
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

LEI Nº 1374/2015
     DE 17 DE ABRIL DE 2015

Reajusta os vencimentos dos Professores e 
Coordenadores Pedagógicos ativos e inativos 
integrantes do Magistério Público Municipal, altera a 
Lei Municipal nº. 1370, de 17 de Março de 2015, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais, Faz saber que o 
Plenário da Câmara de Vereadores aprovou e o Senhor 
Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º  Ficam reajustados em 10,61 % (dez inteiros e 
sessenta e um centésimo por cento) os vencimentos dos 
Professores e Coordenadores Pedagógicos ativos e 
inativos integrantes do Magistério Público Municipal.  

§  1º Ficam reajustados no mesmo índice  disposto no 
caput deste artigo, os valores referentes às funções 
gratificadas de Diretor, Vice-Diretor e Secretário Escolar 
do Quadro do Magistério Público Municipal.

§  2º Em razão do reajuste contido neste artigo, as Tabelas 
de Vencimentos,  Anexos IV A e  B, da Lei Municipal nº. 
873/2008, passam a vigorar com os valores ora fixados, 
onde integrarão e serão publicadas com a presente Lei.

Art. 2º Fica revogado o inciso IV, do artigo 2º, da Lei nº. 
1370/2015.

Art. 3º Fica alterada a redação do § 1º, do artigo 2º, da Lei nº. 
1370/2015, que passará a ser regido com seguinte redação:

" §1º Para fins de Gratificação prevista neste artigo somente 
serão valorados cursos concluídos, a partir de 1º de janeiro 
de 2000, sendo que no próximo interstício só serão aceitos 
cursos concluídos em até 10(dez) anos da data da 
solicitação. "

Art. 4º Fica alterada a redação do §1º Art. 3º da  Lei nº. 
1370/2015 que passará a ser regido pela seguinte redação:

" § 1º É permitida a percepção cumulativa dos percentuais 
previstos nos incisos I e II, de no máximo 9% (nove por 
cento), por uma única vez, desde que decorrente de cursos 
diferentes e respeitando o interstício de 03 (três) anos para 
nova solicitação."

Art. 5º Os efeitos financeiros decorrentes dos reajustes 
contidos no Art. 1º, da presente Lei retroagirão ao mês de 
Janeiro do corrente exercício.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I ,  E M  1 7  D E  A B R I L  D E  2 0 1 5 .

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI

LEI No
1,08 1,120000 1,13 1,1 1,11109 1,1

mai/09 jan/10

Carga Horária: 20 horas 3,0%

A B C D E F G H I J
Esp. I 958,87 987,63 1.017,26 1.047,78 1.079,22 1.111,59 1.144,94 1.179,29 1.214,67 1.251,11

Esp. II 1.061,60 1.093,45 1.126,26 1.160,04 1.194,85 1.230,69 1.267,61 1.305,64 1.344,81 1.385,15

Esp. III 1.164,34 1.199,27 1.235,25 1.272,31 1.310,48 1.349,79 1.390,28 1.431,99 1.474,95 1.519,20

I 1.369,81 1.410,91 1.453,23 1.496,83 1.541,74 1.587,99 1.635,63 1.684,70 1.735,24 1.787,29

II 1.506,79 1.552,00 1.598,56 1.646,51 1.695,91 1.746,79 1.799,19 1.853,17 1.908,76 1.966,02

III 1.732,81 1.784,80 1.838,34 1.893,49 1.950,30 2.008,81 2.069,07 2.131,14 2.195,08 2.260,93

IV 2.166,02 2.231,00 2.297,93 2.366,86 2.437,87 2.511,01 2.586,34 2.663,93 2.743,84 2.826,16

Carga Horária: 40 horas

A B C D E F G H I J

Esp. I 1.917,74 1.975,27 2.034,53 2.095,56 2.158,43 2.223,18 2.289,88 2.358,58 2.429,33 2.502,21

Esp II 2.123,21 2.186,91 2.252,51 2.320,09 2.389,69 2.461,38 2.535,22 2.611,28 2.689,62 2.770,31

Esp. III 2.328,68 2.398,54 2.470,50 2.544,61 2.620,95 2.699,58 2.780,57 2.863,98 2.949,90 3.038,40

I 2.739,63 2.821,81 2.906,47 2.993,66 3.083,47 3.175,98 3.271,26 3.369,39 3.470,48 3.574,59

II 3.013,59 3.104,00 3.197,12 3.293,03 3.391,82 3.493,57 3.598,38 3.706,33 3.817,52 3.932,05

III 3.465,63 3.569,59 3.676,68 3.786,98 3.900,59 4.017,61 4.138,14 4.262,28 4.390,15 4.521,86

IV 4.332,03 4.461,99 4.595,85 4.733,73 4.875,74 5.022,01 5.172,67 5.327,85 5.487,69 5.652,32
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DECRETO Nº 5904/2015
DE 25 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 21195.14.1402-11/2014 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria Por Tempo de 
Contribuição à servidora CARMEM NASCIMENTO 
CHAVES, matrícula 7245-1, no cargo de Atendente de 
Consultório Dentário, nível I, referência F, lotada na SESAU 
– Secretaria da Saúde, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e artigo 42 da Lei Municipal nº 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE MARÇO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5906/2015
DE 30 DE MARÇO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 6478.14.1278-14/2014 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por Invalidez ao 
servidor AGNALDO LUCIO SILVA SOBRINHO, matrícula 
7434-4, no cargo de Médico, nível I, referência D, lotado na 
SESAU – Secretaria de Saúde, com fundamento no artigo 
40, § 1º, inciso I da Constituição Federal de 1988, 
combinado com o artigo 16 da Lei Municipal nº 997/2009, 
alterada pela Lei Municipal 1256/2012, com proventos 
fixados de acordo com o artigo 6º-A da Emenda 
Constitucional 41/2003, acrescido pela Emenda 
Constitucional 70/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de novembro de 

2013, data do Laudo Pericial, revogadas as demais 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5907/2015
DE 30 DE MARÇO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 1433.15.1409-12/2015 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por Idade a 
servidora DALVINA CONCEIÇÃO REIS DO CARMO, 
matrícula 7275-6, no cargo de Agente de Suporte 
Operacional, nível I, referência D, lotada na SESAU – 
Secretaria de Saúde, com fundamento no artigo 40, §1º, 
inciso III, alínea b da Constituição Federal de 88, combinado 
com o art. 1º da Lei Federal 10.887/04 e com os artigos 19 e 
45 da Lei Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal nº 
1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5908/2015
DE 30 DE MARÇO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e, 

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 19226.14.1390-11/2014 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por Tempo de 
Contribuição ao servidor GIVALDO GOMES DE 
CARVALHO, matrícula 7526, no cargo de Eletricista, nível I, 
referência H, lotado na SEDEC – Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, com fundamento no artigo 6º 

DECRETOS
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da Emenda Constitucional 41/03 e artigo 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 2015.
.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5909/2015
DE 30 DE MARÇO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 1346.14.13147-14/2014 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por Invalidez a 
servidora ILZA DA SILVA NUNES, matrícula 5571-1, no 
cargo de Professor Especial, nível II, referência E, lotada na 
SEDUC – Secretaria de Educação, com fundamento no 
artigo 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal de 1988, 
combinado com o artigo 16 da Lei Municipal nº 997/2009, 
alterada pela Lei Municipal 1256/2012, com proventos 
fixados de acordo com o artigo 6º-A da Emenda 
Constitucional 41/2003, acrescido pela Emenda 
Constitucional 70/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de julho de 2014, 
data do Laudo Pericial, revogadas as demais disposições 
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5910/2015
DE 30 DE MARÇO DE 2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICIPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 16295.14.1366-11/2014 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

                                       DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria Compulsória a 
ZENEIDE SANTANA DE SOUZA, matrícula 7700-1, no 
cargo de Professor, nível II, referência C, lotada na SEDUC 
– Secretaria da Educação, com fundamento no artigo 40, 
§1º, inciso II da Constituição Federal/88, combinado com o 
art. 1º da Lei Federal 10.887/04 e com os artigos 17 e 45 da 
Lei Municipal 997/2009, alterada pela lei Municipal 
1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de julho de 2014, 
data em que a servidora completou 70 anos de idade, 
revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5911/2015
DE 30 DE MARÇO DE 2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICIPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 9015.14.1309-14/2014 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

                                            DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria Por Invalidez a 
servidora MARIA CLEUSA DE JESUS FRANÇA, matrícula 
n° 9592-6, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, nível 
II, referência B, lotada na SESAU - Secretaria de Saúde, 
com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso I da Constituição 
Federal de 1988, combinado com o artigo 16 da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de dezembro de 
2013, data do Laudo Pericial, revogadas as demais 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5912/2015
DE 30 DE MARÇO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
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aposentadoria n° 4705.14.1261-14/2014 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por Invalidez a 
servidora MARIA DAS GRAÇAS FONTES BASTOS, 
matrícula 6721, no cargo de Programador Visual (em 
extinção), nível I, referência F, lotada na SEDES – 
Secretaria de Desenvolvimento Social, com fundamento no 
artigo 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal de 1988, 
combinado com o artigo 16 da Lei Municipal nº 997/2009, 
alterada pela Lei Municipal 1256/2012, com proventos 
fixados de acordo com o artigo 6º-A da Emenda 
Constitucional 41/2003, acrescido pela Emenda 
Constitucional 70/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de outubro de 
2013, data do Laudo Pericial, revogadas as demais 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5913/2015
DE 30 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 21336.14.1404-14/2014 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria Especial de 
Professor à servidora MARIA LUIZA DOS SANTOS, 
matrícula 7958-0, no cargo de Professor Especial, nível I, 
referência E, lotada na SEDUC – Secretaria de Educação, 
com fundamento no § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal 1988, combinado com o artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei Municipal nº 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5914/2015
DE 30 DE MARÇO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 6483.14.1279-14/2014 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por Invalidez ao 
servidor JOSÉ RAMOS DA CRUZ, matrícula 3199-6, no 
cargo de Agente de Suporte Administrativo, nível I, 
referência E, lotada na SECAD – Secretaria de 
Administração, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso I 
da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 
16 da Lei Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012, com proventos fixados de acordo com o artigo 
6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, acrescido pela 
Emenda Constitucional 70/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de outubro de 
2013, data do Laudo Pericial, revogadas as demais 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 5915/2015
DE 1º. ABRIL DE 2015

Regulamenta o art. 134, da Lei nº 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009, que dispõe sobre apuração por 
arbitramento da base de cálculo do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo Art. 95, inciso V, da Lei Orgânica do 
Município, e com amparo do §1º do Art. 134 ,da Lei nº 1.039, 
de 16 de dezembro de 2009,

DECRETA

Art. 1º O arbitramento da base de cálculo do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, no curso de 
procedimento fiscal, fica condicionado à ocorrência de ao 
menos uma das seguintes hipóteses:
I - o contribuinte não dispuser de elementos de 
contabilidade ou de qualquer outro dado que comprove a 
exatidão do montante da matéria tributável;
II - recusar-se o contribuinte a apresentar ao agente fiscal os 
livros da escrita comercial ou fiscal e documentos outros 
indispensáveis à apuração da base de cálculo, ou não 
possuir os livros ou documentos fiscais, inclusive nos casos 
de perda, extravio ou inutilização;
III - o exame dos elementos fiscais ou contábeis levar à 
convicção da existência de fraude ou indicio de sonegação;
IV - forem omissos ou não mereçam fé as declarações, os 
esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos 
pelo sujeito passivo;
§1º O arbitramento referir-se-á exclusivamente aos fatos 
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ocorridos no período em que se verificarem os 
pressupostos mencionados nos incisos deste artigo.
§2º Não se aplica o disposto neste artigo na hipótese de 
perda, extravio, destruição ou inutilização, a que se refere o 
inciso II deste artigo, caso sejam atendidas as formalidades 

osprevistas no art. 6º, caput e §  1º e 3º do Decreto nº 5397, de 
07 de junho de 2013.
§3º Nas hipóteses previstas neste artigo, o arbitramento 
será fixado considerando:
a) a receita auferida por outros contribuintes da mesma 
atividade e porte econômico;
b) a média aritmética dos valores apurados a título de 
faturamento;
c) as peculiaridades inerentes à atividade exercida;
d) os fatos ou aspectos que exteriorizem a situação 
econômico-financeira do sujeito passivo;
e) o preço corrente dos serviços oferecidos à época a que 
se referir a apuração;
f) o valor dos materiais empregados na prestação de 
serviços e outras despesas, tais como salários e encargos, 
aluguéis, instalações, energia, comunicações e 
assemelhados;
g) as informações, dados e estatística de controle e 
acompanhamento de setores econômicos fornecidos por 
órgãos e entidades oficiais;

h) a receita real auferida no período que preceda ou 

sobrevenha aquele obstado de apuração e, coforme o caso, 

d e v i d a m e n t e  a t u a l i z a d a  o u  d e f l a c i o n a d a  

proporcionalmente com base no índice previsto no Art. 325 

da Lei nº 1039/2009.
§ 4º Quando o agente fiscal puder, de acordo com os 
elementos apresentados, utilizar mais de um critério para o 
arbitramento, será adotado o mais favorável ao 
contribuinte.
§ 5° Do imposto resultante do arbitramento serão deduzidos 
os pagamentos realizados no período.
§ 6º O arbitramento não exclui a incidência de atualização 
monetária, acréscimos moratórios e multa sobre o débito de 
imposto que venha a apurado, nem da penalidade por 
descumprimento de obrigação acessória que lhe sirva de 
pressuposto.
Art. 2º O lançamento de ofício do imposto consequente da 
apuração por arbitramento deverá ser efetuado em 
separado daquele apurado em condições normais.
Art. 3º Será obrigatória a lavratura de auto de infração e 
termo de fiscalização circunstanciado específicos em que o 
agente fiscal indicará o(s) critério(s) adotado(s) para arbitrar 
a base de cálculo do tributo.
Art. 4º Altera a redação do § 3º do Art. 6º do Decreto nº 5397, 
de 07 de junho de 2013, que passa a vigorar com seguinte 
redação:
“Art. 6º (...)
§ 3º Cabe ao contribuinte promover a reconstituição de 
sua escrita fiscal até 30 dias após a verificação do fato.”
Art. 5º Adiciona ao Art. 6º do Decreto nº 5397, de 07 de 
junho de 2013, o § 4º com a seguinte redação:
 “§ 4º O contribuinte poderá ter a base de cálculo do 
imposto arbitrada nos termos da legislação específica, 
sem prejuízo de outras penalidades legais, na hipótese 
de não cumprimento da obrigação de que trata o 
parágrafo anterior.”
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação revogando as disposições em contrário.
          GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 1º DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº 5916/2015
DE 09 DE ABRIL DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 944.15.1408-11/2015 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria Especial de 
Professor à servidora SILVIA MARIA PEREIRA 
CARRILHO, matrícula 3044-0, no cargo de Professor 
Especial, nível I, referência H, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, com fundamento no § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal 1988, combinado com o artigo 
6º da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5917/2015
DE 09 DE ABRIL DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 2619.15.1506-11/2015 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria Especial de 
Professor à servidora LÍGIA DOS ANJOS BURGOS DE 
ARAÚJO, matrícula 5655-0, no cargo de Professor, nível II, 
referência G, lotada na SEDUC – Secretaria de Educação, 
com fundamento no § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal 1988, combinado com o artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei Municipal nº 

PÁGINA 06 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  615 - de 11  a 17 de Abril de 2015 -  



997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 5918/2015
DE 13 DE ABRIL DE 2015

 

Nomeia os membros efetivos e suplentes da Comissão 
Central Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Camaçari – COMPEL e dá outras 
providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 51 da Lei Federal n.º 8666/93,

D E C R E T A

 Art.1°- Fica nomeada a Comissão Central Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari - COMPEL, 
composta dos seguintes membros efetivos: Ana Carla 
Costa Paim, Sônia Maria Brito Ribeiro, Priscila Lins dos 
Santos, Aricele Guimarães Machado Oliveira e Luciane 
Alves dos Santos para, sob a presidência do primeiro, 
processar e julgar as licitações para as contratações da 
Administração Direta e Indireta do Município.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores Maria de Lourdes Silva Barros, Carla Barbosa 
de Araújo, Benito Tavares Souza Costa e Reizalina 
Santos Sales.

§ 2º - A presidente será substituída em suas faltas e 
impedimentos pela servidora Aricele Guimarães 
Machado Oliveira.

Art. 2º - A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL, no desenvolvimento das suas atividades, poderá 
funcionar observando o quorum de maioria absoluta dos 
seus membros, sendo indispensável a presença do 
Presidente ou do seu substituto imediato.

Art. 3° - O mandato dos membros da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL será de 01 (um) ano, 
vedada a recondução na totalidade de seus membros para 
a mesma Comissão no período subsequente.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial ao Decreto n.º 5706/2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N.º 5919/2015

DE 13 DE ABRIL DE 2015

 Nomeia os membros da Comissão Central Permanente 
de Cadastro e Avaliação de Fornecedores – COPEC e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, e considerando a 
necessidade de regulamentar o cadastro de fornecedores e 
prestadores de serviços, na forma estabelecida nos arts. 34 
a 37 da Lei Federal n.º 8666/93,

D E C R E T A:

Art. 1°- Fica nomeada a Comissão Central Permanente de 
Cadastro e Avaliação de Fornecedores – COPEC, 
composta dos seguintes membros efetivos: Marco Aurélio 
Cavalcante Pavã, Alceny Chaves da Silva de Oliveira e 
Gilmara  Conceição Ribeiro Lisboa, para, sob a 
presidência do primeiro, analisar e julgar a adequação dos 
registros cadastrais quanto à habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-
financeira das pessoas físicas e jurídicas, bem como avaliar 
o desempenho dos fornecedores e prestadores de serviços, 
no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município 
de Camaçari.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores: Marcelo Guimarães Gomes de Sousa e Ana 
Paula Souza Silva.

§ 2º - O presidente será substituído em suas faltas e 
impedimentos pelo servidor Gilmara Conceição Ribeiro 
Lisboa.

Art. 2º - A Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores – COPEC, no desenvolvimento 
das suas atividades, poderá funcionar observando o 
quorum de maioria absoluta dos seus membros, sendo 
indispensável a presença do Presidente ou do seu 
substituto imediato.

Art. 3°- O mandato dos membros da Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores – 
COPEC será de 01 (um) ano, vedada a recondução na 
totalidade de seus membros para a mesma Comissão no 
período subseqüente.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial ao Decreto n.º 5704/2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE ABRIL DE 2015.

 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO N.º 5920/2015

DE 13 DE ABRIL DE 2015

 

Nomeia os membros da Comissão Central Permanente 
de Contratação Direta – COPECOD e dá outras 
providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,  e 
considerando a necessidade de regulamentar as 
contratações diretas através de Chamada Pública, Seleção 
e Organização Social e de Credenciamento, na forma 
estabelecida na Lei Federal n.º 8666/93 e legislação 
específica.

D E C R E T A

 Art.1°- Fica nomeada a Comissão Central Permanente de 
Contratação Direta - COPECOD, composta dos seguintes 
membros efetivos: Irene Teixeira Lima, Benito Tavares 
Souza Costa, Maria de Lourdes Silva Barros, Rejane 
Silva de Souza e Carla Barbosa de Araújo, para, sob a 
presidência do primeiro, processar, analisar e julgar as 
contratações diretas através de Chamada Pública, Seleção 
e Organização Social e de Credenciamento, deliberando 
quanto a habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica e econômico-financeira das pessoas 
físicas e jurídicas no âmbito da Administração Direta do 
Município de Camaçari.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores Ana Carolina da Silva dos Santos, Solange 
dos Santos, Maria José Nery Costa e Ana Emilia Fontes 
de Melo.

§ 2º - O presidente será substituída em suas faltas e 
impedimentos pela servidora Rejane Silva de Souza.

Art. 2º - A Comissão Central Permanente  de Contratação 
Direta - COPECOD, no desenvolvimento das suas 
atividades, poderá funcionar observando o quorum de 
maioria absoluta dos seus membros, sendo indispensável a 
presença do Presidente ou do seu substituto imediato.

Art. 3° - O mandato dos membros da Comissão Central 
Permanente  de Contratação Direta – COPECOD, será de 
01 (um) ano, vedada a recondução na totalidade de seus 
membros para a mesma Comissão no período 
subsequente.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial ao Decreto n.º 5760/2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE ABRIL DE 2015.

 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO  

DECRETO N.º 5921/2015

DE 13 DE ABRIL DE 2015

 

Nomeia os membros efetivos e suplentes da Comissão 
Setorial Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Camaçari – COSEL/EDUCAÇÃO e dá 
outras providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 51 da Lei Federal n.º 8666/93,

D E C R E T A

 Art.1°- Fica nomeada a Comissão Setorial Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari – 
COSEL/EDUCAÇÃO, composta dos seguintes membros 
efetivos: Ana Paula Souza Silva, Ana Carolina da Silva 
dos Santos, Maria José Nery Costa e Ana Emilia Fontes 
de Melo, sob a presidência do primeiro, processar e julgar 
as licitações para as contratações da Administração Direta e 
Indireta do Município.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores: Monique de Jesus Fonseca, Sueli Rosa de 
Jesus e Rafael Souza Santos.

§ 2º - A presidente será substituída em suas faltas e 
impedimentos pelo servidor Ana Carolina da Silva dos 
Santos.

Art. 2º - A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/EDUCAÇÃO, no desenvolvimento das suas 
atividades, poderá funcionar observando o quorum de 
maioria absoluta dos seus membros, sendo indispensável a 
presença do Presidente ou do seu substituto imediato.

Art. 3° - O mandato dos membros da Comissão Setorial 
Permanente de Licitação – COSEL/EDUCAÇÃO, será de 
01 (um) ano, vedada a recondução na totalidade de seus 
membros para a mesma Comissão no período 
subsequente.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial ao Decreto n.º 5702/2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE ABRIL DE 2015.

 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N.º 5922/2015

DE 13 DE ABRIL DE 2015

 

Nomeia os membros efetivos e suplentes da Comissão 
Setorial Permanente de Licitação da Prefeitura 
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Municipal de Camaçari – COSEL/OBRAS e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 51 da Lei Federal n.º 8666/93,

D E C R E T A

Art.1°- Fica nomeada a Comissão Setorial Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari – 
COSEL/OBRAS, composta dos seguintes membros 
efetivos: Maria Ivonete Gomes Silva, Monique de Jesus 
Fonseca, Rafael Souza Santos, Christian Moraes 
Pinheiro e Wadna Cheile Melo Aragão, sob a presidência 
do primeiro, processar e julgar as licitações para as 
contratações da Administração Direta e Indireta do 
Município.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores: Sérgio Murilo Falcão da Silva, Erasmo 
Antônio Rodrigues Santos, Sueli Rosa de Jesus e 
Rejane Silva de Souza.

§ 2º - A presidente será substituída em suas faltas e 
impedimentos pela servidora Monique de Jesus Fonseca.

Art. 2º - A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/OBRAS, no desenvolvimento das suas atividades, 
poderá funcionar observando o quorum de maioria absoluta 
dos seus membros, sendo indispensável a presença do 
Presidente ou do seu substituto imediato.

Art. 3° - O mandato dos membros da Comissão Setorial 
Permanente de Licitação – COSEL/OBRAS, será de 01 
(um) ano, vedada a recondução na totalidade de seus 
membros para a mesma Comissão no período 
subsequente.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial ao Decreto n.º 5703/2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N.º 5923/2015

DE 13 DE ABRIL DE 2015

 

Nomeia os membros efetivos e suplentes da Comissão 
Setorial Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Camaçari – COSEL/SAÚDE e dá outras 
providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 51 da Lei Federal n.º 8666/93,

D E C R E T A

 Art.1°- Fica nomeada a Comissão Setorial Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari – 
COSEL/SAÚDE, composta dos seguintes membros 
efetivos: Adson de Oliveira Silva, Marcelo Guimarães 
Gomes de Sousa, Jaciara Teixeira de Jesus Silva, 
Vanilda Carmen Pinto de Sá, Juliana Barreto dos 
Santos, sob a presidência do primeiro, processar e julgar as 
licitações para as contratações da Administração Direta e 
Indireta do Município.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores: Cristiane Silva de Jesus Ribeiro, Mônica 
Moreira de Assis Rodrigues, Solange dos Santos e Aline 
Oliveira da Silva Almeida.

§ 2º - A presidente será substituída em suas faltas e 
impedimentos pela servidora Vanilda Carmem Pinto de 
Sá.

Art. 2º - A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SAÚDE, no desenvolvimento das suas atividades, 
poderá funcionar observando o quorum de maioria absoluta 
dos seus membros, sendo indispensável a presença do 
Presidente ou do seu substituto imediato.

Art. 3° - O mandato dos membros da Comissão Setorial 
Permanente de Licitação – COSEL/SAÚDE, será de 01 
(um) ano, vedada a recondução na totalidade de seus 
membros para a mesma Comissão no período 
subsequente.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial ao Decreto n.º 5701/2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 5926/2015
DE 14 DE ABRIL DE 2015

Altera dispositivo do Decreto nº 5189/2012, que nomeia 
membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 
Educação – CME, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e em especial do 
quanto dispõe a Lei Municipal nº  317, de 27 de dezembro 
de 1994, alterada pela Lei Municipal nº 781, de 23 de abril de 
2007,

                                     DECRETA

Art. 1º Ficam nomeados os membros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal de Educação – CME, na forma 
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discriminada a seguir:
                                             
a) Representantes da Secretaria de Educação:
              Titular: Marcos Aurélio Santos Alves.
              Suplente: Margareth Lima de Souza Cacim.

b) Representantes do Conselho Tutelar:
             Titular: Elielza de Santana Bispo Souza.
             Suplente: Alex Sandro da Conceição de Jesus.  

c) Representantes dos Professores da Rede Pública 
Municipal de Ensino:
            Titular: Raimundo Moreira da Silva.
            Suplente: Valdelaine de Jesus da Cruz.

d) Representantes de Pais de Alunos:
            Titular: Nayara Cardoso dos Santos.
            Suplente: Joilma Maria Borges dos Santos Silva.

e) Representantes dos Estabelecimentos Particulares 
da Educação Infantil:
           Titular: Ana Cristina Bispo Lima.
           Suplente: Maria Auxiliadora Pereira de Souza.
                      
f) Representantes dos Professores dos 
Estabelecimentos de Educação Técnica e  
Profissional do Município:
            Titular: Ana Paula Freitas da Silva.
            Suplente: Sérgio Roberto dos Santos.

g) Representantes dos Estudantes:
            Titular: Wellington dos Santos de Jesus.
            Suplente: Paula Naiara Ramos dos Santos Matos.

Art. 2º  O mandato dos Conselheiros ora nomeados será de 
02 (dois) anos, conforme Lei Municipal nº 781/2007, 
podendo ser reconduzidos por igual período.
                            
Art. 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 14 DE ABRIL DE 
2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

MÁRCIO SILVA DAS NEVES
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

DECRETO Nº. 5927/2015
DE 14 DE ABRIL DE 2015

Concede os benefícios de isenção da Taxa de Licença e 
Localização - TLL e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF e dá Outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
13575, 18 de julho de 2012, 

DECRETA

Art. 1º  Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização - TLL e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF à empresa DEIVISON SA PEREIRA, 
estabelecida na Rua São Lazaro, nº 298, Loja A, Camaçari 
de Dentro, Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de 
Atividades CGA nº 26323/001, e Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
15.787.788/0001-03, conforme permissivo legal previsto no 
art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para o mês de julho a dezembro 
do exercício de 2012, e de janeiro a dezembro do exercício 
de 2013.
b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subseqüentes, a partir do exercício de 2014.
c) Isenção da TLL 100%

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 
52, §2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 18 de julho de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 14 DE ABRIL DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5928/2015
DE 14 DE ABRIL DE 2015

Concede os benefícios de isenção da Taxa de Licença e 
Localização - TLL e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF e dá outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
01099, 21 de Janeiro de 2013, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização - TLL e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF à empresa JULIANA DA COSTA 
DOS SANTOS – ME, estabelecida no Caminho Mundo 
Novo, nº 21, Novo Horizonte, Camaçari/BA, inscrita no 
Cadastro Geral de Atividades CGA nº 27142/001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 11.531.437/0001-78, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para o mês de janeiro a 
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dezembro do exercício de 2013 e de janeiro a dezembro do 
exercício de 2014.
b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subseqüentes, a partir do exercício de 2015.
c) Isenção de 100% da TLL.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
21 de janeiro de 2013, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 14 DE ABRIL DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5929/2015
DE 14 DE ABRIL DE 2015

Concede os benefícios de isenção da Taxa de Licença e 
Localização - TLL e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF e dá Outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
13866, 23 de julho de 2012, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização - TLL e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF à empresa JADSON NUNES 
SANTNA – ME, estabelecida na Rua DO Centro 
Administrativo, nº 51, 1º Andar, Sala 02, Centro, 
Camaçari/BA, inscrita no Cadastro Geral de Atividades CGA 
nº 002614/001, e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 16.542.147/0001-
43, conforme permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e 
II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para os meses de julho a 
dezembro do exercício de 2012, e para os meses de janeiro 
a dezembro do exercício de 2013.
b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subseqüentes, a partir do exercício de 2014.
c) Isenção de 100% da TLL.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§ 2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
23 de julho de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 14 DE ABRIL DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5930/2015
DE 14 DE ABRIL DE 2015

Concede os benefícios de isenção da Taxa de Licença e 
Localização - TLL e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF e dá Outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
05596, 28 de março de 2012, 

DECRETA

Art. 1º  Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização - TLL e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF à empresa MOISES LINS 
MONTEIRO – ME, estabelecida na Rua O, S/N, Quadra P, 
Lote 01, Sala 02, Poloplast, Camaçari/BA, inscrita no 
Cadastro Geral de Atividades CGA nº 0025756/001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 14.979.248/0001-50, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para os meses de abril a 
dezembro do exercício de 2012, para os meses de janeiro a 
dezembro do exercício de 2013;
b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subseqüentes, a partir do exercício de 2014;
c) Isenção de 100% da TLL.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º  Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
28 de março de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 14 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5931/2015
DE 14 DE ABRIL DE 2015
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Art. 1º  Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento - TFF à empresa COSME BARBOSA 
DA SILVA DE SERRINHA, estabelecida na Rua Virginia 
Reis Tude, nº 10-A, Jardim Limoeiro, Camaçari/BA, inscrita 
no Cadastro Geral de Atividades CGA nº 0015352/001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 02.243.002/0001-37, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 50% da TFF para os meses de julho a 
dezembro do exercício de 2012;
b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subseqüentes, a partir do exercício de 2013.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º  Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§2º, da Lei n° 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
05 de junho de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 14 DE ABRIL DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5933/2015
DE 14 DE ABRIL DE 2015

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento - TFF e dá Outras 
Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
06718, 13 de abril de 2012, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF à empresa M&S CONSULTORIA E 
ASSESSORIA CONTABIL LTDA., estabelecida na Rua 
Costa Pinto, nº 103, Salas 02/03, Centro, Camaçari/BA, 
inscrita no Cadastro Geral de Atividades CGA nº 
0014786/001, e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 07.155.561/0001-09, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 50% da TFF para os meses de maio a 
dezembro do exercício de 2012;
b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subseqüentes, a partir do exercício de 2013.

Concede os benefícios de isenção da Taxa de Licença e 
Localização - TLL e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF e dá Outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
19607, 11 de outubro de 2012, 

DECRETA

Art. 1º  Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização - TLL e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF à empresa KELLY MARIANE 
MOREIRA – ME, estabelecida na Rua Sétima do Parque, nº 
52, Gleba B, Camaçari/BA, inscrita no Cadastro Geral de 
Atividades CGA nº 26874/001, e Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
12.925.192/0001-26, conforme permissivo legal previsto no 
art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para os meses de novembro a 
dezembro do exercício de 2012, e para os meses de janeiro 
a dezembro do exercício de 2013;
b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subseqüentes, a partir do exercício de 2014;
c) Isenção de 100% da TLL.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§2º, da Lei n° 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
11 de outubro de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 14 DE ABRIL DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5932/2015
DE 14 DE ABRIL DE 2015

Concede os benefícios de isenção da Taxa Fiscalização 
de Funcionamento - TFF e dá Outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 
1.101, de 13 de setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 10855, 05 de junho de 2012, 

DECRETA
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Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
13 de abril de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 14 DE ABRIL DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5934/2015
DE 14 DE ABRIL DE 2015

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento - TFF e dá Outras 
Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
05589, 28 de março de 2012,

DECRETA

Art. 1º  Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento - TFF à empresa JOSELICIO BOMFIM 
LACERDA – ME, estabelecida na Rua O, S/N, Quadra P, 
Lote 01,Sala 02, Poloplast, Camaçari/BA, inscrito no 
Cadastro Geral de Atividades CGA nº 25764/001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 14.967.328/0001- 96, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para os meses de abril a 
dezembro do exercício de 2012, e para os meses de janeiro 
a dezembro do exercício de 2013;
b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subseqüentes, a partir do exercício de 2014.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
28 de março de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 14 DE ABRIL DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5935/2015
DE 15 DE ABRIL DE 2015

Convoca a 6ª Conferência Municipal de Saúde e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 94, da Lei Orgânica do Município e, 
Considerando o art. 3º do Decreto da Presidência da 
República nº 243 de 15 de Dezembro 2014, 

DECRETA

Art. 1°  Fica Convocado a 6ª Conferência Municipal de 
Saúde, a ser realizada no período de 7 a 9 de julho de 2015, 
no Município Camaçari, com o tema "Saúde Pública de 
Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas" com o eixo 
"Direito do Povo Brasileiro".

Art. 2°  A realização da Conferência descrita no art. 1º deste 
Decreto, será organizada pelo Conselho Municipal da 
Saúde e Secretaria da Saúde.
Art. 3º  O Conselho Municipal da Saúde editará e aprovará o 
regimento interno da 6ª Conferência Municipal de Saúde e 
será publicado através de Portaria Interna do Secretário 
Municipal da Saúde.

Art. 4º   A 6ª Conferência Municipal da Saúde, será 
constituída por etapas de mobilização, formação, votação e 
acompanhamento a serem definidas no Regimento Interno. 

Art. 5º A 6ª Conferência Municipal da Saúde compreenderá 
etapa de monitoramento após o período de realização da 
etapa municipal de que trata o art. 1º deste Decreto. 

Art. 6º  As despesas com a organização e a realização da 6ª 
Conferência Municipal da Saúde correrão por conta de 
recursos orçamentários consignados ao Fundo Municipal 
da Saúde.

Art. 7°  Este Decreto entrará em vigor da data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 15 DE ABRIL DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

WASHINGTON LUIS SILVA COUTO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 09 DE ABRIL DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
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conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 02841/2015, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, NADJA DE SOUSA CASTRO, 
cadastro nº 9440-3 do cargo de Professor Especial Nível I B, 
da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, retroativo 
a 26 de fevereiro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE ABRIL DE 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
               SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 09 DE ABRIL DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 02131/2015, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, ALISSON SANTOS DE ALMEIDA, 
cadastro nº 63377-8 do cargo de Advogado Nível I A, da 
estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social – 
SEDES, retroativo a 12 de fevereiro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE ABRIL DE 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                 SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 2015

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

EXONERAR ANTÔNIO SOUZA FERREIRA, do cargo de 
Subsecretário, símbolo GES-IA, da estrutura da Secretaria 
de Habitação, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 2015

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

NOMEAR PAULO SERGIO PEDREIRA PASSOS, para o 
cargo de Subsecretário, símbolo GES-IA, na estrutura da 
Secretaria de Habitação, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 08 DE ABRIL DE 2015

O PREFEITO DO MUNICIPIO 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 informações 
constantes do processo administrativo nº. 001935/2015, no 
qual comprova o exercício de Função Gratificada, por mais 
de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder ao servidor LUIZ VALTER DE LIMA, cadastro nº. 
3131-9, lotado na Secretaria da Educação/SEDUC, a título 
de vantagem pessoal, a Estabilidade Econômica 
correspondente a diferença entre os valores do cargo de 
Secretario – GES – I, e a do cargo de Professor II – F – 4, a 
partir da exoneração do cargo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
Secretária da Administração

MÁRCIO SILVA DAS NEVES
Secretário da Educação

 

DECRETO DE 08 DE ABRIL DE 2015

O PREFEITO DO MUNICIPIO 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 informações 
constantes do processo administrativo nº. 02684/2015, no 
qual comprova o exercício de Função Gratificada, por mais 
de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder ao servidor ANTONIO CARLOS CARDOSO DE 
CASTRO, cadastro nº. 0668-8, lotado na Secretaria da 
Saúde/SESAU, a título de vantagem pessoal, a Estabilidade 

PÁGINA 14 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  615 - de 11  a 17 de Abril de 2015 - 



Econômica correspondente a diferença entre os valores do 
cargo de Coordenador – CC – I, e a do cargo de Técnico em 
Administração I –G – 3 Ext, a partir da exoneração do cargo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
Secretária da Administração

WASHINGTON LUIS SILVA COUTO
Secretário da Saúde 

DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998. 

CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo nº. 
19167/2012, o qual se destinou a apuração de abandono de 
cargo.

RESOLVE

DEMITIR o servidor DENILTON CAVALCANTE DOS 
SANTOS, cadastro: 61500-1, ocupante do cargo de 
Assistente Administrativo, lotado na Secretaria de Cidadania 
e Inclusão – SECIN, em 13 de abril de 2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998. 

CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo nº. 
00936/2014, o qual se destinou a apuração de abandono de 
cargo.

RESOLVE

DEMITIR o servidor MAURICIO SANTANA DE SOUZA, 
cadastro: 60570-7, ocupante do cargo de Professor I, lotado 
na Secretaria da Educação – SEDUC, em 13 de abril de 
2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998. 

CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo nº. 
08638/2013, o qual se destinou a apuração de abandono de 
cargo.

RESOLVE

DEMITIR o servidor MAURICIO SANTOS COSTA, 
cadastro: 7924-9, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotado na Secretaria da Administração – 
SECAD, em 13 de abril de 2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998. 

CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo nº. 
09621/2006, o qual se destinou a apuração de abandono de 
cargo.

RESOLVE

DEMITIR a servidora SHEILA SIMONE KOSMONSKY DE 
OLIVEIRA, cadastro: 9261-3, ocupante do cargo de Auxiliar 
Administrativo, lotada na Secretaria da Educação – SEDUC, 
em 13 de abril de 2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE ABRIL DE 2015.
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ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela constituição federal e pela lei orgânica do 
município,

Considerando a necessidade de regularização da situação 
do quadro de recursos humanos da administração municipal 
direta, de acordo com o regime único estatutário,

Considerando o resultado dos Concursos Públicos nºs 
002/2010 e 001/2013 resolve:

Nomear, em regime estatutário, para os cargos públicos de 
provimento efetivo da prefeitura municipal de Camaçari, os 
aprovados em concurso público, abaixo relacionados, e que 
atenderam ao chamamento na forma do edital acima 
mencionado:

CONVOCADOS:

ENFERMEIRO – PSF

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – ABRANTES

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 15 DE ABRIL  DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 2015

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

Considerando o resultado dos Concursos 001/2007, 
001/2010 e 002/2010,

Considerando a Decisão proferida nos Processos 
Administrativos nºs 11839/2014, 11953/2014, 09906/2014, 
10888/2014 e 09655/2014. 

Nomear, em regime estatutário, para o cargo público de 
provimento efetivo da prefeitura municipal de Camaçari, os 
aprovados em concursos públicos, abaixo relacionados, e 
que atenderam ao chamamento na forma do edital acima 
mencionado.

ENFERMEIRO PSF

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 15 DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

 

PORTARIA Nº. 110/2015
DE 10 DE ABRIL DE 2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PÁGINA 16 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  615 - de 11  a 17 de Abril de 2015 - 



RESOLVE,

Art. 1º - Designar Rosane Cristina Sena, cadastro 62427-2, 
para, como defensor dativo, apresentar, no prazo de 15 
(quinze) dias, defesa escrita no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 01148/2014, a que responde o indiciado 
Anderson Oliveira dos Santos, matrícula 62226-2, que 
não atendeu, no prazo legal, à citação feita por edital, para o 
que lhe será dada vista dos respectivos autos na sala da 
Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar – COPAD, situada no 1° andar, da Secretaria da 
Administração – SECAD, localizada na Rua Francisco 
Drummond, s/n°, Centro Administrativo de Camaçari, Prédio 
Azul, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 
17:00 horas. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE ABRIL DE 2015.

     LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

    PORTARIA Nº. 111/2015
  DE 10 DE ABRIL DE 2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE,

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar as irregularidades administrativas 
constantes dos autos do processo n° 18087/2013, cuja 
autoria e materialidade se encontram descritas ás fls. 12/57 
desses autos.
Art. 2º - Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Agnaldo de Souza Silva, cadastro 7522-7 e 
Isac Silva de Almeida, cadastro 60621-8, todos estáveis, 
para, sob a presidência do primeiro comporem a Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar. 
Art. 3º - A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE ABRIL DE 2015.

    LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

PORTARIA Nº. 112/2015
  DE 10 DE ABRIL DE 2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE,

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar as irregularidades administrativas 
constantes dos autos do processo n° 23551/2010, cuja 
autoria e materialidade se encontram descritas ás fls. 02/34 
desses  autos.
Art. 2º - Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Agnaldo de Souza Silva, cadastro 7522-7 e 
Isac Silva de Almeida, cadastro 60621-8, todos estáveis, 
para, sob a presidência do primeiro comporem a Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar. 
Art. 3º - A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE ABRIL DE 2015.

  LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

PORTARIA Nº. 113/2015
DE 10 DE ABRIL DE 2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE,

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar as irregularidades administrativas 
constantes dos autos do processo n° 01035/2014, cuja 
autoria e materialidade se encontram descritas ás fls. 02/27 
desses autos.
Art. 2º - Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Agnaldo de Souza Silva, cadastro 7522-7 e 
Isac Silva de Almeida, cadastro 60621-8, todos estáveis, 
para, sob a presidência do primeiro comporem a Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar. 
Art. 3º - A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
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GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE ABRIL DE 2015.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

PORTARIA Nº 115/2015
DE 15 DE ABRIL DE 2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE,

DESIGNAR os servidores EUNICE OLIVEIRA DOS 
SANTOS CAVALCANTE CARNEIRO, cad. 2782-4, 
MARINEIDE ALVES DA SILVA, CAD. 63027-1, e CLEMILDA 
DA SILVA MENEZES, cad. 062971-5, para sob a presidência 
do primeiro, compor a Comissão de Avaliação de Promoção, 
prevista na Lei n° 874/2008 e Decreto Regulamentar n° 
4742/2009 e como suplentes , 
cad. 60889-0 e ALESSANDRO DUDOVITZ, cad. 3888-9.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a 
PORTARIA nº 073/2014.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE ABRIL DE 2015.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 
instituída pela Portaria n°. 073/2015, de 27 de Fevereiro de 
2015, publicada no DOM n°. 609, de 28 de Fevereiro a 06 de 
março de 2015, p. 73, 

RESOLVE:

1 – CITAR, pelo presente EDITAL, a servidora UDENICE 
BISPO MATOS, Professor I, matrícula n° 1747-4, lotada na 
Secretaria de Educação - SEDUC, que se acha em lugar 
incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da data de publicação deste ato, apresentar 
defesa escrita nos autos do Processo Administrativo 
Disciplinar n° 06205//2014, a que responde perante esta 
Comissão, sediada no 1° andar, da Secretaria da 
Administração – SECAD, localizada na Rua Francisco 
Drummond, s/n°, Centro Administrativo de Camaçari, CEP 
42.800-000, Prédio Azul, Camaçari-Ba.
2 – Fica, ainda, a mesma servidora notificada de que, 
convocada pelo presente EDITAL, se não comparecer, pelo 
prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os 
trabalhos da presente Comissão seguirão sem a sua 

RAFAEL OLIVEIRA SILVA

presença.
3 – Publique-se.

Camaçari, 10 de Abril de 2015.

___________________________
Rafael Oliveira e Silva
Membro – Presidente
Matrícula nº. 60889-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2015 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2010

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade, através 
do Mandado de Segurança Processo n° 0007464-
94.2010.8.05.0039 convoca a candidata MARIA ORLENE 
DE JESUS COELHO, habilitada para o cargo de TECNICO 
DE ENFERMAGEM - PSF, para comparecer à Rua 
Francisco Drumond n° 391 Ed. Alzira 1° andar – Centro – 
Camaçari-Bahia, (próximo a Coelba), no período de 15, 16, 
17, 22 e 23/04/2015, (09h00 às 12h00 e das 13h30min às 
16h00) para apresentação dos seguintes documentos em 
originais e cópias: Diploma (para cargos de nível superior), 
Carteira do Conselho Regional respectivo ou no órgão que 
regulamenta o exercício da profissão, histórico e certificado 
de conclusão do curso referente à escolaridade mínima 
exigida para a função com pré-requisito/escolaridade de 
nível fundamental, médio, ou técnico, expedida por 
Instituição de ensino autorizada por Secretaria da Educação 
ou IES reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor, certidão de 
quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional (págs. da foto 
e o verso), Carteira Nacional de Habilitação, quando o cargo 
exigir, comprovante de residência, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento ou certidão de casamento, ou divórcio, 
certificado de reservista (sexo masculino), carteira de 
identidade, CPF, certidão de antecedentes criminais, uma 
foto 3 x 4 recente. Os candidatos devem apresentar também 
os exames médicos nos termos do item 17 do edital de 
concurso público n° 002/2010 conforme período e horários 
relacionados abaixo. Estas etapas são de caráter 
eliminatório conforme item 11 do Edital de Abertura do 
concurso público n° 002/2010.

Faixa etária até 40 anos: hemograma, glicemia, sumário de 
urina, parasitológico de fezes, laudo de acuidade visual com 
ou sem correção devidamente emitida por médico 
profissional, raio X do tórax com laudo, eletrocardiograma.

Faixa etária acima de 40 anos: hemograma, glicemia, 
sumário de urina, parasitológico de fezes, laudo de acuidade 
visual com ou sem correção devidamente emitida por 
médico profissional, raios-X do tórax com laudo, 
eletrocardiograma, mamografia (mulheres) PSA de próstata 
(homens).

PRAZO MÁXIMO PARA A ENTREGA DE EXAMES: 
15/05/2015
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA AV. EIXO URBANO CENTRAL, 
S/N, CENTRO, CAMAÇARI – BA A PARTIR DO DIA 
15/04/2015 DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER 
AGENDADO ATRAVÉS DO TELEFONE 3622 3819 OU 
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3622-8622 APÓS ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

CONVOCADOS:

TECNICO EM ENFERMAGEM – PSF

Nº.     Nome                     Insc.      Class.
01 Maria Orlene de Jesus Coelho   92003369      99°

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
compa rece r  no  pe r í odo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso 
público 002/2010. Não haverá prorrogação do referido 
período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

www.camacari.ba.gov.br a partir 08/04/2015
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão devidamente 
retificados no momento da convocação de nomeação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 08 DE ABRIL DE 2015. 

Lezineide Andrade Chagas Santos
Secretária da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2015
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2007

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade nº 
0306312-93.2014.8.05.0039 convoca o candidato ALZIRA 
DE JESUS SANTOS, habilitada para o cargo de 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, para comparecer na Rua 
Francisco Drumond n° 391 Ed. Alzira 1° andar – Centro – 
Camaçari-Bahia, (próximo a Coelba) nos dias 15, 16, 17, 
22 e 23/04/2015, das 09h00 às 12h00 e das 13h30min às 
16h00 para apresentação dos seguintes documentos em 
originais e cópias: carteira de identidade, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), diploma ou histórico de 
conclusão do curso referente à escolaridade mínima exigida 
para a função, expedida por Instituição de ensino autorizada 
por Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC, e devidamente registrado, 
título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, CPF, 
certificado de reservista (sexo masculino), PIS/PASEP, 
certidão de antecedentes criminais, duas fotos 3 x 4, certidão 
de nascimento de filhos (menores de 14 anos), comprovante 
de residência, participar de desempate, quando for o caso, 
realizar exames médicos e psicológicos. Estas etapas são 
de caráter eliminatório conforme itens 10.8 e 10.9 do edital.

CONVOCADO:

CARGO : 601 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO    

Nº.       Nome                           Insc.        Class.
01    ALZIRA DE JESUS SANTOS  101520 594º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparece r  no  pe r í odo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso 
público 001/2007. Não haverá prorrogação do referido 
período, em hipótese alguma.              

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

www.camacari.ba.gov.br a partir 08/04/2015
              
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão devidamente 
retificados no momento da convocação de nomeação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 08 DE ABRIL DE 2015.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 005/2015
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade, através 
do Mandado de Segurança Processo n° 0500326-
43.2015.8.05.0039 convoca a candidata MICHELLE DIAS 
ALVES DE OLIVEIRA, habilitada para o cargo de Professor 
de educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental - Sede, para comparecer na Rua Francisco 
Drumond n° 391 Ed. Alzira 1° andar – Centro – Camaçari-
Bahia, (próximo a Coelba) no período de 15, 16, 17, 22 e 
23/04/2015 (09h00 às 12h00 e das 13h30min às 16h00), 
para apresentação dos seguintes documentos em originais 
e cópias: Diploma (para cargos nível superior), Certificado 
de Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), Carteira do Conselho Regional 
respectivo ou no órgão que regulamenta o exercício da 
profissão, histórico e certificado de conclusão do curso 
referente à escolaridade mínima exigida para a função com 
pré-requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES reconhecida 
pelo Ministério da Educação – MEC, e devidamente 
registrado, título de eleitor (frente e verso), certidão de 
quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional (págs. da foto 
e o verso), comprovante de residência com CEP atualizado, 
PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos (menores de 
21 anos), certidão de nascimento, casamento ou divórcio, 
certificado de reservista (sexo masculino), carteira de 
identidade, CPF, certidão de antecedentes criminais, uma 
foto 3 x 4 recente. Os candidatos convocados deverão as 
suas expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do Concurso 
Público nº 001/2013.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar os 
seguintes exames médicos:
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I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia em 
jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo com 
colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal (para as 
candidatas); mamografia (para as mulheres acima de 40 
anos); PST Total e PSA livre (para os candidatos acima de 40 
anos);
II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir 
definidos (além dos citados no item anterior):
a) Coordenador Pedagógico e Professores :  
videolaringoscopia e audiometria, com validade de até12 
meses;

Atenção: Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos admissionais 
conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013.

CONVOCADOS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – SEDE

Nº.      Nome                               Insc.       Clas.
01MICHELLE DIAS ALVES DE OLIVEIRA 8028904    168º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparece r  no  pe r í odo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso 
público 001/2013. Não haverá prorrogação do referido 
período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

www.camacari.ba.gov.br a partir 08/04/2015

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição do candidato e outros dados, serão devidamente 
retificados no momento da convocação de nomeação.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 08 DE ABRIL  DE 2015.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE FERIAS
DE SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 177/2015

SERVIDOR: Miriam Almeida S. dos Santos

CADASTRO: 39265-9  Lotação: SEDES

PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015

GOZO: 20 dias de 04/05 a 23/05/2015

PORTARIA N° 178/2015

SERVIDOR: Gustavo Lima Silva

CADASTRO: 38979-3  Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015

GOZO: 20 dias de 01/04 a 20/04/2015

PORTARIA N° 181/2015

SERVIDOR: Shedia Izidim Cardoso

CADASTRO: 60793-7  Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 03/02/2014 a 02/02/2015

GOZO: 20 dias de 01/04 a 20/04/2015

PORTARIA N° 187/2015

SERVIDOR: Jose Livramento S. Junior

CADASTRO: 62049-6  Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 22/11/2013 a 21/11/2014

GOZO: 20 dias de 01/04 a 20/04/2015

PORTARIA N° 188/2015

SERVIDOR: Elenilda Santos Bispo

CADASTRO: 153427-8  Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 10/09/2013 a 09/09/2014

GOZO: 20 dias de 01/05 a 20/05/2015

PORTARIA N° 189/2015

SERVIDOR: Cristiane Lima Gonçalves

CADASTRO: 60092-7  Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 15/12/2013 a 14/12/2014

GOZO: 20 dias de 04/05 a 23/05/2015

PORTARIA N° 191/2015

SERVIDOR: Vivane Souza F. Rodrigues

CADASTRO: 62453-3  Lotação: SECAD

PERIODO AQUISITIVO: 04/05/2014 a 03/05/2015

GOZO: 20 dias de 04/05 a 23/05/2015

PORTARIA N° 192/2015

SERVIDOR: João Marcos O. Belens

CADASTRO: 39109-5  Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015

GOZO: 20 dias de 04/05 a 23/05/2015

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 119/2015
SERVIDOR: Jose Roberto S. Santos
CADASTRO: 8441-4   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2005 a 05/10/2010
GOZO: A partir de 04 de Maio de 2015.

PORTARIA N° 122/2015
SERVIDOR: Maria Neide dos Santos
CADASTRO: 1736-3   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 27/05/2010
GOZO: A partir de 01 de Maio de 2015.
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PORTARIA N° 126/2015
SERVIDOR: Dilma Gomes Arruda
CADASTRO: 7713-8  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 16/07/2009 a 19/07/2014
GOZO: A partir de 04 de Maio de 2015.

PORTARIA N° 127/2015
SERVIDOR: Rozival Silva
CADASTRO: 8330-9 Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/1995 a 01/10/2000
GOZO: A partir de 04 de Maio de 2015.

PORTARIA N° 128/2015
SERVIDOR: Joana Angelica P. da Silva
CADASTRO: 9548-3   Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/09/2004 a 30/08/2009
GOZO: A partir de 04 de Maio de 2015

PORTARIA N° 129/2015
SERVIDOR: Maria da Penha N. Batista
CADASTRO: 2870-8   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 16/05/2010
GOZO: A partir de 01 de Abril de 2015

PORTARIA N° 130/2015
SERVIDOR: Maria Cristina O. Barbosa
CADASTRO: 60408-8   Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 14/04/2009 a 13/04/2014
GOZO: A partir de 15 de Abril de 2015

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃOÀ SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Herbert Luciano S. dos Santos
CADASTRO: 62431-3   Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Médico Nível I-B
Para Médico Nível II-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DATA: retroativo a 15 de Novembro de 2014.

SERVIDOR: Rosineia Matos Rodrigues
CADASTRO: 61638-0  Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I-B
Para Assistente Administrativo Nível II-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DATA: retroativo a 13 de Maio de 2014.

PORTARIA Nº 008/2015
DE 15 DE ABRIL DE 2015

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, em cumprimento ao que determina o 
§1º do Art. 5º do Decreto nº 5473, de 25 de outubro de 2013,

RESOLVE

Art. 1º Fica designado para exercer atividades de relevante 
interesse desta Secretaria, o servidor JADER LIMA DE 
FARIAS, cadastro 7000-9, para desenvolver, no período de 
15 a 30 de abril de 2015 atividades de análise e emissão de 
parecer técnico referente à modelagem econômico 
financeira dos estudos pertinentes à reforma, expansão, 
operação, manutenção e exploração do Centro Comercial, 
bem como, da participação na audiência pública a ser 
realizada no dia 27 de abril de 2015.

Art. 2º Pelo exercício das atividades, o servidor perceberá a 
Gratificação de Produtividade instituída pelo Decreto nº 
5473, de 25 de outubro de 2013, na proporção de 50% 
(cinqüenta por cento), de acordo com o disposto no §2º do 
art. 5º do referido Decreto, com redação atualizada pelo 
Decreto nº 5878, de 28 de janeiro de 2015.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE FEVEREIRO DE 
2015.

CAMILO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

EDITAL Nº. 002/2015
NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO 

PROGRAMA DE REGULARIDADE FISCAL 

O Secretário da Fazenda do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais e em 
conformidade com o art. 8º, da Lei Municipal nº. 1.352 de 26 
de setembro de 2014, regulamentada pelo Decreto 
5808/2014, de 30 de Setembro de 2014, comunica aos 
contribuintes abaixo relacionados, da sua EXCLUSÃO DO 
PROGRAMA DE REGULARIDADE FISCAL (PRF) em face 
do não pagamento da parcela de adesão.

S
E

F
A

Z

SECRETARIA DA FAZENDA
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A exclusão do Programa de Regularidade Fiscal (PRF) 
implica a perda de todos os benefícios concedidos, 
acarretando a exigibilidade dos débitos originais, com os 
acréscimos legais previstos na legislação municipal à época 
da ocorrência dos respectivos fatos geradores, descontados 
os valores pagos, e a imediata inscrição do saldo 
remanescente na Dívida Ativa, ajuizamento ou 
prosseguimento da execução fiscal, protesto extrajudicial e 
ou inclusão de seu registro no cadastro de inadimplentes 
junto aos órgão de proteção ao crédito, como preconizam os 
artigos 71 e 72 da Lei Municipal nº. 1.039/2009 – Código 
Tributário Municipal.

Publique-se o Edital no Órgão Oficial do Município e 
d i s p o n i b i l i z e - s e  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  

http://www.camacari.ba.gov.br/2010/.

Camaçari, 13 de Abril de 2015

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS, 
Órgão vinculado a Secretaria da Fazenda do Município de 
Camaçari, com lastro no art. 234, III, 'a', da Lei n. 1.039/2009 
– que institui o Código Tributário Municipal INTIMA os 
contribuintes, abaixo relacionados, e seus responsáveis 
legais, do Julgamento dos Processos Administrativos 
Fiscais a seguir especificados:

O contribuinte poderá pagar a dívida ou interpor Recurso ao 
Conselho Municipal de Contribuintes no prazo de 30 dias, a 
contar da publicação do presente Edital, como preconiza o 
art. 274, do Código Tributário Municipal.
A s  g u i a s  p o d e r ã o  s e r  e m i t i d a s  p e l o  
site:sefaz.camacari.ba.gov.br/serviços.php. 

Adriana Guedes
Presidente 

Márcia Lúcia Neves da Silva
Secretária da Junta de Julgamento

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS, 
Órgão vinculado a Secretaria da Fazenda do Município de 
Camaçari, com lastro no art. 234, III, 'a', da Lei n. 1.039/2009, 
INTIMA os contribuintes, abaixo relacionados, e seus 
responsáveis legais, do julgamento à Revelia dos Processos 
Administrativos Fiscais a segui especificados: 

Para todos os processos relacionados à epígrafe, foi lavrado 
o termo de Revelia.
Após a publicação do presente edital, os processos serão 
remetidos ao Conselho Municipal de Contribuintes para 
saneamento, como preconiza o art. 249, do Código 
Tributário Municipal.
 A s  g u i a s  p o d e m  s e r  e m i t i d a s  p e l o  
site:sefaz.camacari.ba.gov.br/serviços.php.

Adriana Guedes
Presidente  

Márcia Lúcia Neves da Silva
Secretária da Junta de Julgamento

                     EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
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o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, na 
data indicada, para o julgamento dos feitos constantes da 
pauta abaixo relacionada:

Data: 23/04/2015

Horário: 12:00

Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro Junior
Saneamento nº               188/2015
Auto de Infração nº            00029/2015
Interessado:                              Antonio Araujo Chaves
Recorrente:                                         Junta de Julgamento
Assunto:                                        Penalidade Fixa
Autuante:       Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento nº               206/2015
Auto de Infração nº            00041/2015
Interessado:                VME Construções e Reformas Ltda
Recorrente:                                        Junta de Julgamento
Assunto:                                        Penalidade Fixa
Autuante:       Valdomiro Santana de Oliveira

Recurso nº               207/2015
Auto de Infração nº           14624/2014
Recorrente:         Junta de Julgamento
Recorrido:               CTA Treinamentos Assessoria e Serv. 
Coorp.Ltda
Assunto:                        TFF
Autuante: Tadeu J. M. Vieira

Recurso nº               207/2015    
Auto de Infração nº           14625/2014
Recorrente:         Junta de Julgamento
Recorrido:                CTA Treinamentos Assessoria e Serv. 
Coorp.Ltda
Assunto:                        TFF
Autuante: Tadeu J. M. Vieira

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos 
Lima 
Recurso nº                     209/2015
Processo nº            15104/2014
Recorrente:         Junta de Julgamento
Recorrido:               Virginia Maria Camelier Senra Costa
Assunto:                                        Baixa de Debito do ISS

Recurso nº                     210/2015
Processo nº             11818/2013
Recorrente:          Junta de Julgamento
Recorrido:                                     Danilo Rocha Raposo
Assunto:                                 Baixa de Inscrição Mobiliária

Recurso nº                      211/2015
Processo nº            06354/2012
Recorrente:          Junta de Julgamento
Recorrido:                              Ivanildes Maria de Jesus
Assunto:                                    Revisão do Imóvel

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de 
Alencar
Saneamento nº               112/2015
Auto de Infração nº            14099/2014

Interessado:            Michele Cleide Gonçalves Bezerra
Recorrente:                                        Junta de Julgamento
Assunto:                                        Penalidade Fixa
Autuante:  Reinaldo Passos Moreira

Recurso nº                     204/2015
Processo nº            04686/2015
Recorrido:                MEC-Q Soluções de Metrologia 
Industrial Ltda
Assunto:                                   Consulta Jurídica Tributaria

Recurso nº                     205/2015
Processo nº             21104/2006
Recorrente:          Junta de Julgamento
Recorrido:                                  Celina Felipe Gonçalves
Assunto:                                   Cancelamento de Inscrição

Camaçari – BA, 14 de abril de 2015.

Dalton Cavalcante Reis            Edinalva Farias da Silva
Presidente do Conselho Secretária do Conselho

NOTIFICAÇÃO Nº. 001/2015

Camaçari, 06 de Abril de 2015

NOTIFICAÇÃO COBRANÇA EXTRAJUDICAIL – 
PROTESTO, CADASTRO DE INADINPLENTES 

Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari, 
NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados, a 
comparecerem a esta Coordenação, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar desta publicação, sob pena de 
PROTESTO EXTRAJUDICIAL E OU INCLUSÃO DE SEU 
REGISTRO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, em 
face do não pagamento dos Autos de Infração abaixo 
identificados.

 Potesto extrajudicial e ou inclusão do registro no cadastro 
de inadimplentes junto ao órgão de proteção ao crédito, está 
previsto nos artigos 71 e 72 da Lei Municipal nº. 1.039/2009 – 
Código Tributário Municipal.

Esclarecimentos adicionais, fineza se dirigir pessoalmente à 
Coordenação de Cobrança Extrajudicial, através dos 
telefones (71) 3621/6671/6796, ou pelo e-mail: 

coord.cobrancasefaz@camacari.ba.gov.br. 
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Publique-se o Edital no Órgão Oficial do Município e 
d i s p o n i b i l i z e - s e  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  

http://www.camacari.ba.gov.br/2010/.

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda do Município 
de Camaçari, Estado da Bahia.

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

                                                                     

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 

À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 

VINHANÇA - EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 

CONDOMÍNIO URBANÍSTICO COMERCIAL, NA FORMA 

ABAIXO:

O MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 

a14.109.763/0001-80, neste ato representado pela Sr . ANA 
LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA, Secretária de 
Desenvolvimento Urbano, conforme competência delegada 
pelo Decreto Municipal N° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, 
doravante denominado MUNICÍPIO e a empresa HMC 
PATRIMONIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
08.414.843/0001-46, com sede na Rua Zaire, s/n, 
Loteamento Granjas Rurais Presidente Vargas, Sala 13, 
Campinas de Pirajá, CEP 41.230-060, Salvador-BA, neste 
ato, representada por MARCOS JOSÉ RAMOS SOUZA, 
brasileiro, engenheiro civil, portador da Carteira de 
Identidade nº 0068260830 – SSP/Ba,  inscrito no CPF sob nº 
1 1 8 . 4 2 8 . 6 5 5 - 8 7 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
COMPROMISSADA, tendo em vista o constante no 
Processo Administrativo nº. 07118/2014, de 30 de abril de 
2014, resolvem firmar este Termo de Acordo e 
Compromisso, para fins de aprovação do Estudo de Impacto 
de Vizinhança - EIV, do empreendimento do tipo 
"CONDOMÍNIO URBANÍSTICO COMERCIAL", de acordo 
com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto 
estabelecer condicionantes como medidas mitigadoras dos 
impactos produzidos pela implantação do empreendimento 
do tipo CONDOMÍNIO URBANÍSTICO COMERCIAL, para 
fins de aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança – 
EIV, com fundamento no art. 145 da Lei  Complementar nº 
913/2008, que instituiu o Código Urbanístico e Ambiental do 
Município de Camaçari.  

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: a área de 52.462,14m² (cinquenta e dois 

mil, quatrocentos e sessenta e dois metros e quatorze 

decímetros quadrados), está situada na área desmembrada 

da Fazenda Bonfim, Estrada de Pau Grande, Distrito de 

Abrantes, Camaçari-BA, inserido na Zona de Expansão 

Controlada – ZEC 5, da  Macrozona Urbana de Abrantes, 

AB-ZU.2, conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 

2008.

II – Características gerais do projeto: Condomínio 
urbanístico comercial, distribuído em 02 (dois) condomínios 
de galpões, sendo CONDOMÍNIO 1 com 13 galpões, 13 
vagas para estacionamento/área para carga e descarga e 
guarita, área total construída de 12.868,78m², área ocupada 
de 12.868,78m², área permeável de 19.850,22m², área 
verde de uso comum com 6.614,67m², área para carga e 
descarga com 9.046,00m²; e CONDOMÍNIO 2 com 06 
galpões, 06 vagas para estacionamento/área para carga e 
descarga e guarita, área total construída de 6.628,56m², 
área ocupada de 6.628,56m², área permeável de 
12.015,32m², área verde de uso comum com 5.340,75m², 
área para carga e descarga com 5.766,00m², todos com 
gabarito de 01 (um) pavimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS

Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, compensar os 
impactos negativos decorrentes da implantação do 
empreendimento, deverá a COMPROMISSADA:

I – Quanto ao abastecimento de água:
a) Obter outorga, emitida pelo Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), do Estado 
da Bahia, para a utilização de poços ou fontes 
naturais, caso a ampliação do sistema de 
abastecimento de água da Orla Sul de Camaçari, 
reservatório de Machadinho, não seja executada 
até a conclusão da obra.

II – Quanto ao esgotamento sanitário:
a) Como a solução adotada, indicada no Memorial 

Descritivo do Projeto de Esgotamento Sanitário é 
" fossa /sumidouro " ,  deve rá  ado ta r  as  
recomendações contidas na Carta de Viabilidade da 
Embasa nº 086 VT/14 – MA, de 01 de abril de 2014, 
principalmente a localização para facilitar no futuro, 
a ligação com o sistema público.

III – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:
a) Garantir a solução para o armazenamento dos 

resíduos sólidos urbanos, em área de fácil acesso 
para a coleta pela LIMPEC, conforme projeto do 
empreendimento;

b) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos (PGRS), para a fase de operação do 
condomínio, e implantá-lo, possibilitando o correto 
gerenciamento dos resíduos, contemplando a 
coleta seletiva;

c) M a n t e r  a  h i g i e n i z a ç ã o  r o t i n e i r a  d o s  
acondicionadores de resíduos sólidos;

d) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes na 
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DESENVOLVIMENTO URBANO
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Lei Nº 973/2009 e Lei Complementar Nº 913/2008, 
ambas municipais, no que se refere à gestão de 
resíduos.

IV – Quanto à Poluição Sonora:
a) Atender aos padrões de intensidade de som, 

durante a realização de atividades geradoras de 
ruído em níveis adequados à legislação local, com a 
utilização de equipamentos de controle do ruído, 
inclusive durante o período das obras;

b) Seguir todas as diretrizes aplicáveis, constantes no 
Código de Polícia Administrativa do Município de 
Camaçari (Lei Nº 1120/2010), nos aspectos 
relativos à poluição sonora;

c) Realizar atividades geradoras de ruído somente 
entre 08:00 e 17:00h.

V – Quanto à mobilidade e acessibilidade:
a) Transportar o material destinado às obras em 

veículos que não excedam a capacidade de 15t 
(quinze toneladas), evitando-se caminhões tipo 
carretas, caminhões e/ou caçambas articulados, 
prevenindo-se, desta forma, ocorrências danosas 
às pistas locais, acentuadamente influenciadas 
pelas erosões predominantes no local, já que as 
ruas adjacentes não oferecem espaço suficiente 
para  manobras confor táve is  nem para 
estacionamentos; 

b) Implantar uma sinalização regulamentar, nas vias 
públicas adjacentes ao local da obra, num raio 
mínimo de 100 (cem) metros, advertindo sobretudo 
quanto ao tráfego de veículos de transporte de 
cargas e orientar, também, as passagens 
específicas para pedestres;

c) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de 
veículos e pedestres nas vias, observando que 
equipamentos, materiais de construção, entulhos 
ou bota-fora não podem permanecer na via nem nas 
faixas de calçada;

 
d) Construir o canteiro da obras de tal forma que torne 

remota a ocorrência de acidentes de trânsito em seu 
interior, implantando-se a sinalização regulamentar 
nos acessos, sobretudo advertindo quanto ao 
tráfego de veículos de transporte de cargas e 
orientar, também, as passagens específicas para 
pedestres, tal como a área própria para 
armazenamento de materiais destinados à 
construção e operações de carga e descarga, o que 
deverá ser feito dentro dos limites do canteiro das 
obras durante o dia – à luz do sol – para completa 
segurança;

e) Cercar-se de cuidados quanto à conservação das 
vias e a respectiva sinalização voltada para a 
prevenção de acidentes, ainda mais necessária, por 
tratar-se de uma área com residências e próxima a 
uma rodovia estadual; 

f) Assegurar a acessibilidade de pessoas com 
mobilidade reduzida no condomínio, inclusive 
evitando obstáculos que possam limitar o acesso 
destas nas calçadas e passeios internos e externos;

g) Atender as demais recomendações contidas na 
Carta de Viabilidade da STT, nº 073/2014.

VI – Quanto à compensação à comunidade local:

a) Promover o acesso aos postos de trabalho, que 
serão gerados pelo empreendimento, para a 
população da vizinhança, principalmente para os 
moradores da localidade de Pau Grande, Distrito de 
Abrantes, seja durante as obras, seja na fase de 
ocupação do condomínio.

VII – Quanto aos impactos recorrentes em fase de obras: 

a) Atender às normas técnicas e de segurança para 
execução das obras;

b) Armazenar todo o material da obra dentro dos 
limites do seu canteiro de obras, não ocupando as 
vias públicas;
 

c) Restringir o horário de execução da obra, e do 
trânsito de veículos pesados, entre 08:00 e 17:00h; 

d) Utilizar-se do molhamento de brita, do pavimento e 
dos pneus dos caminhões ao sair do canteiro de 
obras, para diminuir os problemas que afetam a 
qualidade do ar; 

e) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 

f) Reduzir a velocidade de trânsito dos caminhões;

g) Executar Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil – PGRCS: segregar, identificar, 
acondicionar, armazenar e transportar para o 
destino final, conforme a Resolução CONAMA nº 
307, de 05 de julho de 2002;

h) Apresentar o certificado de destinação final dos 
resíduos da construção civil.

VIII – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:

a) Executar o projeto de segurança e combate a 
incêndio, aprovado junto à Coordenação de Defesa 
Civil; 

b) Respeitar os parâmetros urbanísticos exigidos pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari;  

c) Respeitar o limite de gabarito proposto em projeto, 
não interferindo significativamente na paisagem; 

d) Executar as obras de forma segura, afim de evitar a 
danificação das estruturas públicas e da vizinhança;

e) Executar projeto adequado das redes de drenagem 
e coleta de águas pluviais, e das ligações para as 
redes de água e esgoto sanitário da EMBASA, 
seguindo recomendações das normas técnicas 
pertinentes;

f) Recuperar as vias e calçadas danificadas pela obra, 
no entorno do empreendimento.

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
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PROIBIÇÕES
Fica vedada construção, ampliação ou alteração das 
unidades e das áreas comuns, sem prévia e indispensável 
aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos, bem como as 
seguintes proibições: 

I - construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 
bloco;

II - fracionamento das áreas comuns, sob qualquer 
hipótese.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I - A COMPROMISSADA, por si, e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a;

a) Executar as medidas estabelecidas neste 
Instrumento e comprová-las até a conclusão da 
implantação do empreendimento, antes do 
funcionamento das atividades do condomínio, 
configurando-se como condicionantes à emissão do 
Alvará de Habite-se, no prazo de 02 (dois) anos;

b) Concluir a infraestrutura das vias de acesso, além 
das edificações, como condição para liberação do 
alvará de habite-se;

c) Responsabilizar-se financeiramente pelas ações 
necessárias para o atendimento das medidas sob a 
sua responsabilidade decorrentes deste Termo. 

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:

a) colocar à disposição da COMPROMISSADA todas 
as informações necessárias para a execução das 
obrigações estabelecidas neste Termo;

b) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;

c) intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente;

d) observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da 
emissão de alvará, se foram atendidas as 
exigências estabelecidas neste Termo e na 
Legislação Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações consignadas 
no presente instrumento, sujeitará a COMPROMISSADA às 
multas e sanções  previstas  em lei e às demais cominações 
legais.

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari, 
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo 
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas que também o subscrevem, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Camaçari, 30 de março de 2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
Secretária de Desenvolvimento Urbano do Município de 

Camaçari

MARCOS JOSÉ RAMOS SOUZA
Rep. da HMC PATRIMONIAL PARTICIPAÇÕES LTDA.

Testemunhas: 
1.

2.  

RESOLUÇÃO Nº 002/2014
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014

 
“Dispõe sobre a aprovação do Regimento 
Interno do Conselho Municipal da Cidade - 
CONCIDADE, no âmbito do Município de 
Camaçari”.

O CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE – CONCIDADE, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos da ao 
art. 9º da Lei Municipal nº. 1.115, de 03 de novembro de 
2010;

R E S O L V E
Art. 1º. Aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal 
da Cidade – CONCIDADE, nos termos do anexo que com 
esta Resolução se publica.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE

ANEXO

                   REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DA CIDADE – CONCIDADE
CAPÍTULO I
NATUREZA

Art. 1º - O Conselho Municipal da Cidade de Camaçari - 
CONCIDADE criado pela Lei nº 1115/2010, órgão colegiado 
de natureza permanente, de caráter deliberativo, consultivo 
e fiscalizador, formado por representantes do poder público 
e da sociedade civil, e articulado com a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, por meio do 
Conselho Estadual das Cidades, e com o Ministério das 
Cidades, por meio do Conselho Nacional das Cidades, rege-
se por este Regimento Interno. 
Parágrafo único - O CONCIDADE – Camaçari possui 
caráter deliberativo e fiscalizador no que se refere às 
questões da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e caráter consultivo em relação às demais políticas públicas 
do Município. 

CAPÍTULO II
FINALIDADES E COMPETÊNCIAS

Art. 2º - O CONCIDADE tem por finalidades debater, 
formular e deliberar diretrizes para a política municipal de 
desenvolvimento urbano, bem como monitorar e avaliar a 
sua execução e seus programas, exercendo a integração e 
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o controle social das políticas específicas de habitação, 
gestão fundiária, saneamento básico, planejamento e 
gestão territorial e de mobilidade urbana que a compõem. 
Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal da Cidade de 
Camaçari: 

I - debater, formular e deliberar diretrizes e instrumentos da 
política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas 
setoriais, em consonância com as deliberações das 
Conferências Estadual e Municipal das Cidades; 
II - monitorar e avaliar a execução e a gestão da política 
municipal de desenvolvimento urbano e de seus respectivos 
planos, programas, projetos, ações e atividades, bem como 
recomendar as providências necessárias ao cumprimento 
de seus objetivos com eficácia e efetividade; 

III - estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de participação e controle social, por 
intermédio de rede estadual de órgãos colegiados 
municipais e/ou regionais de desenvolvimento urbano, 
priorizando repasses, convênios e parcerias em função da 
instalação e funcionamento de conselhos e a utilização de 
instrumentos de política urbana;

IV - incentivar a articulação e integração do Conselho 
Municipal da Cidade com os municípios da Região 
Metropolitana de Salvador - RMS; 

V – buscar apoio no Conselho Estadual das Cidades e 
promover a articulação com o Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Urbano; 

VI - responsabilizar-se, juntamente com o Poder Executivo, 
pela convocação e organização da Conferência Municipal 
da Cidade e por sua integração com as Conferências 
Estadual e Regionais das Cidades, bem como pelo 
cumprimento das resoluções emanadas das instâncias 
estadual e federal;

VII - emitir orientações e recomendações referentes à 
aplicação da legislação e atos normativos relacionados ao 
desenvolvimento urbano na zona urbana e rural;

VIII - propor e aprovar as diretrizes gerais para a distribuição 
municipal e setorial do orçamento da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR em consonância com as 
resoluções da Conferência Municipal da Cidade; 

IX - aprovar o seu Regimento Interno e decidir sobre suas 
alterações; 

X - tornar público e divulgar seus trabalhos e estudos e emitir 
resoluções deassuntos afetos à sua área de atuação, 
publicando no Diário Oficial do Município;

XI - orientar a utilização dos instrumentos da política urbana 
que combatam a exclusão sócio-espacial, racial e de povos 
e comunidades tradicionais.

CAPÍTULO III
COMPOSIÇÃO

Art. 4º - O CONCIDADE - Camaçari é composto pelos 
seguintes membros, nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo:
I - 03 representantes do Poder Público Municipal, sendo:

a) Titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que 
o presidirá;

b) 01 (um) representante da Superintendência de 
Trânsito e Transporte - STT;

c) 01 (um) representante da Câmara de Vereadores;
II - 02 (dois) representantes do Poder Público Estadual;
III - 02 (dois) representantes do Poder Público Federal;
IV - 04 (quatro) representantes de entidades do movimento 
social e popular;
V - 02 (dois) representantes dos trabalhadores, por suas 
entidades sindicais;
VI - 02 (dois) representantes de empresários relacionados à 
produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano;
VII - 01 (um) representante de entidades profissionais, 
acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais;
VIII - 01 (um) representante de organização não-
governamental com atuação na área; 
Parágrafo Único - Todos os membros titulares terão um 
respectivo suplente.

CAPÍTULO IV
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 5º - O CONCIDADE - Camaçari é composto por: 

I -Plenário; 
II - Presidência; 
III - Secretaria-Executiva; 
IV - Câmaras Técnicas: 

a) Câmara de Habitação; 
b) Câmara de Saneamento Básico e Ambiental; 
c) Câmara de Mobilidade Urbana e 
d) Câmara de Planejamento e Gestão Territorial Urbana. 

SEÇÃO I
PLENÁRIO E CONSELHEIROS

Art. 6º - O Plenário é o órgão superior de decisão do 
CONCIDADE, composto pelos conselheiros titulares e 
suplentes referidos no art. 5º da Lei nº 1.115/2010. 
§ 1º - Os membros titulares possuem direito a voz e voto, e 
os suplentes apenas direito a voz, exceto nas ausências e 
impedimentos dos respectivos titulares, quando terão direito 
a voz e voto. 

§ 2º - Poderão ainda integrar o Plenário:

I - observadores; 
II - especialistas técnicos convidados a expor sobre temas 
de interesse do CONCIDADE.
Art. 7º - Os observadores poderão participar das 
reuniões ordinárias ou extraordinárias do CONCIDADE, 
sem direito a voz.
Art. 8º - Os especialistas técnicos deverão ser indicados 
previamente por qualquer dos membros do CONCIDADE e 
sua indicação aprovada pela Câmara Técnica específica ou 
o Plenário do CONCIDADE.
Art. 9º - O Plenário do CONCIDADE reunir-se-á 
mensalmente de forma ordinária, e extraordinariamente, 
quando convocadas pela Secretaria Executiva ou por 20% 
(vinte por cento) dos seus membros.
§ 1º - As convocações para as reuniões ordinárias do 
CONCIDADE, com as respectivas pautas, serão feitas com, 
ao menos, 10 (dez) dias de antecedência e, as 
extraordinárias, com antecedência mínima de 07 (sete) dias.
§ 2º - Convocações para qualquer reunião extraordinária 
realizadas durante as reuniões ordinárias dispensam a 
obrigatoriedade da Secretaria Executiva formalizar qualquer 
outro meio de convocação.
§ 3º - Na sua última reunião anual, o CONCIDADE aprovará 
seu calendário de reuniões ordinárias para o ano seguinte.
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Art. 10 - Compete aos Conselheiros:
I - Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do 
CONCIDADE;
II - Participar efetivamente das atividades do Conselho; 
III - Participar ativamente dos debates, encaminhamentos e 
deliberações nas reuniões do Conselho; 
IV - Votar nas resoluções e deliberações do Conselho; 
V - Apresentar propostas de resoluções e deliberações, 
pedidos de informações e requerimentos; 
VI - Propor a inclusão na pauta de reuniões, de matérias de 
interesse do Conselho; 
VII - Representar o CONCIDADE quando por delegação do 
Presidente ou seu substituto; 
VIII - Solicitar ao Secretário Executivo, ao Presidente e aos 
demais membros da direção do Conselho, informações, 
documentos e materiais necessários ao bom desempenho 
de suas funções;
IX - Propor a participação, nas reuniões, de convidados que 
possam prestar esclarecimentos e subsídios sobre matérias 
constantes da pauta;
X - Pedir vista de pareceres, apresentar sugestões, emendar 
ou apresentar substitutivos;
XI - Pedir vista de processos relativos a matérias incluídas 
na pauta, por um prazo de até a reunião subsequente;
XII - Solicitar transcrição em ata, do seu voto ou de 
documento sobre matéria em pauta;
XIII - Propor ao Presidente do Conselho, nos termos 
definidos nesse Regimento Interno, a realização de reuniões 
extraordinárias, caracterizando a urgência da apreciação de 
matéria relevante;
XIV - Estudar e relatar assuntos, por designação do 
Presidente ou seu substituto, emitindo pareceres;
XV - Requerer urgência para discussão e votação de 
assunto de interesse do Conselho; 
XVI - Eleger Presidente e Vice-Presidente do Conselho;
XVII - Requerer, por meio de 1/3 dos Conselheiros, a 
convocação de reuniões do Conselho e prestação de contas 
do mesmo;
XVIII – Justificar, junto a Secretaria Executiva, qualquer 
ausência às reuniões ordinárias para fins de controle de 
frequência.
XIX - Assinar atas e resoluções do CONCIDADE;
XX - Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno;
XXI - Desempenhar outras atribuições que lhes forem 
conferidas pelo Plenário do Conselho.
Parágrafo Único – O Conselheiro suplente poderá 
participar de todas as reuniões do CONCIDADE de 
Camaçari, mas exercerá as atribuições contidas neste 
artigo, inclusive com direito a voto, somente quando estiver 
substituindo o conselheiro titular.

Art. 11 - Ao Plenário do CONCIDADE compete:
I - aprovar a pauta das reuniões; 
II - analisar e deliberar acerca das matérias em pauta;
III - formular, analisar, aprovar e alterar o Regimento Interno 
do CONCIDADE, bem como decidir sobre os casos omissos 
e esclarecer dúvidas quanto à sua interpretação;
IV - constituir grupos de trabalho quando julgar oportuno e 
conveniente e aprovar sua composição;
V - solicitar às Câmaras Técnicas pareceres sobre matérias 
afeitas ao desenvolvimento urbano ou ainda sobre temas de 
interesse do CONCIDADE;
VI - propor, analisar e aprovar o Regimento Interno do 
Conselho e suas futuras modificações;
VII - decidir sobre dúvidas relativas à interpretação deste 
Regimento;
VIII - aprovar a composição dos membros efetivos das 
Câmaras Técnicas;

IX - solicitar estudos ou pareceres técnicos especializados 
sobre matérias de interesse do CONCIDADE.
Art. 12 - As deliberações do CONCIDADE serão feitas 
mediante aprovação pela maioria relativa dos membros 
titulares, ou seus respectivos suplentes quando em 
exercício, presentes às reuniões do pleno.
§ 1º - Para o início da reunião do pleno, ocorrerá uma 
primeira chamada no horário estabelecido na convocação.
§ 2º - Não atingindo o quorum mínimo de 1/3 (um terço) para 
instalação dos trabalhos, será realizada uma segunda 
chamada, após 30 (trinta) minutos, quando então a reunião 
será iniciada com os conselheiros presentes.
§ 3º - O Presidente do CONCIDADE exercerá o voto de 
qualidade, em caso de empate. 
§ 4º - As deliberações, pareceres e recomendações do 
CONCIDADE serão formalizados, mediante resoluções 
homologadas pela Presidência.

SUBSEÇÃO I
FUNCIONAMENTO

Art. 13 - A Mesa Coordenadora dos trabalhos, composta 
pelo Presidente, pelo Secretário Executivo e por um 
conselheiro indicado pelo Pleno do CONCIDADE, terá as 
seguintes funções: 

I - ordenar e controlar o uso da palavra, que deverá ser de 
no máximo 3 (três) minutos; 
II - encaminhar à votação as matérias a serem decididas 
pelo Plenário;
III - zelar pelo cumprimento das disposições deste 
Regimento. 
Art. 14 - As reuniões do CONCIDADE terão sua pauta 
previamente distribuída aos membros do Plenário e 
observarão os seguintes tópicos: 

I - abertura e informes; 
II - aprovação da pauta; 

III - discussão e votação da ata da reunião anterior; 
IV - apresentação, discussão e votação dos assuntos em 
pauta;
V - apresentação de propostas de pauta para a próxima 
reunião; 
VI - o que ocorrer. 
Art. 15 - Nas reuniões do Plenário, devem ser lavradas atas 
das quais constarão:
I - relação de participantes e órgão ou entidade que 
representa;
II - resumo de cada informe; 
III - relação dos temas abordados; 
IV - deliberações tomadas a partir do registro dos votos a 
favor, contra e abstenções. 
Art. 16 - A ausência de qualquer Conselheiro a 3 (três) 
reuniões consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas, sem 
qualquer justificativa, implicará na perda do mandato, 
cabendo ao Presidente e à Secretaria Executiva, ouvidos os 
demais Conselheiros e consignado em ATA, adotar as 
seguintes providências regimentais:
I - Comunicar ao Conselheiro, por telefone ou e-mail, quando 
o limite de ausências estiver próximo a atingir o limite citado 
no caput.
II – Atingido o limite de ausências, encaminhar ofício à 
instituição informando a perda do mandato no caso de 
conselheiro titular ou suplente representante da sociedade 
civil.
III – No caso de representantes do Poder Público, 
encaminhar ofício ao órgão representado, solicitando que o 
mesmo proceda à substituição do conselheiro titular faltoso 
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pelo seu suplente ou que indique outro representante pelo 
tempo restante de mandato.
IV – A Secretaria Executiva deve encaminhar os ofícios 
mencionados nos incisos I e II no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis após a data da reunião ordinária na qual o 
conselheiro atingiu o limite de ausências.
§ 1º - A ausência a qualquer reunião ordinária deve ser 
justificada pelo conselheiro, até a reunião ordinária 
subsequente a data do oficio, mediante contato com a 
Secretaria Executiva explicando o porquê da ausência.
§ 2º - Para os segmentos da sociedade civil, se o conselheiro 
faltoso for o titular da vaga então o suplente assumirá a 
titularidade.
§ 3º - Para ocupar vaga de suplente na representação da 
sociedade civil, a Secretaria Executiva convidará, 
sucessivamente, as instituições que obtiveram as maiores 
votações, no mesmo segmento do conselheiro faltoso, 
durante a Conferência Municipal da Cidade na qual os atuais 
conselheiros foram eleitos. 
§ 4º - Caso um Conselheiro precise ser substituído, por 
qualquer motivo, pela sua própria instituição, esta deverá 
enviar imediatamente ofício ao CONCIDADE, informando o 
nome, telefone de contato e e-mail do novo representante.

SEÇÃO II
PRESIDÊNCIA

Art. 17 - O titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
presidirá o CONCIDADE e será substituído, em suas 
ausências e impedimentos, pelo seu suplente.
 
Art. 18 - Ao Presidente compete: 

I - convocar e presidir as reuniões do Plenário do 
CONCIDADE, ordenando o uso da palavra e submetendo à 
votação as matérias a serem decididas; 
II - encaminhar ao Prefeito Municipal e demais órgãos da 
Prefeitura Municipal exposições de motivos e informações 
sobre as matérias de competência do CONCIDADE; 
III - delegar competências ao Secretário-Executivo do 
CONCIDADE, quando necessário; 
IV - zelar pelo cumprimento das disposições deste 
Regimento Interno tomando para este fim, as providências 
que se fizerem necessárias; 

V - solicitar a elaboração de estudos, informações e 
pareceres sobre temas de relevante interesse público; 

VI - homologar e garantir os encaminhamentos das 
deliberações e atos do CONCIDADE; 

VII - assinar atas aprovadas das reuniões do 
CONCIDADE.

SEÇÃO III
SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 19 - A Secretaria-Executiva do CONCIDADE será ligada 
diretamente ao seu Presidente. 
Parágrafo único - A Secretaria-Executiva do CONCIDADE 
tem por finalidade a promoção do necessário apoio técnico-
a d m i n i s t r a t i v o  a o  C o n s e l h o  e  à s  C â m a r a s  
Técnicas, fornecendo as condições para o cumprimento das 
competências legai do CONCIDADE. 

Art. 20 - São atribuições da Secretaria-Executiva: 

I - Assegurar apoio técnico, administrativo e operacional e os 

meios necessários à execução dos trabalhos do 
CONCIDADE; 

II - Prover os meios para a comunicação e articulação do 
Conselho com os demais órgãos dos governos municipal, 
estadual e federal, dos movimentos sociais e populares e de 
entidades da sociedade civil; 
III - Elaborar e encaminhar à unidade pertinente, proposta 
orçamentária e financeira relativa às atividades do 
CONCIDADE e à realização da Conferência Municipal da 
Cidade; 
IV - Preparar as reuniões do Plenário do Conselho, 
elaborando informes, atos de convocação, convites, 
encaminhando as correspondências, remetendo material 
pertinente aos Conselheiros, e outras providências 
correlatas; 

V - Assegurar a participação dos representantes dos 
movimentos sociais e populares pela antecipada 
p r o g r a m a ç ã o  d a s  v i a g e n s ,  h o s p e d a g e n s  e  
alimentação;

VI - Acompanhar as reuniões do Conselho, elaborar as atas 
e outros expedientes, remetendo cópia para todos os 
integrantes; 
VII - Dar ampla publicidade aos atos de convocação das 
reuniões e de outras atividades do Conselho;
VIII - Dar encaminhamento às deliberações e resoluções 
do Conselho, providenciando obrigatoriamente a publicação 
das resoluções no Diário Oficial do Município e das 
deliberações, quando couber;

IX - Prover os meios para publicização dos atos do 
CONCIDADE;

X - Acompanhar e apoiar as atividades das Câmaras 
Técnicas - Habitação, Saneamento Básico e Ambiental, 
Planejamento e Gestão Territorial Urbana e Mobilidade 
Urbana, em estreita colaboração com as respectivas 
Secretarias e Coordenações, preparando suas reuniões, 
produzindo informes e registros, organizando a elaboração 
de material e observando o cumprimento dos prazos fixados 
para sua avaliação pelo Plenário; 
XI - Fornecer aos Conselheiros, como subsídio para o 
desempenho de suas atividades, informações sobre matéria 
legal, análises e estudos produzidos pelos órgãos públicos 
ou por instituições e entidades da sociedade civil;
XII - Atualizar, de modo constante, as informações 
referentes à estrutura e funcionamento do Conselho 
Municipal da Cidade; 

XIII - Prover os meios para a articulação do CONCIDADE 
de Camaçari com a  rede  estadual de Conselhos Municipais 
de Cidades e com o Sistema Nacional de Desenvolvimento 
Urbano; 

XIV - Elaborar relatório anual das atividades do Conselho, 
no primeiro trimestre do ano subseqüente; 

XV - Organizar, de acordo com às orientações do Ministério 
das Cidades, do   CONCIDADEs/BA e com as 
determinações do Conselho Municipal, a Conferência 
Municipal da   Cidade, mantendo atualizado o cadastro de 
delegados; 

XVI - Apoiar os trabalhos da Comissão Preparatória da 
Conferência Municipal da Cidade, na área da logística, da 
mobilização, orientação as diversas representações e da 
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sistematização das propostas. 
Art. 21 - Compete ao Secretário Executivo do 
CONCIDADE: 

I - coordenar os atos de gestão administrativa, necessários 
ao desempenho das atividades do CONCIDADE e de suas 
Câmaras Técnicas;

II - assessorar o Presidente nas reuniões plenárias; 

III - despachar com o Presidente e Coordenadores das 
Câmaras Técnicas visando ao cumprimento das 
deliberações do CONCIDADE; 
IV - submeter ao Presidente e ao Plenário o relatório das 
atividades do CONCIDADE, bem como propostas de 
aperfeiçoamento gerencial do funcionamento do referido 
Conselho; 
V - exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo 
Presidente ou Plenário do CONCIDADE.

Art. 22 - São atribuições do Secretário Administrativo:
I - atender ao Secretário Executivo; 
II - receber e encaminhar as demandas dos Conselheiros 
de acordo a sua natureza, ao Secretário Executivo e aos 
Coordenadores; 
III - preparar e remeter correspondências, documentos e 
expedientes diversos;
 IV - executar outras tarefas que lhes sejam cometidas 
pelo Secretário Executivo e pelos Coordenadores.
 

SEÇÃO IVCÂMARAS TÉCNICAS
SUBSEÇÃO I

FINALIDADES E DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 23 - As Câmaras Técnicas têm caráter permanente e a 
finalidade de subsidiar o debate do Plenário. 
Art. 24 - O CONCIDADE contará com o assessoramento 
das seguintes Câmaras Técnicas: 

I - Câmara de Habitação;
II - Câmara de Saneamento Básico e Ambiental;
III - Câmara de Mobilidade Urbana;
IV - Câmara de Planejamento e Gestão Territorial Urbana.

§ 1º - As Câmaras Técnicas serão compostas por 
conselheiros titulares e suplentes e poderão ser convidados 
e s p e c i a l i s t a s  p a r a  p a r t i c i p a r  d e  t e m a s  
específicos. 

§ 2º - As Câmaras Técnicas serão assessoradas pelos 
respectivos representantes das Secretarias afins às 
políticas de desenvolvimento urbano.
§ 3º - Poderão ser criadas novas Câmaras Técnicas, em 
caráter permanente ou provisório. 
Art. 25 - São atribuições gerais das Câmaras Técnicas: 

I - discutir e emitir parecer sobre as questões temáticas de 
sua área e preparar as discussões temáticas para 
apreciação e deliberação do Conselho;
II - promover articulação com os movimentos sociais, 
órgãos e entidades promotoras de estudos, propostas e 
tecnologias relacionadas à Política Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e respectivas políticas setoriais;
III - as Câmaras Técnicas poderão constituir grupos de 
trabalho em caráter permanente ou provisório para o 
exercício de suas atividades precípuas.

Art. 26 - Compete ao CONCIDADE, através da Câmara 

 

Técnica de Habitação:

I - Formular proposições, acompanhar, avaliar e fiscalizar a 
Política e o Plano Municipal de Habitação de Interesse 
Social;
II - aprovar o Plano Municipal de Habitação de Interesse 
Social, a ser proposto pelas Secretarias Municipais de 
Habitação e de Desenvolvimento Urbano, e fixar as 
diretrizes, estratégias e instrumentos, bem como as 
prioridades para o seu cumprimento;

III - estabelecer os critérios para o credenciamento e 
habilitação das entidades e órgãos operadores no âmbito do 
Sistema Estadual e Municipal da Habitação;
IV - estabelecer metodologia e viabilizar a implementação 
do sistema de avaliação do desempenho de seus órgãos 
operadores;
V - credenciar os órgãos operadores da Política Municipal de 
Habitação de Interesse Social;
VI - monitorar, avaliar o desempenho de seus órgãos 
operadores e publicar esses resultados;

VII - formular e acompanhar uma política de subsídios no 
âmbito da Política Municipal de Habitação de Interesse 
Social;

VIII - propor uma política de incentivo a associações e 
cooperativas habitacionais, sem fins lucrativos;
IX - apoiar as iniciativas de regularização fundiária urbana, 
individuais ou coletivas, que tenham como fim áreas 
habitadas por população de baixa renda;

X - estimular o desenvolvimento de programas de pesquisa 
e assistência, voltados à melhoria da qualidade e a redução 
de custos das unidades habitacionais;

XI - indicar estudos e promover a divulgação e debates 
sobre programas, projetos e ações governamentais 
referentes à área habitacional no Município e no Estado;

XII - supervisionar a aplicação de recursos financeiros nos 
programas, projetos e ações de habitação de interesse 
social;

XIII - buscar junto ao Governo do Estado a definição e 
utilização de critérios claros para acesso dos municípios aos 
programas habitacionais estaduais, com base na 
desigualdade regional, econômica e  social  dos Municípios 
do Estado da Bahia;

XIV - supervisionar o atendimento dos critérios para 
priorização de linhas deação, investimentos e atendimento 
dos benef ic iár ios de programas habitacionais 
definidos na Política Municipal de Habitação de Interesse 
Social e respectivo plano  operacional;

XV - constituir grupos técnicos, comissões especiais, 
temporárias ou permanentes, para o desempenho de suas 
funções;

XVI - promover gestões visando a assegurar e priorizar 
recursos para habitação no orçamento municipal;

XVII - promover e estimular a articulação intra e 
intergovernamental da política habitacional com as políticas 
urbana, ambiental, social e econômica;
XVIII - estimular a participação e o controle social na 
implementação dos programas, projetos e ações 
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habitacionais; 

XIX - promover ampla publicidade das formas e critérios 
de acesso aos programas, das modalidades de acesso à 
moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, 
dos recursos previstos e aplicados, das áreas objeto de 
intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos 
financiamentos concedidos, de modo a permitir o 
acompanhamento e fiscalização pela sociedade 
das ações desenvolvidas; 

XX - promover audiências públicas e consultas públicas, 
representativas dos segmentos sociais existentes, para 
debater e avaliar critérios de alocação de recursos e 
programas habitacionais, assim como resultados de 
avaliação parcial de produtos, processos e impactos;

XXI - conferir publicidade às regras e critérios para o acesso 
a moradias, em especial sobre as condições de subsídios.
Parágrafo Único - Nos programas habitacionais, 
executados em conjunto com a União ou Governo do 
Estado, ou por delegação destas esferas de governo, 
correlatos a Política Municipal de Habitação de Interesse 
Social, assim como nos casos de utilização de recursos 
financeiros federais ou estaduais, competirá ao 
CONCIDADE,   através da Câmara Técnica   de Habitação:
I - definir as áreas prioritárias para as alocações, no 
Município, dos recursos oriundos do FGTS ou de outras 
fontes federais e estaduais de financiamento; 
II - aprovar o plano de aplicação dos recursos oriundos dos 
Governos Federal e Estadual, ou repassados por meio de 
convênios internacionais e consignados na Secretaria 
Municipal de Habitação e/ou de Desenvolvimento Urbano; 
III - verificar o enquadramento dos pleitos de financiamento 
de projetos nos pré-requisitos dos programas; 
IV - hierarquizar os pleitos enquadrados; 

V - selecionar, dentre os pleitos hierarquizados, as 
propostas de operações de crédito cujo somatório de 
valores situe-se nos limites de contratações de cada 
programa. 
Art. 27 - Compete ao CONCIDADE, através da Câmara de 
Saneamento Básico e Ambiental: 
I - Formular proposições, acompanhar, avaliar e fiscalizar a 
Política e o Plano Municipal de Saneamento Básico; 

II - controlar a execução da Política Municipal de 
Saneamento Básico, em parceria com órgãos executivos e a 
concessionár ia dos serv iços de saneamento,  
especialmente no que diz respeito ao cumprimento de seus 
princípios, diretrizes e objetivos, à adequada prestação dos 
serviços e à utilização dos recursos no que lhe couber; 

III - propor ações que visem a integração das políticas, 
planos, programas, projetos e ações governamentais de 
s a n e a m e n t o  b á s i c o  c o m  a s  d e  s a ú d e ,  
educação, trabalho, emprego e renda, meio ambiente, 
recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, 
planejamento territorial, uso e ocupação do solo, 
entre outras; 

IV - propor ações que visem a compatibilização de planos, 
programas e projetos e Saneamento Básico do Município 
com os de âmbito da Região Metropolitana de Salvador; 
V - estabelecer critérios de elegibilidade e prioridade para 
investimentos em Saneamento Básico considerando nível 
de renda da população, cobertura dos serviços, grau de 
urbanização, disponibilidade hídrica, viabilidade técnica e 

econômica, riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais, 
dentre outros;
VI - propor projetos visando promover o afluxo de recursos 
financeiros para o Saneamento Básico do Município;
VII - propor critérios e indicadores visando promover a 
avaliação da salubridade ambiental no Município no âmbito 
do Saneamento Básico;
VIII - estimular, propor planos, avaliar e apoiar a política de 
regionalização e gestão associada em Saneamento Básico;
IX - articular-se com outros conselhos existentes no Estado, 
especialmente na RMS, com vistas à implementação da 
Política Estadual de Saneamento Básico; 
X - elaborar relatório anual propondo as providências que 
julgar necessárias sobre a situação do Saneamento Básico 
do Município.
Art. 28 - Compete ao CONCIDADE, através da Câmara 
de Mobilidade Urbana:

I - Formular proposições, acompanhar, avaliar e fiscalizar a 
Política e o Plano Municipal de Mobilidade Urbana;
II - orientar a aplicação do marco legal da gestão de 
trânsito, transporte e mobilidade urbana no âmbito 
municipal;
III - acompanhar o Plano Nacional de Trânsito, Transporte 
e Mobilidade Urbana; 

IV - Propor diretrizes e eleger prioridades para aplicação e 
distribuição dos recursos disponíveis destinados à 
mobilidade urbana;
V - promover a elaboração de estudos e diagnósticos e 
propor diretrizes acerca da gestão e financiamento da 
Política Municipal de Mobilidade Urbana;

VI - avaliar e discutir diretrizes para regulação e gestão dos 
serviços de transporte coletivo urbano;

VII - elaborar recomendações e orientações com vistas à 
melhoria da mobilidade urbana;

VIII - promover a inserção do conceito de mobilidade, 
acessibilidade, sensibilização e universalidade na Política 
Municipal de Desenvolvimento Urbano;

IX - promover a ampliação do controle social sobre questões 
de transito, transporte e mobilidade urbana;

X - propor diretrizes que visem a priorização do transporte 
coletivo em relação ao transporte individual;

XI - recomendar, orientar e propor diretrizes com vistas a 
estimular a multimodalidade do transporte urbano 
incentivando o transporte sobre trilhos (quando possível), 
cicloviário e de pedestres;

XII - recomendar, orientar e propor diretrizes com vistas à 
universalização do acesso  ao  transporte  coletivo  como  
fator  de  inclusão  social,  inclusive  o barateamento e/ou 
subsídios das tarifas;

XIII - recomendar, orientar e propor subsídios para a 
inovação e desenvolvimento tecnológico do setor visando 
melhoria da mobilidade urbana, preservando os postos de 
trabalho;

XIV - recomendar e orientar a elaboração de indicadores de 
impactos ambientais e sociais dos meios de mobilidade 
urbana no Meio Ambiente;
XV - propor diretrizes e acompanhar a Política de Prevenção 
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de Acidentes de rânsito;

XVI - promover a publicidade dos planos e programas 
nacional e estadual de incentivo à circulação de pedestres;

XVII - realizar estudos e diagnósticos locais com o objetivo 
de incentivar e promover a melhoria das condições de 
circulação de pedestres.

Art. 29 - Compete ao CONCIDADE, através da Câmara de 
Planejamento e Gestão Territorial Urbana:
I - Formular proposições, acompanhar, avaliar e fiscalizar a 
Política e o Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano;
II - contribuir para a construção de uma política nacional, 
estadual e municipal de desenvolvimento urbano;
III - propor e acompanhar uma política municipal para 
reabil itação da área central da cidade e sua 
compatibilização com o planejamento territorial urbano e 
com as políticas de gestão do patrimônio histórico, 
habitacional de circulação e mobilidade urbana;
IV - propor e acompanhar uma política municipal de 
prevenção de ocupação em áreas de risco em encostas 
urbanas e em áreas sujeitas a inundações e sua 
compatibilização com as políticas de Defesa Civil, e de 
urbanização e saneamento básico de assentamentos 
precários;

V - propor diretrizes, prioridades, regras e critérios para 
alocação de recursos sob a gestão do Município em ações 
de planejamento territorial urbano, prevenção de ocupação 
em áreas de risco e reabilitação de áreas centrais, bem 
como o acompanhamento e avaliação destes processos;

VI - Acompanhar e avaliar os processos de planejamento 
territorial urbano, prevenção de riscos e reabilitação de 
áreas centrais, apoiados ou f inanciados pelo 
Governo Federal ou Estadual.

VII - Acompanhar a regulação normativa do processo de 
planejamento territorial, regularização fundiária e gestão do 
solo urbano, particularmente no que se refere à 
implementação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), à 
legislação de parcelamento do solo e demais iniciativas 
legais referentes ao reconhecimento dos direitos de posse 
urbana;
VIII - contribuir para o controle, acompanhamento e 
avaliação da implantação de parcelamentos urbanos e 
regularização fundiária em conformidade com as 
legislações federal, estadual e municipal vigentes;

IX - contribuir para a proposição de instrumentos e 
mecanismos de cooperação federativa e gestão supra-
municipal, particularmente em regiões metropolitanas, tal 
como a RMS;

X - recomendar, orientar e subsidiar a elaboração, 
acompanhamento, avaliação e revisão do Plano Diretor 
Municipal e a implementação dos instrumentos de política 
urbana visando à garantia da função social das cidades e da 
propriedade urbana;

XI - propor diretrizes gerais para investimentos públicos em 
estudos e pesquisas no campo do planejamento e gestão do 
solo urbano, prevenção de ocupação em áreas de risco e 
reabilitação de áreas centrais;

XII - propor diretrizes e prioridades para a alocação de 
recursos destinados às ações de planejamento territorial 

urbano;
XIII - propor, discutir e acompanhar a elaboração e 
implementação do Plano de Desenvolvimento 
Metropolitano.

SUBSEÇÃO II
COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 30 - As Câmaras Técnicas serão compostas por, no 
mínimo, 07 (sete) e, no máximo, 09 (nove) membros, 
representantes dos diferentes segmentos integrantes do 
CONCIDADE.
§ 1º - Todo membro do CONCIDADE, titular e suplente, 
deverá participar de uma das Câmaras Técnicas;
§ 2º - É vedada aos membros do CONCIDADE a 
participação concomitante em mais de uma Câmara 
Técnica;
§ 3º - Qualquer membro de cada Câmara Técnica, 
referendada pelo respectivo Plenário, poderá indicar outros 
representantes de entidades ou órgãos, sem direito a voto, 
até o limite máximo de (03) três membros por Câmara.
Art. 31 - Poderão ser convidados a participar de reuniões 
das Câmaras Técnicas, por qualquer membro e referendado 
pelo Plenário da Câmara, representantes de segmentos 
interessados nas matérias em análise e colaboradores, 
inclusive do Poder Legislativo, sem direito a voto. 
Art. 32 - As Câmaras Técnicas poderão constituir grupos de 
trabalho com caráter permanente ou transitório, com a 
função de complementar a sua atuação.

Art. 33 - Para o atendimento ao disposto no artigo 47 da Lei 
Nacional de Saneamento, nº 11.445/2007, e do art. 17 
parágrafo 4º, inciso III da Lei Estadual de Saneamento 
Básico, nº 11.172/2008, a representação da concessionária 
responsável pela prestação de serviço público de 
Saneamento Básico com atuação no Município deverá 
compor a Câmara Técnica de Saneamento.

SUBSEÇÃO III
FUNCIONAMENTO

Art. 34 - As Câmaras Técnicas reunir-se-ão uma vez por 
mês, em sessão pública para tratar de temas que fazem 
parte das suas competências.

I – As reuniões serão convocadas pelos respectivos 
coordenadores com antecipação mínima de 7 (sete) dias.

II – Na convocação deve ficar claro a pauta a ser tratada, a 
data, o local e o horário da reunião.

III – As coordenações das Câmaras Técnicas devem 
sempre manter diálogo com a Secretaria Executiva antes da 
convocação das reuniões, especialmente no caso de 
reuniões extraordinárias.

§ 1º – A data e horário da reunião serão aprovados junto com 
o calendário anual de reuniões, na última sessão ordinária.

§ 2º - O local das reuniões das Câmaras Técnicas, definido 
previamente com o calendário anual, poderá ser alterado, 
desde que definido e aprovado previamente pelos seus 
membros, na reunião plenária.
Art. 35 - Serão levados ao Plenário do CONCIDADE todas 
as propostas que alcançarem a aprovação de, no mínimo, 
metade mais um dos conselheiros presentes nas reuniões 
das Câmaras.
Art. 36 - Os debates e conclusões das reuniões serão 
registrados pelas respectivas coordenações em súmula 
própria que, acompanhada da lista de presença, deverá ser 
encaminhada a Secretaria Executiva do CONCIDADE.
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II - sensibilizar e mobilizar a sociedade para o 
estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para 
enfrentar os problemas existentes no Município;

III - propiciar a participação popular de diversos segmentos 
da sociedade para a formulação de proposições, realização 
de avaliações sobre as formas de execução da Política 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e suas áreas 
estratégicas;

IV - propiciar e estimular a organização de conferências das 
cidades como instrumento para garantia da gestão 
democrática das políticas de desenvolvimento urbano nas 
regiões e Municípios.
Art. 43 - São atribuições da Conferência Municipal da 
Cidade:

I - avaliar e propor diretrizes para a Política Municipal, 
Estadual e Nacional de Desenvolvimento Urbano;
II - avaliar a aplicação do Estatuto da Cidade e demais atos 
normativos e legislações relacionadas ao desenvolvimento 
urbano;

III - propor diretrizes para as relações institucionais do 
CONCIDADE e da Conferência Municipal da Cidade com os 
conselhos e conferências de caráter municipal e estadual;
IV - avaliar a atuação e desempenho do CONCIDADE.

Art. 44 - A Conferência Municipal da Cidade deverá ser 
realizada em consonância com o calendário das 
Conferências Nacional e Estadual das Cidades.

Art. 45 - Compete à Conferência Municipal da Cidade eleger 
entre os delegados presentes de seus respectivos 
segmentos os membros titulares e respectivos 
suplentes do CONCIDADE deste regimento, respeitada a 
representação estabelecida para os diversos segmentos.

§ 1º - A eleição de que trata o caput será realizada durante a 
Conferência Municipal da Cidade, e reunião de cada 
segmento convocada pelo CONCIDADE;
§ 2º - Resolução do CONCIDADE disciplinará as normas e 
os procedimentos relativos à eleição de seus membros.

Art. 46 - O Regimento Interno de cada Conferência da 
Cidade deve conter:

I - os objetivos específicos e o temário;
II - a organização, as regras e os períodos das etapas 
preparatórias às Conferências Nacional e Estadual;
III - uma Comissão para análise e compatibilização com as 
Conferências Estadual e Nacional.

Art. 47 - O CONCIDADE elaborará o Regimento Interno que 
disciplinará todo o processo de realização da Conferência 
Municipal da Cidade e participação dos delegados 
municipais nas Conferências Estadual e Nacional.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 48 - O CONCIDADE de Camaçari poderá organizar 
mesas-redondas, oficinas de trabalho e constituir 
comissões e realizar outras atividades que congreguem 
áreas do conhecimento e tecnologia, visando subsidiar o 
exercício das suas competências, tendo como relator um ou 
mais Conselheiros por ele designado(s).

Art. 37 - Cada Câmara Técnica designará, entre seus 
componentes, relator para as matérias que serão objeto de 
discussão.
Art. 38 - Temas que sejam da competência de duas ou mais 
Câmaras Técnicas, serão  debatidos em conjunto.
Art. 39 - O mandato dos membros das Câmaras Técnicas 
corresponde ao mesmo período de mandato dos 
Conselheiros do CONCIDADE.

CAPÍTULO V
RESOLUÇÕES

Art. 40 - As deliberações do CONCIDADE serão 
formalizadas mediante: 

§ 1º - Resoluções Normativas, reservadas à 
regulamentação e normatização dos atos do CONCIDADE, 
referentes à área de desenvolvimento urbano do Município 
de Camaçari, as quais produzirão efeito normativo, em 
conformidade com seu caráter deliberativo constante no 
caput do artigo 1º e seu parágrafo único;

§ 2º - Resoluções Recomendadas, relativas aos atos de 
entidades civis e de outras unidades administrativas 
munic ipa is  responsáveis  por  outras pol í t icas 
públicas que não a do desenvolvimento urbano, bem como 
aos demais entes federados, ressalvados os casos de 
matéria de competência da esfera municipal.
§ 3º - Resoluções Administrativas, concernentes aos 
atos administrativos necessários à gestão das atividades 
internas do CONCIDADE.

§ 4º - As propostas de resolução debatidas nas Câmaras 
Técnicas deverão ser entregues em meio digital à Secretaria 
Executiva do CONCIDADE, ao final das reuniões, que as 
analisará quanto à adequação de sua forma e a submeterá à 
análise jurídica e as encaminhará para deliberação em 
Plenário.

§ 5º - As propostas que não forem originadas das Câmaras 
Técnicas, deverão ser enviadas à Secretaria Executiva, com 
antecedência de 03 (três) dias antes do início da reunião do 
Plenário.
§ 6º - A mesa Coordenadora contará, inclusive durante a 
realização do Plenário, com a participação de servidor do 
Município de Camaçari com formação jurídica para 
assessoramento sempre que for necessário, somente 
quanto à forma e  juridicidade das propostas de resoluções 
a serem submetidas ao Plenário.
§ 7º - As Resoluções Normativas e Recomendadas do 
CONCIDADE devem ser aprovadas por 1/3 dos membros 
titulares, ou seus respectivos suplentes quando em 
exercício.

CAPÍTULO VI
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE

Art. 41 - É de responsabilidade do CONCIDADE, 
juntamente com o Poder Executivo, convocar e organizar a 
Conferência Municipal da Cidade, sua integração com a 
Conferência Estadual das Cidades, bem como cumprir as 
resoluções emanadas dessa instância privilegiada.

Art. 42 - São objetivos da Conferência Municipal da 
Cidade:

I - promover a interlocução entre autoridades e gestores 
públicos dos três Entes Federados com os diversos 
segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à 
Política Nacional, Estadual e Municipal de Desenvolvimento 
Urbano;
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Contas do mês de janeiro de 2014 que contém as receitas e 
despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, constatamos que, no referido mês 
houve uma receita de R$ 8.584.331,10 (Oito milhões, 
quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e um 
reais e dez centavos). Este valor é a somatória do saldo 
da conta de Investimentos Financeiros de  dezembro de 
2013, de R$1.207.266,91 (um milhão, duzentos e sete 
mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e um 
centavos), mais transferência do FUNDEB do mês em 
análise de R$7.336.983,58 (sete milhões, trezentos e 
trinta e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos), mais rendimento  s/ 
aplicação financeira conta Fundo de Investimento do 
mês em análise de R$ 40.080,61(Quarenta mil, oitenta 
reais e sessenta e um centavos).

Examinando as despesas com pessoal verificamos o 
pagamento correspondente a Folha de Pagamento do 
quadro de Professores em exercício do magistério- REDA e 
Efetivo no valor de R$5.230.373,76 (Cinco milhões, 
duzentos e trinta mil, trezentos e setenta e três reais e 
setenta e seis  centavos), incluindo folha de pagamento 
do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos 
e encargos –  O percentual destinado no mês para tais 
despesas foi de 71,29% do valor transferido do Fundo.

Outras despesas relativas à Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação – MDE, correspondeu a 
R$62.765,43 ( Sessenta e dois mil, setecentos e 
sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), valor 
este utilizado para pagamento de Pessoal de Apoio 
Administrativo nas Escolas com Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos, Efetivo e Regime 
Temporário (REDA) e encargos (REDA e Efetivo). O 
montante representou no mês vigente um percentual de 
0,86% do FUNDEB.

O u t r a s  d e s p e s a s  r e l a t i v a s  à  d e s p e s a s  
Extraorçamentário (Salário-Família) de R$ 98,64 (noventa 
e oito reais e sessenta e quatro centavos). Sendo o valor 
total das despesas do FUNDEB 60% e 40% de R$ 
5.293.237,83 (Cinco milhões duzentos e noventa e três 
mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e três 
centavos) percentual aplicado de 72,14% dos recursos 
do Fundo.

oO saldo da Receita do FUNDEB em conta corrente n  
48.856-9, agência 1238-6 do Banco do Brasil em 
31/01/2014 foi de R$ 3.291.093,27 (Três milhões, 
duzentos e noventa e um mil, noventa e três reais e vinte 
e sete centavos).

       O Processo é formado pelos seguintes 
documentos:

1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de janeiro/2014.
2. Relação de Ordens de Pagamentos Pagas – FUNDEB 
60% e 40%.
3 . R e l a ç ã o  d o s  P r o c e s s o s  d e  p a g a m e n t o s  
Extraorçamentários – FUNDEB 60% e 40%.
4. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 
janeiro/2014.
5. Extrato Investimentos Financeiros – mês de 
janeiro/2014..

Art. 49 - O presente Regimento Interno somente poderá 
ser reformulado em reunião especificamente convocada 
para tal finalidade e será considerado aprovado mediante 
maioria absoluta dos membros titulares do CONCIDADE, ou 
suplentes quando em exercício.

Art. 50 - Todos os conselheiros titulares e suplentes 
representantes dos movimentos sociais e populares, terão 
suas despesas com alimentação completa e todo o 
deslocamento cobertas pelo orçamento do CONCIDADE 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Parágrafo único - Para efeito deste Regimento, os 
representantes dos movimentos sociais e populares estarão 
e n t r e  o s  s e g m e n t o s  M o v i m e n t o s  S o c i a i s  
e Populares, ONGs, Trabalhadores e Entidades 
Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa.

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 51 - Os casos omissos neste Regimento serão 
resolvidos pelo Plenário do CONCIDADE de Camaçari.

Art. 52 - Este Regimento Interno entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
 
Camaçari, 03 de dezembro de 2014.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE

PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 001/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS DE 
JANEIRO/2014
RELATOR: CONSELHEIRO EDMILSONS RIBEIRO LIMA

Parecer nº 001/2015
Aprovado em 17/03/2015.

1 – Histórico

       Trata-se do processo nº 001/2015 das contas dos 
Recursos Financeiros destinados ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas através da 
Coordenação Financeira da Secretaria de Educação – 
SEDUC para este Conselho, correspondente ás despesas 
do exercício Financeiro do mês de janeiro de 2014.

2 – Análise

o Examinando o processo de n  001/2015 das Prestações de 
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oExaminando o processo de n  002/2015 da Prestação de 
contas do mês de fevereiro de 2014 que contém as receitas 
e despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, constatamos que, no referido mês 
houve uma receita de R$ 14.164.897,21(Quatorze 
milhões, cento e sessenta  quatro mil, oitocentos e 
noventa e sete reais e vinte e um centavos). Este valor é 
a somatória do saldo da conta Fundo de Investimentos 
de  janeiro de 2014, de R$ 3.291.093,27 ( três milhões, 
duzentos e noventa e um mil, noventa e três reais e vinte 
e sete centavos); mais transferência do FUNDEB do 
mês em análise de R$ 10.806.747,88 (Dez milhões, 
oitocentos e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais 
e oitenta e oito centavos) e mais rendimento de 
aplicação financeira  conta Fundo investimento 
Financeiro do mês em análise R$ 67.056,06 (Sessenta e 
sete mil, cinquenta e seis reais e seis centavos).

Examinando as despesas com pessoal verificamos o 
pagamento de R$ 5.899.303,37 (cinco milhões, 
oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e três reais e 
trinta e sete centavos) correspondente a Folha de 
Pagamento do quadro de Professores em exercício do 
magistério, incluindo folha do Ensino Infantil – Creches, 
Ensino Infantil – Pré- Escola, Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos, com encargos com 
Obrigações Trabalhista - Contribuição do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM - (REDA – 
regime Temporário e Efetivo). O percentual destinado no 
mês para tais despesas foi de 54.59% do valor transferido 
do Fundo, assim não atingindo o percentual de 60% 
determinado pela Legislação do Fundo.

Outras despesas relativas à Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação – MDE, correspondeu a 
R$1.171.178,89 (hum milhão, cento e setenta e um mil, 
cento e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), 
valor este utilizado para pagamento de Pessoal de Apoio 
Administrativo nas Escolas com Ensino Infantil Creches, 
Ensino Infantil – pré-escola, Ensino Fundamental e 
educação de Jovens e Adultos, incluindo encargos com 
Obrigações Trabalhistas com Contribuição do Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM (REDA – 
regime Temporário e Efetivo), Auxilio Alimentação e 
Auxilio Transporte.
O montante representou no mês vigente um percentual 
de 10,84% do FUNDEB. Assim não atingindo o 
percentual de 40% determinado pela Lei do Fundo.

Outras despesas relativas a Extraorçamentário (Salário 
família) incluindo encargos (REDA- Regime Temporário 
e Efetivo) de R$ 2.539,98 (Dois mil, quinhentos e trinta e 
nove reais e noventa e oito centavos), perfazendo o 
percentual aplicado de 0,02% do Fundo.

O TOTAL DAS DESPESAS APLICADAS COM 60% E 40% 
do Fundo de R$ 7.073.022,24 (Sete milhões setenta e 
três mil, vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).

oO saldo da Receita do FUNDEB em conta corrente n  
48.856-9, agência 1238-6 do Banco do Brasil em 
28/02/2014 foi de R$ 7.091.874,97 (sete milhões, noventa 
e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e 
sete centavos).

 O Processo é formado pelos seguintes documentos:

6. Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação – 
FUNDEB mês janeiro/2014.
7. Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 
Profissionais do Magistério – Efetivo (Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos) de janeiro/2014 
(correspondente a 60% e 40% - FUNDEB).
8. Processos de pagamentos correspondentes a Despesas 
extraorçamentários – salário família – Efetivo e REDA – 
Regime Temporário.
9. Processos de pagamentos com Encargos.

3 – Voto do Relator

 Isso posto, Considerando que a Secretaria atendeu o que 
preconiza a Lei especial concernente ao percentual mínimo 
e máximo dos recursos do Fundo, a saber, utilizar no mínimo 
60% com Pessoal, utilizou 72,14% e máximo de 40%, 
utilizou 0,86%, sendo assim, manifesto voto FAVORÁVEL 
SEM RESSALVAS  pela aprovação das contas do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, mês 
de janeiro de 2014.

4 – Voto do Plenário

 O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos profissionais da 
Educação, deliberou e aprovou FAVORÁVEL SEM 
RESSALVAS à aprovação da prestação de contas dos 
recursos destinados ao Fundo do mês de janeiro de 2014, 
por unanimidade o Parecer nº 001/2015.                             
   
                                    Publique-se.                          

   Camaçari, 17 de março de 2015.

  Márcia Eulaine Lima Novaes
    Presidente CMACS/FUNDEB

Edmilson Ribeiro Lima
Conselheiro Relator

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 002/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS DE 
FEVEREIRO/2014.
RELATOR: CONSELHEIRO NILSON COELHO DA SILVA

Parecer nº 002/2015
Aprovado em 17/03/2015.

1 – Histórico

       Trata-se do processo nº 002/2015 das contas dos 
Recursos Financeiros destinados ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas através da 
Coordenação Financeira da Secretaria de Educação – 
SEDUC para este Conselho, correspondente ás despesas 
do exercício Financeiro do mês de fevereiro de 2014.

2 – Análise
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Márcia Eulaine Lima Novaes

PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB                                                           

    Nilson Coelho da Silva
      Conselheiro Relator             

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB - 003/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO 
MÊS DE MARÇO DE 2014.
RELATORA: CONSELHEIRA AZENETE MARIA FREITAS 
DA PAZ

Parecer nº003/2015
Aprovado em 17/03/2015

1 – Histórico

 Trata-se do processo nº 003/2015 das contas dos recursos 
financeiros destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas através da 
Coordenação Financeira da Secretaria de Educação – 
SEDUC a este Conselho, correspondente ás despesas do 
exercício financeiro do mês de março de 2014.

2 – Análise

  Examinando o processo de nº 003/2015 do mês de março 
de 2014 que contém as despesas do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, constatamos 
que, no referido mês teve uma receita total d R$ 
14.275.359,67 (Quatorze milhões duzentos e setenta e 
cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta 
e sete centavos), saldo resultante da soma do valor da 
conta corrente, mais  saldo da conta Fundo de 
Investimentos – fevereiro de 2014 de R$ 7.091.874,97 (Sete 
milhões, noventa e  um mil, oitocentos e setenta e 
quatro reais e noventa e sete centavos) mais 
transferência do FUNDEB do mês em análise de R$ 
7.110.132,31 (Sete milhões,  cento e dez mil, cento e 
trinta e dois reais e trinta e um centavos),  mais 
rendimento da aplicação financeira fundo de investimento 
março/2014  no valor de R$ 73.352,39 (setenta e três mil, 
trezentos e cinquenta e dois reais e  trinta e  nove 
centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$ 6.691.163,48 (seis milhões, seiscentos 
e noventa e um mil, cento e sessenta e três reais e 
quarenta e oito centavos) correspondente a Folha de 
Pagamento do quadro de professores, Efetivo e REDA- 
Regime Temporário ( Ensino Infantil – Creches, Ensino 
Infantil – Pré- Escola, Ensino Fundamental , Educação 
Especial e Educação de Jovens e Adultos), em exercício no 
magistério com encargos, perfazendo assim um percentual 
aplicado no mês correspondente a 94,11%  valor do 
FUNDEB em março de 2014. 

 Plenário, 17 de março de 2015.
1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de fevereiro/2014.
2. Relação de ordens de Pagamentos pagas com FUNDEB 
– 60% e 40%.
3.Relação e cópias dos Processos de Pagamentos 
Extraorçamentários – FUNDEB 60% e 40%.
4. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente do 
FUNDEB mês de fevereiro/2014.
5. Extrato Investimentos Financeiros do FUNDEB – mês de 
fevereiro/2014.
6. Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação.
7. Cópias dos Processos de pagamentos correspondentes 
a Folha dos Profissionais do Magistério – Efetivo (Ensino 
Infantil Creches, Ensino Infantil - Pré-escola, Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) de 
fevereiro/2014(correspondente a 60% e 40% - FUNDEB) 
REDA – Regime Temporário e Efetivo.
8. Cópias dos Processos de pagamentos com Obrigações 
Trabalhistas (Contribuição de ISSM e INSS – REDA e 
Efetivo).

3 – Voto do Relator

Diante do exposto, manifesto voto FAVORÁVEL COM 
RESSALVAS, pela aprovação das contas do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, mês 
de fevereiro de 2014, por motivo de não atingir o percentual 
determinado pela Lei do Fundo, e solicito deste plenário que 
encaminhe PEDIDO DE PROVIDẼNCIAS em função da não 
apresentação das Folhas de Pagamentos como determina a 
Legislação, pois nas cópias dos referidos Processos de 
Folha de pagamento apresenta apenas o resumo, e que não 
especifica as Unidades Escolares (Escolas)nem a 
quantidade de servidores que foram pagos, nem a Folha de 
pagamento Regime Temporário – REDA, e por não atingir o 
percentual determinado com os recursos destinados aos 
40% que devem ser direcionados para despesas 
consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino – MDE, assim não cumprindo a exigência prevista na 
Lei Federal de nº 11.494/2007 do FUNDEB, e para que as 
despesas com Encargos com Obrigações Trabalhistas com 
ISSM e INSS sejam utilizadas com a aplicação dos recursos 
destinados das 25% das receitas. Solicito deste plenário 
que encaminhe Pedido de Providências ao gestor e para 
que atente para utilizar os percentuais determinados pela 
Legislação do Fundo. Nos termos do Art. 25 Parágrafo 
Único, Inciso III, alínea “b” da lei Federal nº 11.494/2007. Em 
conformidade a Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 
2011 onde regula o acesso a informações, previsto no Art. 
1º, Art. 7º no incisos I, VI e VII alínea “b”.

4– Voto do Plenário

O  Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento  da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, reunido em sessão plenária 
Extraordinária no dia 17/03/2015, deliberou e aprovou 
FAVORÁVEL, porém COM AS RESSALVAS por 
unanimidade o Parecer de nº 002/2015 e encaminha o 
Pedido de Providências para o Gestor dos recursos do 
Fundo.

Publique-se.
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Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária 
dia 17/03/2015 deliberou e aprovou FAVORÁVEL, porém 
SEM RESSALVAS, à aprovação da prestação de contas 
dos recursos destinados ao Fundo do mês de 
março/2014, por unanimidade o parecer nº 003/2015.

Publique-se.

Plenário, 17 de março de 2015.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Azenete Maria Freitas da Paz.
CONSELHEIRA RELATORA

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 004/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS DE 
ABRIL/2014.
RELATOR: JOSÉ HUMBERTO FERNANDES DE AGUIAR

Parecer nº 004/2015
Aprovado em 26/03/2015

1 – Histórico

Trata-se do processo nº 004/2015 das contas dos Recursos 
Financeiros destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas através da 
Coordenação Financeira da Secretaria de Educação – 
SEDUC para este Conselho, correspondente ás despesas 
do exercício Financeiro do mês de abril de 2014.

2 – Análise

 Examinando o processo de nº 004/2015 do mês de abril de 
2014 que contém as despesas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, constatamos que, 
no referido mês teve uma receita total de R$ 13.720.194,45 
(Treze milhões, setecentos e vinte mil, cento e noventa e 
quatro reais e quarenta e cinco centavos).Este valor é a 
somatória do saldo da conta Corrente de março de 2014 de 
R$ 2.528,12 (Dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e 
doze centavos), mais saldo da conta Fundo de 
Investimentos de março de 2014, R$ 6.116.318,56 (seis 
milhões, cento e dezesseis mil, trezentos e dezoito reais 
e cinquenta e seis centavos); mais transferência do 
FUNDEB do mês em análise de R$ 7.528.853,34 ( Sete 
milhões, quinhentos e vinte e oito  mil, oitocentos e 
cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), e mais 
rendimento de aplicação financeira de abril de 2014, R$ 
72.494,43 (Setenta e dois mil,  quatrocentos e noventa e 
quatro reais e  quarenta e três centavos).

     Examinando as despesas com Pessoal,verificamos o 
pagamento de R$ 8.471.783,98 (Oito milhões, 
quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e 
três reais e noventa e oito centavos) correspondente a 
Folha de Pagamento do quadro de professores, Efetivo e 
Regime Temporário (REDA), em exercício do magistério 

Outras despesas,  re la t ivas á Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação -  MDE , 
correspondeu a R$ 1.462.464,29 (Um milhão, 
quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e 
sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), valor 
utilizado para pagamento folha Ensino Infantil – Creches, 
Ensino Infantil – Pré-Escola, Ensino Fundamental, 
Educação de Jovens e Adultos), perfazendo um montante 
no mês de 20,57% do FUNDEB .

Outras despesas,  re la t ivas á Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação - MDE (Extraorçamentário 
- Salário Família) no valor de R$ 2.885,22 (Dois mil, 
oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois 
centavos) referente a despesas Extraorçamentários 
(Salário Família / Folha de Pagamento com encargos – 
Efetivo e REDA - Regime Temporário), perfazendo um 
montante no mês de 0,04% do FUNDEB .

O total aplicado no mês, somando as despesas do FUNDEB 
60% mais o FUNDEB 40%, foi de R$ 8.156.512,99 (Oito 
milhões, cento e  cinquenta e seis  mil, quinhentos e 
doze reais e noventa e nove centavos), percentual de 
0,04% e o saldo da Receita do FUNDEB conforme os 
demonstrativos financeiros em conta corrente de R$ 
2.528,12 (Dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e doze 
centavos), mais saldo da Conta Fundo de Investimento  
nº 48.856-9, agência 1238-6 do Banco do Brasil em 
31/03/2014 de R$ 6.116.318,56 (Seis milhões, cento e 
dezesseis mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e 
seis centavos), perfazendo o saldo total de R$ 
6.118.846,68 (Seis milhões, cento e dezoito mil, 
oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito 
centavos).

     O Processo é formado pelos seguintes documentos:

01. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de março/2014.
02. Relação de Ordens de pagamentos Pagas – FUNDEB 
60% e 40%.
03.  Re lação dos Processos de pagamentos 
Extraorçamentários – FUNDEB 60% e 40%.
04.  Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período 
de 28/02/2014 a 31/03/2014.
05. Extratos conta Fundo de Investimentos Financeiros – 
período de 28/02/2014 a 31/03/2014.
06. Cópias dos Processos de pagamentos correspondentes 
a Folha dos Profissionais do Magistério 60% e 40% – Efetivo 
e REDA – Regime Temporário de março/2014.
07. Cópias dos Processos de pagamentos correspondentes 
a Extraorçamentário ( Salário-Família) com encargos 
Efetivo e Regime Temporário - REDA de março/2014.
08. Processos de pagamentos de Obrigações Trabalhistas 
com Contribuição de ISSM e INSS.
09. Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação – 
Período 05/03/2014 a 31/03/2014.
 
3 - Voto da Relatora

Face ao exposto, apresento voto favorável à aprovação 
das contas do FUNDEB do mês de março de 2014.

4 - Voto do Plenário

   O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
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PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB -005/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO 
MÊS DE MAIO DE 2014.
RELATORA: CONSELHEIRA AZENETE MARIA FREITAS 
DA PAZ

Parecer nº 005/2015
Aprovado em 26/03/2015

1 – Histórico

 Trata-se do processo nº 005/2015 das contas dos recursos 
financeiros destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas através da 
Coordenação Financeira da Secretaria de Educação – 
SEDUC a este Conselho, correspondente ás despesas do 
exercício financeiro do mês de maio de 2014.

2 – Análise

Examinando o processo de nº 005/2015 do mês de maio de 
2014 que contém as despesas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, constatamos que, 
no referido mês teve uma receita total d R$ 15.432.823,72 
(Quinze milhões quatrocentos e trinta e dois mil, 
oitocentos e vinte e três reais e setenta centavos), saldo 
resultante da soma do valor da conta corrente, mais  saldo 
da conta Fundo de Investimentos – abril de 2014 de R$ 
3.615.751,35 (Três milhões,  seiscentos e quinze mil, 
setecentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco 
centavos) mais transferência do FUNDEB do mês em 
análise de R$ 11.733.243,34 (Onze milhões,  setecentos e 
trinta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta 
e quatro centavos),  mais rendimento da aplicação 
financeira Fundo de Investimento maio/2014  no valor de R$ 
83.829,03 (oitenta e três mil, oitocentos e vinte e nove 
reais e  três centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$ 7.721.929,01 (sete milhões, setecentos 
e vinte e um mil, novecentos e vinte e nove reais e um 
centavo) correspondente a Folha de Pagamento do quadro 
de professores, Efetivo e REDA- Regime Temporário ( 
Ensino Infantil – Creches, Ensino Infantil – Pré- Escola, 
Ensino Fundamental , Educação Especial e Educação de 
Jovens e Adultos), em exercício no magistério com 
encargos, perfazendo assim um percentual aplicado no mês 
correspondente a 65,81%  valor do FUNDEB em maio de 
2014. 

Outras despesas,  re la t ivas á Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação - MDE, correspondeu a R$ 
2.304.719,65 (Dois milhões, trezentos e quatro mil, 
setecentos e dezenove reais e sessenta e cinco 
centavos), valor utilizado para pagamento folha Ensino 
Infantil – Creches, Ensino Infantil – Pré-Escola, Ensino 
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos), perfazendo 
um montante no mês de 19,64% do FUNDEB .

Outras despesas, relativas á Extraorçamentários, 
constatamos descontos extraorçamentários referente a 
salário família/maternidade no valor de R$ 3.099,20 (três 

(Ensino Infantil – Creches, Ensino Infantil – Pré-Escola, 
Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação de 
Jovens e Adultos) incluindo Encargos com obrigações 
trabalhistas – ISSM e INSS, ficando o percentual aplicado 
no mês correspondente a 112,52% do valor do Fundo.
 
Outras despesas, re lat ivas à Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação – MDE, correspondeu a 
R$ Outras despesas, relativas à Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação – MDE com Despesas 
Extraorçamentário (com salário família) incluindo 
encargos Efetivo e REDA (Regime Temporário) no valor de 
R$ 3.099,20 (Três mil, noventa e nove reais e vinte 
centavos) que representou no mês 0,04% do FUNDEB. 
Sendo o total das despesas de R$ 10.104.443,10 (Dez 
milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e quarenta e 
três reais, dez centavos).

 O saldo da Receita do FUNDEB em conta corrente nº 
48.856-9, agência 1238-6 do Banco do Brasil em 
30/04/2010 foi de R$ 3.615.751,35 (Três milhões, 
seiscentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e um 
reais e trinta e cinco centavos).

 O Processo é formado pelos seguintes documentos:

1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de abril/2014.
2. DA – Demonstrativo de Arrecadação emitido em 
17/07/2014, correspondente ao período de 01/04/2014 a 
30/04/2014.
3. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 
31/03/2014 a 30/04/2014.
4. Extrato Investimentos Financeiros – mensal período de 
31/03/2014 a 30/04/2014.
5. Relação de Ordens de Pagamentos pagas – FUNDEB 
60% e 40%.
6. Relação de Processos Pagamentos Extraorçamentários 
– FUNDEB 60% e 40%.
7. Cópias dos Processos de pagamentos correspondentes 
a Folha dos Profissionais do Magistério – Efetivo e REDA de 
abril/2014 (correspondente a 60% e 40% - FUNDEB).

3 – Voto do Relator

Diante do exposto, manifesto voto FAVORÁVEL pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, mês de abril de 
2014.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária dia 17/03/2015, deliberou e aprovou 
FAVORÁVEL, porém SEM RESSALVAS por unanimidade o 
parecer nº 004/2015 .

Publique-se.
                         Plenário, 17 de março de 2015.                                     

                                                
 Márcia Eulaine Lima Novaes

PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB 
                              

José Humberto Fernandes de Aguiar                                                                                   
 RELATOR                                                                        
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maio/2014, por unanimidade o parecer nº 005/2015.

Publique-se.

Plenário, 26 de março de 2015.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Azenete Maria Freitas  da Paz
CONSELHEIRA RELATORA

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 006/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS DE 
JUNHO/2014
RELATOR: CONSELHEIRO EDMILSON RIBEIRO LIMA

Parecer nº 006/2015
Aprovado em 26/03/2015.

1 – Histórico

       Trata-se do processo nº 006/2015 das contas dos 
Recursos Financeiros destinados ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas através da 
Coordenação Financeira da Secretaria de Educação – 
SEDUC para este Conselho, correspondente ás despesas 
do exercício Financeiro do mês de junho de 2014.

2 – Análise

oExaminando o processo de n  006/2015 das Prestações de 
Contas do mês de junho de 2014 que contém as receitas e 
despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, constatamos que, no referido mês 
houve uma receita total de R$ 12.705.546,89 ( Doze 
milhões setecentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e 
seis reais e oitenta e nove centavos). Este valor é a 
somatória do saldo da conta corrente zerada, mais saldo da 
conta de Investimentos Financeiros de maio de 2014 de R$ 
5.407.400,10 (cinco milhões, quatrocentos e sete mil, 
quatrocentos reais e dez centavos), mais transferência do 
FUNDEB do mês em análise de R$ 7.256.546,73 (sete 
milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e 
quarenta e seis reais e setenta e três centavos) , mais 
rendimento  s/ aplicação financeira conta Fundo de 
Investimento do mês em análise de R$ 41.600,06(Quarenta 
e um mil, seiscentos reais e seis centavos).

Examinando as despesas com pessoal verificamos o 
pagamento correspondente a Folha de Pagamento do 
quadro de Professores (Ensino Infantil – Creches, Ensino 
Infantil – Pré-Escola, Ensino Fundamental, Educação 
Especial, Educação de Jovens e Adultos) em exercício do 
magistério- com encargos REDA e Efetivo no valor de R$ 
9.361.121,73 (nove milhões, trezentos e sessenta e um 
mil, cento e vinte e um reais e setenta e três centavos), 
incluindo folha de pagamento (Ensino Infantil – 
Creches, Ensino Infantil Pré-Escola, Ensino 
Fundamental, Educação Especial e Educação de 
Jovens e Adultos) com encargos – REDA (Regime 
Temporário) e Efetivo. O percentual destinado no mês para 

mil, noventa e nove reais e vinte centavos) negativo e 
p a g a m e n t o s  e x t r a o r ç a m e n t á r i o  ( S a l á r i o  
Família/Maternidade) de R$ 1.874,16 (hum mil, oitocentos 
e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), ficando 
um subtotal da Folha de Pagamento com encargos, 
correspondente a Regime Temporário - REDA e Efetivo de 
R$ 1.225,04 ( Um mil, duzentos e vinte e cinco reais e 
quatro centavos) negativo, perfazendo um montante no 
mês de 0,01% do FUNDEB .

O total aplicado no mês, somando as despesas do FUNDEB 
60% mais o FUNDEB 40%, foi de R$ 10.025.423,62 (Dez 
milhões, vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e três 
reais e sessenta e dois centavos), percentual de 85,44%.

 Constatamos no mês em análise o saldo total de R$ 
5.407.400,10 (cinco milhões, quatrocentos e sete mil, 
quatrocentos reais e dez centavos), saldo resultante da 
soma da conta corrente zerada, mais o saldo total da 
Conta Fundo de Investimento nº 48.856-9, agência 1238-
6 do Banco do Brasil em 31/05/2014, que é resultante do 
saldo anterior (em 30/04/2014) de uma aplicação financeira 
no valor de R$ 8.543,83 (Oito mil, quinhentos e quarenta 
e três reais e oitenta e três centavos) mais rendimento da 
aplicação financeira do mês em análise de R$ 44,89 
(quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), mais 
saldo da aplicação financeira de R$ 5.398.811,38 (cinco 
milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e 
onze reais e trinta e oito centavos).

     O Processo é formado pelos seguintes documentos:

01. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de maio/2014.
02. Relação de Ordens de pagamentos Pagas – FUNDEB 
60% e 40%.
03.  Re lação dos Processos de pagamentos 
Extraorçamentários – FUNDEB 60% e 40%.
04. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período 
de 30/04 /2014 a 31/052014.
05. Extratos conta Fundo de Investimentos Financeiros – 
período de 30/04/2014 a 31/05/2014.
06. Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação – 
Período de 02/05 a 30/05/2014 – emissão 24/02/2015.
07. Cópias dos Processos de pagamentos correspondentes 
a Folha dos Profissionais 
08. do Magistério 60%  e 40% – Efetivo e REDA – Regime 
Temporário -  de maio2014.
09. Cópias dos Processos de pagamentos correspondentes 
a Extraorçamentário ( Salário-Família) com encargos 
Efetivo e Regime Temporário - REDA de maio/2014.
10. Processos de pagamentos de Obrigações Trabalhistas 
com Contribuição de ISSM e INSS.
11. Processos de pagamentos de Auxílio Alimentação e 
Auxílio transporte (40% FUNDEB)
 
3 - Voto da Relatora

Face ao exposto, apresento voto favorável à aprovação 
das contas do FUNDEB do mês de maio de 2014.

4 - Voto do Plenário

   O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária 
dia 26/03/2015 deliberou e aprovou FAVORÁVEL, porém 
SEM RESSALVAS, à aprovação da prestação de contas 
dos recursos destinados ao Fundo do mês de 
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Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos profissionais da 
Educação deliberou e APROVOU FAVORÁVEL SEM 
RESSALVAS à aprovação da prestação de contas dos 
recursos destinados ao Fundo do mês de junho de 2014, por 
unanimidade o Parecer nº 006/2015.
                             
                                      Publique-se.

   Camaçari,  26  de março de 2015.

  Márcia Eulaine Lima Novaes
    Presidente CMACS/FUNDEB

Edmilson Ribeiro Lima
Conselheiro Relator

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 007/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS DE 
JULHO/2014.
RELATOR:  CONSELHEIRO ALA ILTON D IAS  
NASCIMENTO.

Parecer nº 007/2015                                                         
Aprovado em 26/03/2015.                                                            

1 – Histórico

Trata-se do processo nº 007/2015 das contas dos Recursos 
Financeiros destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas através da 
Coordenação Financeira da Secretaria de Educação – 
SEDUC para este Conselho, correspondente ás despesas 
do exercício Financeiro do mês de julho de 2014.

2 – Análise

Examinando o processo de nº 007/2014 do mês de julho de 
2014 que contém as Receitas e Despesas do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, 
constatamos que no referido mês a Receita total foi de R$ 
10.411.733,34 (Dez  milhões, quatrocentos e onze mil, 
setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro 
centavos). Este valor é a somatória do saldo da da conta 
corrente zerado, mais saldo da conta Fundo de 
Investimentos de junho/2014, R$ 2.607.469,07 (Dois 
milhões, seiscentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e 
nove reais e   sete centavos), transferência do FUNDEB 
no mês em análise de R$ 7.754.379,70 (Sete milhões, 
setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta 
e nove reais e setenta centavos), e mais rendimento de 
aplicação financeira de maio R$ 49.884,57 (quarenta e nove 
mil, oitocentos e oitenta e quatro  reais e cinquenta e sete 
centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$ 7.265.847,93 (Sete milhões, duzentos e 
sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais 
e noventa e três centavos) correspondente a Folha de 
Pagamento do quadro de Professores (Ensino Infantil – 
Creches, Ensino Infantil Pré-Escola, Ensino Fundamental, 
Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos) em 

tais despesas foi de 129% do valor do Fundo.

Out ras  despesas  re la t i vas  à  Manutenção e  
Desenvolvimento da Educação – MDE, correspondeu a R$ 
736.906,77 (Setecentos e trinta e seis mil, novecentos e 
seis reais e setenta e sete centavos), valor este utilizado 
para pagamento de Pessoal de Apoio Administrativo nas 
Escolas (Ensino Infantil – Creches, Ensino Infantil Pré-
Escola, Ensino Fundamental, Educação Especial e 
Educação de Jovens e Adultos com encargos) REDA 
(Regime Temporário) e Efetivo. O montante representou 
no mês vigente um percentual de 10,16% do FUNDEB.

O u t r a s  d e s p e s a s  r e l a t i v a s  à  d e s p e s a s  
Extraorçamentário (Salário-Família/Maternidade) de R$  
736.906,77 (Setecentos e trinta e seis mil, novecentos e 
seis reais e setenta e sete centavos). 
Sendo o valor total das despesas do FUNDEB 60% e 40% 
de R$ 10.098.077,82 (Dez milhões noventa e oito mil, 
setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) 
percentual aplicado de 139,16% dos recursos do Fundo.

oO saldo da Receita do FUNDEB em conta corrente n  
48.856-9, agência 1238-6 do Banco do Brasil em 
30/06/2014 foi de R$ 2.607.469,07 (Dois milhões, 
seiscentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove 
reais e sete centavos).

 O Processo é formado pelos seguintes documentos:

1.Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de junho/2014.
2.Relação de Ordens de Pagamentos Pagas – FUNDEB 
60% e 40%.
3 . R e l a ç ã o  d o s  P r o c e s s o s  d e  p a g a m e n t o s  
Extraorçamentários – FUNDEB 60% e 40%.
4.Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 
30/05/2014 a 30/06//2014.
5.Extrato da Conta Fundo de Investimentos Financeiros – 
período de 30/05/2014 a 30/06/2014.
6. Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação – 
FUNDEB período de  02/06/2014 a 30/06/2014.
7. Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 
Profissionais do Magistério – Efetivo (Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos) de junho2014 
(correspondente a 60% e 40% - FUNDEB).
8. Processos de pagamentos correspondentes a Despesas 
extraorçamentários – salário família – Efetivo e REDA – 
Regime Temporário.
9. Processos de pagamentos com Encargos (Contribuições 
com INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e ISSM – 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal).

3 – Voto do Relator

Isso posto, Considerando que a Secretaria atendeu o que 
preconiza a Lei especial concernente ao percentual mínimo 
e máximo dos recursos do Fundo, a saber, utilizar no mínimo 
60% com Pessoal, utilizou 129% e máximo de 40%, utilizou 
10,16% sendo assim, manifesto voto FAVORÁVEL SEM 
RESSALVAS  pela aprovação das contas do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, mês 
de junho de 2014.

4 – Voto do Plenário

 O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
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3 – Voto do Relator

Diante do exposto, manifesto voto FAVORÁVEL SEM 
RESSALVAS, à aprovação das contas do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, mês 
de julho de 2014.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária 
dia 26/03/2015 deliberou e aprovou FAVORÁVEL SEM 
RESSALVAS, à aprovação da prestação de contas dos 
recursos destinados ao Fundo do mês de julho de 2014, por 
unanimidade o parecer nº 007/2014.

                                   Publique-se.

 Plenário, 26 de março de 2015.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB 

                                                       
Alailton Dias Nascimento

 RELATOR                                            
                                                                                                                    

                                       
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB -008/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO 
MÊS DE AGOSTO DE 2014.
RELATORA: CONSELHEIRA LUCIANA LOPES DA SILVA 
SAMPAIO

Parecer nº 008/2015
Aprovado em 26/03/2015

1 – Histórico

Trata-se do processo nº 008/2015 das contas dos recursos 
financeiros destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas através da 
Coordenação Financeira da Secretaria de Educação – 
SEDUC a este Conselho, correspondente ás despesas do 
exercício financeiro do mês de agosto de 2014.

2 – Análise

  Examinando o processo de nº 008/2015 do mês de agosto 
de 2014 que contém as despesas do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, constatamos 
que, no referido mês teve uma receita total d R$ 
10.003.110,57 (Dez milhões, três mil, cento e dez reais e 
cinquenta e sete centavos), resultante do saldo da conta 
corrente R$ 5.073,44 (Cinco mil, setenta e três reais e 
quarenta e quatro centavos) mais saldo da conta Fundo 
de Investimentos – julho de 2014 de R$ 2.304.067,18 (Dois 
milhões, trezentos e quatro mil, sessenta e sete reais e 
dezoito centavos) mais transferência do FUNDEB do mês 

exercício do magistério, incluindo encargos com 
contribuições  do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM e Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS. Totalizando 93,70% do valor transferido do Fundo.  

Outras despesas,  re la t ivas a Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação - MDE, corresponderam a 
R$ 838.101,09 (Oitocentos e trinta e oito mil, cento e um 
reais e nove centavos), valor utilizado para pagamento de 
Pessoal (Ensino Infantil – Creches, Ensino Infantil – Pré-
Escola, Ensino Fundamental, Educação Especial e 
Educação de Jovens e Adultos) mais encargos com 
contribuição do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM e Instituto nacional de Previdência Social 
– INSS – REDA (Regime Temporário) e Efetivo. O montante 
representou no mês 10,81% dos recursos do Fundo.

Outras despesas – Extraordinário - Descontos 
Extraorçamentários (Salário Família/Salário Maternidade) 
R$ - 1.923,48 (um mil, novecentos e vinte e três reais e 
quarenta e oito centavos) negativo, mais pagamentos 
Extraorçamentário (Salário Família/ Maternidade) de R$ 
567,18 (quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito 
centavos) e subtotal Folha de pagamento com encargos 
– REDA (Regime Temporário) e Efetivo de R$ -1.356,30 
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta 
centavos) negativo.

O total aplicado, somando as despesas do FUNDEB 60% 
mais o FUNDEB 40%, foi de R$ 8.102.592,72 (Oito 
milhões, cento e dois mil, quinhentos e noventa e dois 
reais e setenta e dois centavos), percentual de 104,49%.

Constatamos no mês em análise o saldo total do FUNDEB 
de R$ 2.309.140,62 (Dois milhões, trezentos e nove mil, 
cento e quarenta reais e sessenta e dois centavos) saldo 
resultante da soma da conta corrente de R$ 5.073,44 
(Cinco mil, setenta e três reais e quarenta e quatro 
centavos), mais saldo da  conta de Investimentos 
Financeiros nº 48.856-9, agência 1238-6 do Banco do 
Brasil em 31/07/2014 de R$ 2.304.067,18 (Dois milhões, 
trezentos e quatro mil, sessenta e  sete  reais e dezoito 
centavos).

 O Processo é formado pelos seguintes documentos:

1.Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de julho/2014.
2.Relação de Ordem de Pagamentos Pagas – FUNDEB 
60% e 40%.
3.Relação Analí t ica dos Processos Efetuados 
(Extraorçamentários) FUNDEB 60% e 40%.
4.Relação dos Processos Pagamentos Extraorçamentários 
– FUNDEB 60% e 40%.
5.Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 
30/06/2014 a 31/07/2014.
6.Extrato Investimentos Financeiros – mensal período de  
30/06/2014 a 31/07/2014.
7.Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação – Período 
de 01/07/2014.
8.Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 
Profissionais do Magistério – FUNDEB 60% E 40% - Efetivo 
e Regime Temporário – REDA.
9.Processos de pagamentos encargos com Contribuição de 
ISSM e INSS .
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correspondentes a Folha dos Profissionais 
08. do Magistério 60%  e 40% – Efetivo e REDA – Regime 
Temporário -  de  agosto 2014.
09. Cóp ias  dos  P rocessos  de  pagamen tos  
correspondentes a Extraorçamentário ( Salário-Família) 
com encargos Efetivo e Regime Temporário - REDA de 
agosto/2014.
10. Processos de pagamentos de Obrigações Trabalhistas 
com Contribuição de ISSM e INSS.
11. Processos de pagamentos de Auxilio Alimentação e 
Auxilio transporte (40% FUNDEB)

 
3 - Voto da Relatora

Face ao exposto, apresento voto favorável à aprovação 
das contas do FUNDEB do mês de agosto de 2014.

4 - Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária 
dia 26/03/2015 deliberou e aprovou FAVORÁVEL SEM 
RESSALVAS, à aprovação da prestação de contas dos 
recursos destinados ao Fundo do mês de agosto/2014, 
por unanimidade o parecer nº 008/2015.

Publique-se.

Plenário, 26 de março de 2015.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Luciana Lopes da Silva Sampaio
CONSELHEIRA RELATORA

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB - 009/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO 
MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
RELATORA: CONSELHEIRA CINTIA NUNES DA SILVA

Parecer nº009/2015
Aprovado em 26/03/2015

1 – Histórico

 Trata-se do processo nº 009/2015 das contas dos recursos 
financeiros destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas através da 
Coordenação Financeira da Secretaria de Educação – 
SEDUC a este Conselho, correspondente ás despesas do 
exercício financeiro do mês de setembro de 2014.

2 – Análise

  Examinando o processo de nº 009/2015 do mês de 
setembro de 2014 que contém as despesas do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, 
constatamos que, no referido mês teve uma receita total d 
R$ 9.181.367,91 (nove milhões cento e oitenta e um mil, 
trezentos e sessenta e sete reais e noventa e um 

em análise de R$ 7.646,562,24 (Sete milhões, seiscentos 
e quarenta e seis mil,quinhentos e sessenta e dois reais 
e vinte e quatro centavos ),  mais rendimento da aplicação 
financeira Fundo de Investimento agosto/2014  no valor de 
R$ 47.407,71 (quarenta e sete mil, quatrocentos e sete 
reais e setenta e um centavos). 
Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$ 7.450.073,91 (sete milhões, 
quatrocentos cinquenta mil, setenta e três reais e 
noventa e um centavos) correspondente a Folha de 
Pagamento do quadro de Professores, Efetivo e REDA- 
Regime Temporário (Ensino Infantil – Creches, Ensino 
Infantil – Pré- Escola, Ensino Fundamental, Educação 
Especial e Educação de Jovens e Adultos), em exercício no 
magistério com encargos, perfazendo assim um percentual 
aplicado no mês correspondente a 97,43% valor do 
FUNDEB em agosto de 2014. 

Outras despesas,  re la t ivas á Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação - MDE, correspondeu a R$ 
3.058.624,90 Três milhões, cinquenta e oito mil, 
seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), 
valor utilizado para pagamento folha Ensino Infantil – 
Creches, Ensino Infantil – Pré-Escola, Ensino Fundamental, 
Educação de Jovens e Adultos, Auxilio Alimentação e Auxílio 
Transporte), perfazendo um montante no mês de 9,61% do 
FUNDEB .

Outras despesas, relativas á Extraorçamentários, 
constatamos descontos extraorçamentários referente a 
salário família/maternidade no valor de R$ 567,18 
(quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos) 
negativo e pagamentos extraorçamentário (Salário 
Família/Maternidade) de R$ 665,82 (seiscentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), ficando 
um subtotal da Folha de Pagamento com encargos, 
correspondente a Regime Temporário - REDA e Efetivo de 
R$ 98,64 (noventa e oito reais e sessenta e quatro 
centavos), perfazendo um montante no mês de 0,01% do 
FUNDEB .

O total aplicado no mês, somando as despesas do FUNDEB 
60% mais o FUNDEB 40%, foi de R$ 8.184.907,21 (oito 
milhões cento e oitenta e quatro mil novecentos e sete 
reais e vinte e hum centavos), percentual de 107,04%.

 Constatamos no mês em análise o saldo total de R$  
1.818.203,36 (hum milhão oitocentos e dezoito mil, 
duzentos e três reais e trinta e seis centavos), saldo 
resultante da soma da conta corrente zerada,  mais o 
saldo total da Conta Fundo de Investimento  nº 48.856-9, 
agência 1238-6 do Banco do Brasil em 31/08/2014. 

     O Processo é formado pelos seguintes documentos:

01. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de agosto/2014.
02. Relação de Ordens de pagamentos Pagas – FUNDEB 
60% e 40%.
03.  Re lação dos Processos de pagamentos 
Extraorçamentários – FUNDEB 60% e 40%.
04. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período 
de 30/07/2014 a 31/082014.
05. Extratos conta Fundo de Investimentos Financeiros – 
período de 30/07/2014 a 31/08/2014.
06. Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação – 
Período de 02/08/2014 a 31/08/2014 .
07. Cóp ias  dos  P rocessos  de  pagamen tos  
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04. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período 
de 29/08/2014 a 30/09/2014.
05. Extratos conta Fundo de Investimentos Financeiros – 
período de 29/08/2014 a 30/09/2014.
06. Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação – 
Período de 01/09/2014 a 30/09/2014.
07 .  Cóp ias  dos  P rocessos  de  pagamen tos  
correspondentes a Folha dos Profissionais do Magistério 
60%  e 40% – Efetivo e REDA – (Regime Temporário) de 
setembro/2014.
08 .  Cóp ias  dos  P rocessos  de  pagamen tos  
correspondentes a Extraorçamentário ( Salário-
Família/Maternidade) com encargos Efetivo e Regime 
Temporário - REDA de setembro/2014.
09.  Processos de Encargos – Contribuições de ISSM e 
INSS.

3 - Voto da Relatora

Face ao exposto, apresento voto favorável à aprovação 
das contas do FUNDEB do mês de setembro de 2014.

4 - Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária 
dia 26/03/2015 deliberou e aprovou FAVORÁVEL, porém 
SEM RESSALVAS, à aprovação da prestação de contas 
dos recursos destinados ao Fundo do mês de 
setembro/2014, por unanimidade o parecer nº 009/2015.

Publique-se.

Plenário, 26 de março de 2015.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

CINTIA NUNES DA SILVA
CONSELHEIRA RELATORA

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 010/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS DE 
OUTUBRO/2014.
RELATOR: CONSELHEIRO NILSON COELHO DA SILVA

Parecer nº 010/2015
Aprovado em 26/03/2015.

1 – Histórico

 Trata-se do processo nº 010/2015 das contas dos Recursos 
Financeiros destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas através da 
Coordenação Financeira da Secretaria de Educação – 
SEDUC para este Conselho, correspondente ás despesas 
do exercício Financeiro do mês de Outubro de 2014.

2 – Análise

oAnalisado o processo de n  010/2015 do mês de Outubro de 

centavos), saldo resultante da soma do valor da conta 
corrente, mais  saldo da conta Fundo de Investimentos – 
agosto de 2014 de R$ 1.818.203,36 ( um milhão, 
oitocentos e dezoito mil, duzentos e três reais e trinta e 
seis centavos) mais transferência do FUNDEB do mês em 
análise de R$ 7.322.357,32 (Sete milhões,   trezentos e 
vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e 
trinta e  dois  centavos),  mais rendimento da aplicação 
financeira fundo de investimento setembro/2014  no valor 
de R$ 40.807,23 (quarenta  mil, oitocentos e sete reais e  
vinte e três centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$ 7.500.834,45 (sete milhões, quinhentos 
mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco 
centavos) correspondente a Folha de Pagamento do 
quadro de professores, Efetivo e REDA- Regime 
Temporário (Ensino Infantil – Creches, Ensino Infantil – Pré- 
Escola, Ensino Fundamental , Educação Especial e 
Educação de Jovens e Adultos), em exercício no magistério 
com encargos, perfazendo assim um percentual aplicado no 
mês correspondente a 102,44%  valor do FUNDEB em  
setembro de 2014. 

Outras despesas,  re la t ivas á Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação - MDE, correspondeu a R$ 
584.466,22 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, 
quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e dois 
centavos), valor utilizado para pagamento folha Ensino 
Infantil – Creches, Ensino Infantil – Pré-Escola, Ensino 
Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e 
Adultos) com encargos (Regime Temporário - REDA e 
Efetivo), perfazendo um montante no mês de 7,98% do 
FUNDEB .

Outras despesas, relativas á (Extraorçamentário - Salário 
Família/Maternidade) no valor de R$ -665,82 (Seiscentos 
e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) 
negativos, referente a despesas Extraorçamentários 
(Salário Família/Maternidade) de R$ 2.256,34 (Dois mil, 
duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro 
centavos), perfazendo o total com encargos – Efetivo e 
REDA - Regime Temporário) de R$ 1.590,52 (um mil, 
quinhentos e noventa reais e cinquenta e dois 
centavos), um montante no mês de 0,02% do FUNDEB .

O total aplicado no mês, somando as despesas do FUNDEB 
60% mais o FUNDEB 40%, foi de R$ 8.086.891,19 (Oito 
milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e um 
reais e dezenove centavos), percentual de 110,44% e o 
saldo da Receita do FUNDEB conforme os 
demonstrativos financeiros em conta corrente zerado, 
mais saldo da Conta Fundo de Investimento  nº 48.856-9, 
agência 1238-6 do Banco do Brasil em 30/09/2014 de R$ 
1.094.476,72 (um milhão, noventa e quatro mil, 
quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e dois 
centavos).

     O Processo é formado pelos seguintes documentos:

01. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de setembro/2014.
02. Relação de Ordens de pagamentos Pagas – FUNDEB 
60% e 40%.
03. Relação Analítica dos Descontos Efetuados ( 
Extraorçamentários) – FUNDEB 60% e 40%
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noventa e seis mil seiscentos e vinte três reais e trinta e 
dois centavos).

oO saldo da Receita do FUNDEB em conta corrente n  
48.856-9, agência 1238-6 do Banco do Brasil em 
28/02/2014 foi de R$ 2.467.073,15 (dois milhões 
quatrocentos e sessenta e sete mil, setenta e três  reais 
e quinze centavos).

 O Processo é formado pelos seguintes documentos:

01. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de Outubro/2014.
02. Relação de ordens de Pagamentos pagas com 
FUNDEB – 60% e 40%.
03. Relação e cópias dos Processos de Pagamentos Extras 
orçamentários – FUNDEB 60% e 40%.
04. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente do 
FUNDEB mês de Outubro/2014. 30/09/2014 a 31/10/2014.
05. Extrato Investimentos Financeiros do FUNDEB – mês 
de Outubro/2014. 30/09/2014 a 31/10/2014.
06. Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação. 
01/10/2014 a 30/10/2014.
07. Cópias dos Processos de pagamentos correspondentes 
a Folha dos Profissionais do Magistério – Efetivo (Ensino 
Infantil Creches, Ensino Infantil - Pré-escola, Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) de 
Outubro/2012(correspondente a 60% e 40% - FUNDEB) 
REDA – Regime Temporário e Efetivo.
08. Cópias dos Processos de pagamentos com Obrigações 
Trabalhistas (Contribuição de ISSM e INSS – REDA e 
Efetivo).

3 – Voto do Relator

A presente prestação de contas foi analisada e APROVADA 
COM RESSALVAS pela aprovação das contas do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, 
mês de Outubro de 2014, e solicito deste plenário que 
encaminhe o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS em função da 
não apresentação das folhas de Pagamentos como 
determina a Legislação, pois nas cópias dos referidos 
Processos de Folha de pagamento apresenta apenas o 
resumo, e que não especifica as Unidades Escolares (as 
escolas) nem a quantidade de servidores efetivos foram 
pagos, nem a Folha de Pagamento Regime Temporário – 
REDA, e por não atingir o percentual determinado com 
os recursos destinados aos 40% que devem ser 
direcionados para despesas consideradas como de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, 
assim não cumprindo a exigência prevista na Lei 
Federal de nº 11.494/2007 do FUNDEB, e para que as 
despesas com Encargos com Obrigações Trabalhistas 
com ISSM e INSS sejam utilizadas com a aplicação dos 
recursos, destinados aos 25% das receitas. Solicito 
deste plenário que encaminhe Pedido de Providências 
ao Gestor e para que atente para utilizar os percentuais 
determinados pela legislação pertinente do Fundo. 
Conforme o termo do Art. 25 parágrafo único, inciso III, 
alínea b da Lei Federal nº 11.494/2007. Estando 
regulamentado o acesso a informações, previsto na Lei 
Federal nº 12.527 de 18 de Novembro de 2011, previsto 
no Art.1º, Art.7º no inciso I,VI e VII alínea b, na legislação 
pertinente.

2014 que contém as receitas e despesas do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, 
constatamos que, no referido mês houve uma receita de R$ 
8.763.696.47(Oito milhões, setecentos e sessenta e três 
mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e sete 
centavos). Este valor é a somatória do saldo da conta 
Fundo de Investimentos de Setembro de 2014, de R$ 
1.094.476,72 (Um milhão e noventa e quatro mil , 
quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e dois 
centavos); mais transferência do FUNDEB do mês em 
análise de R$ 7.632.532,10 (Sete milhões, seiscentos e 
trinta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e dez 
centavos) e mais rendimento de aplicação financeira  
conta Fundo investimento Financeiro do mês em 
análise R$ 36.687,65 (Trinta e seis mil, seiscentos  e 
oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Analisadas as despesas com pagamento de pessoal 
verificamos o valor de R$ 5.597.431,71 (Cinco milhões, 
quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e trinta e 
um reais e setenta e um centavos), correspondente a 
Folha de Pagamento do quadro de Professores em 
exercício do magistério, incluindo folha do Ensino 
Infantil – Creches, Ensino Infantil – Pré- Escola, Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, com 
encargos com Obrigações Trabalhista - Contribuição do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM e 
Contribuição ISSM - (REDA – regime Temporário e 
Efetivo). O percentual destinado no mês para tais despesas 
foi de 73,34% do valor transferido do Fundo, ultrapassou o 
percentual de 60% determinado pela Legislação pertinente 
do Fundo.

No âmbito de outras despesas relativas à Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação – MDE, correspondeu a 
R$ 698.689,55 (Seiscentos noventa e oito mil, 
seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco 
centavos), valor este utilizado para pagamento de 
Pessoal de Apoio Administrativo nas Escolas com 
Ensino Infantil Creches, Ensino Infantil – pré-escola, 
Ensino Fundamental e educação de Jovens e Adultos, 
incluindo encargos com Obrigações Trabalhistas com 
Contribuição do INSS e Contribuição do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM (REDA – 
regime Temporário e Efetivo). O montante representou 
no mês vigente um percentual de 9,15% do FUNDEB. 
Assim não atingindo o percentual de 40% determinado 
pela legislação pertinente a Lei do Fundo.

Outras despesas relativas a Extraorçamentário a 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação – MDE, 
onde constatamos descontos Extraorçamentários 
(Salário família / Salário Maternidade  ) de R$ -2.256,34 ( 
Negativo dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais, e 
trinta e quatro centavos ), com o percentual negativo de 
- 0.03% . Mais pagamentos Extraorçamentário (Salário 
Família / Salário Maternidade) de R$ 2.758,40 (Dois mil, 
setecentos e cinquenta e oito reais, e quarenta 
centavos), com o percentual de 0.04%. Perfazendo um 
subtotal com a Folha de Pagamento, incluindo 
encargos (REDA- Regime Temporário e Efetivo) de R$ 
502,06 (Quinhentos e dois reais e seis centavos), 
perfazendo o percentual aplicado de 0,01% do Fundo.

O TOTAL DAS DESPESAS APLICADAS COM 60% E 40% 
do Fundo de R$ 6.296.623,32(seis milhões duzentos e 
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o pagamento de R$ 7.723.212,97 (sete  milhões, 
setecentos e vinte e três mil, duzentos e doze reais e 
noventa e sete centavos) correspondentes a Folha de 
Pagamento do quadro de professores, efetivos e Regime 
Temporário – REDA em exercício do magistério, incluindo 
encargos com contribuições para o Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM e Instituto nacional do Seguro 
Social – INSS. Totalizando 96,25% do valor transferido do 
Fundo.

    Outras despesas, relativas ao MDE (Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação), corresponderam a  R$ 
690.108,62 (seiscentos e noventa mil, cento e oito reais 
e sessenta e dois centavos), valor utilizado para 
pagamento de pessoal, mais auxilio alimentação , auxilio 
transporte, com encargos Efetivo e Regime Temporário – 
REDA.

   O percentual destinado para tais despesas foi de 8,90% 
do valor transferido do Fundo, assim não atingindo o 
percentual de 40% determinado pela Legislação do 
FUNDO.
  
Constatamos despesas Extraorçamentário – com 
descontos Salário Família/Maternidade com encargos, 
Efetivo e Regime temporário _ REDA de R$ 49,32 
(quarenta e nove reais e trinta e  dois centavos).

  O saldo da Receita do FUNDEB em conta Fundo de 
Investimentos e Investimento CDB/RDB E BB REAPLIC nº 
48.856-9, agência 1238-6 do Banco do Brasil em 
28/11/2014 foi de R$ 2.125.618,83 (Dois milhões, cento e 
vinte e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e 
três centavos).
      
 O Processo é formado pelos seguintes documentos:

1. Demonstrativo Financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de novembro/2014.
2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 
30/10/2014 a 30/11/2014.
3. Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - FUNDEB 
60% e 40%
4.Relação Analít ica dos Descontos Efetuados 
(Extraorçamentários) FUNDEB 60% e 40%
5 . R e l a ç ã o  d o s  P r o c e s s o s  d e  P a g a m e n t o s  
Extraorçamentários – FUNDEB 60% e 40%
6. Extrato Investimentos Financeiros – mensal período de 
28/10/2014 a 30/11/2014.
7. Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação – 
03/11/2014 a 28/11/2014.
8. Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 
Profissionais do Magistério –  (correspondente a  Ensino 
Infantil, Educação especial, Ensino Fundamental – REDA e 
Efetivos – 60% e 40% FUNDEB).
9. Processos de Pagamentos correspondentes a Despesas 
extraorçamentários – Salário Família/maternidade com os 
encargos - Efetivos e Regime Temporário – REDA. 

3 – Voto da Relatora

Diante do exposto, manifesto voto favorável, pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, mês de novembro 
de 2014, porém com as ressalvas por não utilizar 
adequadamente o percentual do MDE, na compra de 
equipamentos e materiais didáticos-pedagógicos 

4– Voto do Plenário

O  Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento  da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária no dia 24/03/2015, deliberou e aprovou 
FAVORÁVEL porém  COM AS RESSALVAS por 
unanimidade o Parecer de nº 010/2015 e encaminha o 
Pedido de Providências para o gestor dos recursos do 
Fundo.

                                       Publique-se.                                  

                      Plenário, 26 de março de 2015.                                    

 Márcia Eulaine Lima Novaes                                                           
 PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Nilson Coelho da Silva                                                     
Conselheiro Relator                                                   

                                                                         

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 011/2015 
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS DE 
NOVEMBRO/2014.
RELATORA: CONSELHEIRA ALBA BEATRIZ RIBEIRO DE 
ALENCAR PIRES .

Parecer nº 011/2015
Aprovado em 26/03/2015                                                        

                                                            

1 – Histórico

Trata-se do processo nº011/2015 das contas dos recursos 
financeiros destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas através da 
Coordenação Financeira da Secretaria de Educação – 
SEDUC para este Conselho, correspondente ás despesas 
do exercício Financeiro do mês de novembro de 2014.

2 – Análise

Examinando o processo de nº 011/2015 do mês de 
novembro de 2014 que contém as receitas e despesas do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB, constatamos que no referido mês teve uma 
receita total de R$ 10.538.989,74 (Dez milhões, 
quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta e 
nove reais e setenta e quatro centavos). Este valor é a 
somatória do saldo da conta corrente zerado, mais saldo da 
conta Fundo de Investimentos de outubro de 2014, R$ 
2.467.073,15 (Dois milhões, quatrocentos e sessenta e 
sete mil, setenta e três reais e quinze centavos),  mais 
transferência do FUNDEB no mês em análise de R$ 
8.024.411,57 ( Oito milhões, vinte e quatro mil, 
quatrocentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), 
mais rendimento de aplicação financeira do mês em análise 
R$ 47.505,02 (quarenta e sete mil, quinhentos e cinco 
reais e dois centavos).
 
     Examinando as despesas com Pessoal, verificamos 
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9.168.326,65 ( Nove milhões, cento e sessenta e oito mil, 
trezentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco 
centavos), mais rendimento de aplicação financeira do mês 
em análise R$ 21.395,07 (vinte e um mil, trezentos e 
noventa e cinco reais e sete centavos).
 
     Examinando as despesas com Pessoal, verificamos 
o pagamento de R$ 9.111.210,59 ( Nove milhões, cento e 
onze mil, duzentos e dez reais e cinquenta e nove 
centavos) correspondentes a Folha de Pagamento do 
quadro de professores, efetivos e Regime Temporário – 
REDA em exercício do magistério, incluindo encargos com 
contribuições para o Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM e Instituto nacional do Seguro Social – 
INSS. Totalizando 99,4% do valor transferido do Fundo.

    Outras despesas, relativas ao MDE (Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação), corresponderam a  R$ 
1.519.203,55 (um milhão, quinhentos e dezenove mil, 
duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), 
valor utilizado para pagamento de pessoal, mais auxilio 
alimentação , auxilio transporte, com encargos Efetivo e 
Regime Temporário – REDA.

 O percentual destinado para tais despesas foi de 16,57% do 
valor transferido do Fundo, assim não atingindo o percentual 
de 40% determinado pela Legislação do FUNDO.
    
    Constatamos despesas Extraorçamentário – com 
descontos Salário Família/Maternidade de  R$ -9.731,97 
(nove mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e sete 
centavos) negativo e pagamentos Extraorçamentário 
(Salário Família/Maternidade)  de R$6.924,25 (seis mil, 
novecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco 
centavos) perfazendo um subtotal de R$  -2.807,72 (dois 
mil, oitocentos e sete reais e setenta e dois 
reais)negativo  com encargos, Efetivo e Regime 
temporário _ REDA, o percentual de 0,03% do FUNDO.

  O saldo da Receita do FUNDEB em conta Fundo de 
Investimentos e Investimento CDB/RDB E BB REAPLIC nº 
48.856-9, agência 1238-6 do Banco do Brasil em 
28/11/2014 foi de R$ 690.285,02 (Seiscentos e noventa 
mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dois centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos:

1. Demonstrativo Financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de dezembro/2014.
2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 
28/11/2014 a 31/12/2014.
3. Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - FUNDEB 
60% e 40%
4.Relação Analít ica dos Descontos Efetuados 
(Extraorçamentários) FUNDEB 60% e 40%
5 . R e l a ç ã o  d o s  P r o c e s s o s  d e  P a g a m e n t o s  
Extraorçamentários – FUNDEB 60% e 40%
6. Extrato Investimentos Financeiros – mensal período de 
28/11/2014 a 31/12/2014.
7.Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação – 
01/12/2014 a 31/12/2014.
8. Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 
Profissionais do Magistério –  (correspondente a  Ensino 
Infantil, Educação especial, Ensino Fundamental – REDA e 
Efetivos – 60% e 40% FUNDEB).
9. Processos de Pagamentos correspondentes a Despesas 
extraorçamentários – Salário Família/maternidade com os 
encargos - Efetivos e Regime Temporário – REDA. 

necessários ao bom funcionamento das Unidades 
Escolares, uma vez que não foi constatado também a 
utilização destes recursos em reformas e ampliações 
durante o exercício financeiro, os recursos em sua 
totalidade e o percentual mínimo destinado a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino como determina a lei nº 11.494, 
de 20 de junho de 2007. Solicito deste Plenário que 
encaminhe o Pedido Providências ao Gestor e que atente 
para o percentual determinado pela Legislação do Fundo. 
Solicito deste plenário encaminhar Pedido de Providências 
e Esclarecimentos aos Gestores dos recursos do Fundo.
4  – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária 
dia 26/03/2015, deliberou e aprovou FAVORÁVEL, de 
acordo com o voto da Relatora por unanimidade o 
Parecer nº 011/2014.

                                 Publique-se.                             

Plenário, 26 de março de 2015.
                                                     

Márcia Eulaine Lima Noaves
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

 
Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires                                                        

Conselheira Relatora                                              
                                                      

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 012/2015 
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS DE 
DEZEMBRO/2014.
RELATORA: CONSELHEIRA ALBA BEATRIZ RIBEIRO DE 
ALENCAR PIRES .

Parecer nº 012/2015
Aprovado em 26/03/2015                                                                                                                

1 – Histórico

Trata-se do processo nº012/2015 das contas dos recursos 
financeiros destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas através da 
Coordenação Financeira da Secretaria de Educação – 
SEDUC para este Conselho, correspondente ás despesas 
do exercício Financeiro do mês de dezembro de 2014.

2 – Análise

Examinando o processo de nº 012/2015 do mês de 
dezembro de 2014 que contém as receitas e despesas do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB, constatamos que no referido mês teve uma 
receita total  de R$ 11.317.891,44 (Onze milhões, 
trezentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e um 
reais e quarenta e quatro centavos). Este valor é a 
somatória do saldo da conta corrente zerado, mais saldo da 
conta Fundo de Investimentos de outubro de 2014, R$ 
2.125.618,83 (Dois milhões, cento e vinte e cinco mil, 
seiscentos e dezoito reais e oitenta e três centavos),  
mais transferência do FUNDEB no mês em análise de R$ 
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sujeito a responsabilização através de Processo 
Administrativo Disciplinar - PAD.

Art. 3º –Esta portaria entrará em vigor na data de assinatura, 
revogada as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI EM 01 DE ABRIL DE 2015. 

Washington Luís Silva Couto
Secretário de Saúde

RESOLUÇÃO nº. 005, 
de 12 de agosto de 2013.

                                                                                    
Atendendo a Portaria nº 2.728, de 11 de 
novembro de 2009, que dispõe sobre a 
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Trabalhador ( RENAST) e dão outras 
providencias.

Em seu art. 8º define que o controle social 
nos serviços que compõe a Renast, com a 
par t ic ipação de organizações de 
trabalhadores e empregadores, se dê por 
intermédio das Conferencias de Saúde e 
dos Conselhos de Saúde, previstos na lei 
8142, de 28 de dezembro de 1980, bem 
c o m o  p o r  m e i o  d a s  C o m i s s õ e s  
Intersetoriais de Saúde do Trabalhador 
(CIST) vinculadas aos respectivos 
Conselhos.

CONSIDERANDO a resolução do CMC DE 12 DE AGOSTO 
DE 2013 EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES 
ESTABELECIDAS NA LEI 8080/90 E DA LEI 8142/90 
regulamentado pela lei municipal nº1086 de 22 de junho de 
2010, institui a Comissão Intersetorial de Saúde-
CIST/Camaçari, vinculada pelo Conselho Estadual de 
Saúde e coordenada pelo CEREST-Camaçari.

CONSIDERANDO a apresentação pela Coordenação 
Estadual do Centro de Referencia em Saúde do 
Trabalhador, quanto aos encaminhamentos procedidos 
para a implantação da CIST-Camaçari e a elaboração do 
Regimento Interno.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em 
sua 11ª Reunião sendo esta Ordinária realizada em 12 de 
agosto de 2013, no uso de suas competências regimentais e 

oatribuições conferidas pela Lei n.  8.080, de 19 de setembro 
de 1990 e a Lei 1086/2010 que institui o Conselho Municipal 
de Saúde de Camaçari, e.
RESOLVE:

1-Aprovar o que se segue:
-Homologar a Ata de Implantação da Comissão Intersetorial 
em Saúde do Trabalhador-CIST/Camaçari e o Regimento 
Interno da mesma.
-Criar Comissão Especial de monitoramento da CIST, 
composta pelos Conselheiros Verbenbia Lucia da silva dos 
Santos – Usuaria, Veronica Copeque Silva – Trabalhadora, 
Juvaneide Leite Duarte - gestora, Paulo Cezar Souza Costa 

3 – Voto da Relatora

 Diante do exposto, manifesto voto favorável, pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, mês de dezembro 
de 2014, porém com as ressalvas por não utilizar 
adequadamente o percentual do MDE, na compra de 
equipamentos e materiais didáticos-pedagógicos 
necessários ao bom funcionamento das Unidades 
Escolares, uma vez que não foi constatado também a 
utilização destes recursos em reformas e ampliações 
durante o exercício financeiro, os recursos em sua 
totalidade e o percentual mínimo destinado a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino como determina a lei nº 11.494, 
de 20 de junho de 2007. Solicito deste Plenário que 
encaminhe o Pedido Providências ao Gestor e que atente 
para o percentual determinado pela Legislação do Fundo. 
Solicito deste plenário encaminhar Pedido de Providências 
e Esclarecimentos aos Gestores dos recursos do Fundo.

4  – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária 
dia 26/03/2015, deliberou e aprovou FAVORÁVEL de 
acordo o voto da Relatora, por unanimidade o parecer nº 
012/2015.

                                   Publique-se.                           

Plenário, 26 de março de 2015.
                                                     

 Márcia Eulaine Lima Noaves
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB 

                                                       
Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires

Conselheira Relatora

                              
 PORTARIA Nº. 004/2015                      
DE 01 DE ABRIL DE 2015

 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari,

DETERMINA:

Art. 1º – Todos os servidores lotados na Secretaria de 
Saúde, sejam cargos de provimento em comissão, cargos 
de provimento efetivo, ou de empresas terceirizadas, 
cumpram efetivamente sua carga horaria contratada.

Art. 2º – Os servidores que descumprirem o determinado no 
art. 1º desta Portaria, incorrerá em infração disciplinar, 
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RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do servidor AGNALDO 
LUCIO SILVA SOBRINHO, matrícula 7434-4, no cargo de 
Médico, nível I, referência D, lotado na SESAU – Secretaria 
de Saúde, no valor de R$ 2.910,73 (dois mil, novecentos e 
dez reais e setenta e três centavos), correspondendo a 60% 
(sessenta por cento) do último Salário de Contribuição do 
mês de fevereiro de 2015, de acordo com o disposto no 
art.16 da Lei Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 21 de novembro de 2013, data do 
Laudo Pericial, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 31 DE MARÇO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA N° 116/2015
DE 31 DE MARÇO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 1433.15.1409-12/2015, fundamentado no 
artigo 40, §1º, inciso III, alínea b da Constituição Federal /88, 
combinado com o art. 1º da Lei Federal 10887/04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada DALVINA 
CONCEIÇÃO REIS DO CARMO, matrícula n° 7275-6 no 
cargo de Agente de Suporte Operacional, nível I, referência 
D, lotado na SESAU - Secretaria de Saúde no valor de R$ 
788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), com base na 
média aritmética dos Salários de Contribuição equivalente a 
89% (oitenta e nove por cento) no valor de R$ 749,48 
(setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito 
centavos), e da complementação do salário mínimo no valor 
de R$ 38,52 (trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), 
de acordo com o disposto no art. 45 da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Lei Municipal nº 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 31 DE MARÇO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 117/2015
DE 31 DE MARÇO DE 2015

– Usuario.
2-Esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paulo César Souza Costa 
Presidente do CMS

Homologo a resolução 005/2013, 
do Conselho Municipal de Saúde.

    

                                                                                            

                        PORTARIA N° 111/2015
DE 26 DE MARÇO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 21195.14.1402-11/2014, fundamentado 
no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada CARMEM 
NASCIMENTO CHAVES, matrícula 7245-1, no cargo de 
Atendente de Consultório Dentário, nível I, referência F, 
lotada na SESAU – Secretaria da Saúde, no valor de R$ 
1.648,71 (hum mil, seiscentos e quarenta e oito reais e 
setenta e um centavos), com base na remuneração do mês 
de fevereiro de 2015, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 1.298,20 (hum mil, duzentos e noventa e oito 
reais e vinte centavos) e Adicional por Tempo de Serviço 
27% (vinte e sete por cento) do salário base R$ 350,51 
(trezentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), de 
acordo com o disposto no art. 42 da Lei Municipal 997/2009, 
alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 26 DE MARÇO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 115/2015
DE 31 DE MARÇO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 6478.14.1278-14/2014, fundamentado no 
art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/03 acrescido pela 
Emenda Constitucional 70/2012.
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PORTARIA N° 119/2015
DE 31 DE MARÇO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 9015.14.1309-14/2014, fundamentado no 
art. 40, §1º, inciso 1º da Constituição Federal. 

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora MARIA 
CLEUSA DE JESUS FRANÇA, matrícula n° 9592-6, no 
cargo de Agente Comunitário de Saúde, nível II, referência 
B, lotada na SESAU – Secretaria da Saúde, no valor de R$ 
788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), com base na 
média aritmética dos salários de contribuição no valor de R$ 
296,09 (duzentos e noventa e seis reais e nove centavos) e 
da complementação do salário mínimo no valor de R$ 
491,91 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e um 
centavos), de acordo com o disposto no art. 45 da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal nº 
1256/2012. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 19 de dezembro de 2013, data do 
Laudo Pericial, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 31 DE MARÇO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 120/2015
DE 31 DE MARÇO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 4705.14.1261-14/2014, fundamentado no 
art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/03 acrescido pela 
Emenda Constitucional 70/2012.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora MARIA 
DAS GRAÇAS FONTES BASTOS, matrícula 6721, no 
cargo de Programador Visual (em extinção), nível I, 
referência F, lotada na SEDES – Secretaria de 
Desenvolvimento Social, no valor de R$ 2.650,37 (dois mil, 
seiscentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), 
correspondendo a 71% (setenta e um por cento) do último 
Salário de Contribuição do mês de fevereiro de 2015, de 
acordo com o disposto no art. 16, acrescido da Emenda 
Constitucional 70/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 10 de outubro de 2013, data do 
Laudo Pericial, revogadas as disposições em contrário.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 19226.14.1390-11/2014, fundamentado 
no art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do servidor GIVALDO 
GOMES CARVALHO, matrícula 7526, no cargo de 
Eletricista, nível I, referência H, lotado na SEDEC – 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no valor de R$ 
1.360,51 (hum mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e 
um centavos), com base na remuneração do mês de 
fevereiro de 2015, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 1.022,94 (hum mil, vinte e dois reais e 
noventa e quatro centavos), Adicional por Tempo de Serviço 
33% (trinta e três por cento) do salário base R$ 337,57 
(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavo), 
de acordo com o disposto no art. 42 da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 31 DE MARÇO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA N° 118/2015
DE 31 DE MARÇO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 1346.14.13147-14/2014, fundamentado 
no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/03 acrescido pela 
Emenda Constitucional 70/2012.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora ILZA DA 
SILVA NUNES, matrícula 5571-1, no cargo de Professor 
Especial, nível II, referência E, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 3.413,55 (três mil, 
quatrocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), 
correspondendo a 100% (cem por cento) do último Salário 
de Contribuição do mês de fevereiro de 2015 de acordo com 
o disposto no art.16 da Lei Municipal 997/2009, alterada pela 
Lei Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 24 de julho de 2014, data do 
Laudo Pericial, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 31 DE MARÇO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 
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centavos), equivalente a 84% (oitenta e quatro por cento) da 
média dos salários de contribuição até o mês de junho de 
2014, de acordo com o disposto no art. 45 da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 04 de julho de 2014, data em que 
a servidora completou 70 anos de idade, revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 31 DE MARÇO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 123/2015
DE 31 DE MARÇO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 6483.14.1279-14/2014, fundamentado no 
art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/03 acrescido pela 
Emenda Constitucional 70/2012.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do servidor JOSÉ 
RAMOS DA CRUZ, matrícula 3199-6, no cargo de Agente 
de Suporte Administrativo, nível I, referência E, lotado na 
SECAD – Secretaria de Administração, no valor de R$ 
2.088,63 (dois mil, oitenta e oito reais e sessenta e três 
centavos), correspondendo a 94% (noventa e quatro por 
cento) do último Salário de Contribuição do mês de fevereiro 
de 2015 de acordo com o disposto no art.16 da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 31 de outubro de 2013, data do 
Laudo Pericial, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 31 DE MARÇO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA N° 130/2015
DE 10 DE ABRIL DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 944.15.1408-11/2015, fundamentado no 
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada SILVIA 
MARIA PEREIRA CARRILHO, matrícula 3044-0, no cargo 
de Professor Especial, nível I, referência H, lotada na 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 31 DE MARÇO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 121/2015
DE 31 DE MARÇO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 21336.14.1404-14/2014, fundamentado 
no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
LUIZA DOS SANTOS, matrícula 7958-0, no cargo de 
Professor Especial, nível I, referência E, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 4.207,74 (quatro 
mil, duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos), com 
base na remuneração do mês de fevereiro de 2015, 
constituído das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
1.951,39 (hum mil, novecentos e cinquenta e um reais e 
trinta e nove centavos), Adicional por Tempo de Serviço 20% 
(vinte por cento) do salário base R$ 390,28 (trezentos e 
noventa reais e vinte e oito centavos), Regência de Classe 
30% (trinta por cento) do salário base R$ 585,41 (quinhentos 
e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos) e Fun. 
Grat. Incorporada R$ 1.280,66 (hum mil, duzentos e oitenta 
reais e sessenta e seis centavos), de acordo com o disposto 
no art. 20 e 42 da Lei Municipal 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 31 DE MARÇO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 122/2015
DE 31 DE MARÇO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 16295.14.1366-11/2014, fundamentado 
no artigo 40, §1º, inciso II da Constituição Federal /88, 
combinado com o art. 1º da Lei Federal 10887/04. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada ZENEIDE 
SANTANA DE SOUZA, matrícula 7700-1, no cargo de 
Professor, nível II, referência C, lotada na SEDUC – 
Secretaria da Educação, no valor de R$ 1.977,97 (um mil, 
novecentos e setenta e sete reais e noventa e sete 
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Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta no processo n° 
4620.15.1520-21/201, com fundamento no art. 13, inciso III 
e art. 21 Inciso I da Lei Municipal 997/2009.

RESOLVE

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1520 a FELIPE 
ESTEVÃO SILVA (filho menor), instituída pela ex-servidora 
FABIA ESTEVÃO SILVA, matrícula 8904, integrado por um 
(1) dependente, no valor de R$ 1.138,66 (hum mil, cento e 
trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), equivalente a 
33,33% da remuneração verificada no mês de outubro de 
2014.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação, 
retroagindo seus efeitos a 13 de novembro de 2015, data do 
Óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 10 DE ABRIL DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

PORTARIA Nº. 133/2015
EM 10 DE ABRIL DE 2015.

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no disposto no inciso XVIII do 
artigo 13, do Regimento Interno deste Instituto,

RESOLVE

EXONERAR, o Servidor ELIOMAR CHAVES AMORIM, 
cadastro 10082, no cargo comissionado de CHEFE DE 
GABINETE, Símbolo GES-I-B.

 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 1° de abril de 2015. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 10 DE ABRIL DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 134/2015
EM 13 DE ABRIL DE 2015.

 

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no disposto no inciso XVIII do 
artigo 13, do Regimento Interno deste Instituto,

RESOLVE

NOMEAR, o Servidor MANUEL ALVES DA COSTA, 
cadastro 62397, no cargo comissionado de CHEFE DE 
GABINETE, Símbolo GES-I-B.

SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 4.904,36 
(quatro mil, novecentos e quatro reais e trinta e seis 
centavos), com base na remuneração do mês de março de 
2015, constituído das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
3.046,19 (três mil, quarenta e seis reais e dezenove 
centavos), Adicional por Tempo de Serviço 31% (trinta e um 
por cento) do salário base R$ 944,32 (novecentos e 
quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), Regência 
de Classe 30% (trinta por cento) do salário base R$ 913,85 
(novecentos e três reais e oitenta e cinco centavos), de 
acordo com o disposto no art. 20 e 42 da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 10 DE ABRIL DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 131/2015
DE 10 DE ABRIL DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 2619.15.1506-11/2015, fundamentado no 
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada LÍGIA 
DOS ANJOS BURGOS DE ARAÚJO, matrícula 5655-0, no 
cargo de Professor, nível II, referência G, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 5.140,07 (cinco mil, 
cento e quarenta reais e sete centavos), com base na 
remuneração do mês de março de 2015, constituído das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 3.253,21 (três mil, 
duzentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos), 
Adicional por Tempo de Serviço 28% (vinte e oito por cento) 
do salário base R$ 910,90 (novecentos e dez reais e noventa 
centavos), Regência de Classe 30% (trinta por cento) do 
salário base R$ 975,96 (novecentos e setenta e cinco reais e 
noventa e seis centavos), de acordo com o disposto no art. 
20 e 42 da Lei Municipal 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 10 DE ABRIL DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 132/2015
DE 10 DE ABRIL DE 2015

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 

PÁGINA 51PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº 615 - de 11  a 17 de Abril de 2015 - 



Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 2ª 
Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 do 
Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 80ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI
O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos no período de janeiro à fevereiro de 
2015.
Extrato da Ata da 80ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 23 de março de 
2015, às 10h00min horas, na Avenida Jorge Amado, s/n, 
Ponto Certo, Camaçari – Bahia, CEP: 42.801-170, neste 
município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
– JARI, para proceder ao julgamento dos processos de 
recursos de infrações de trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 2ª 
Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 do 
Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendent

EXTRATO DA ATA DA 81ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI
O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 1º de abril de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE ABRIL DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 136/2015
DE 14 DE ABRIL DE 2015

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no disposto no inciso XVIII do 
artigo 13, do Regimento Interno deste Instituto,

RESOLVE

NOMEAR, o Servidor MAICON DOS SANTOS PEREIRA, 
cadastro 10062, no cargo comissionado de ASSESSOR 
TÉCNICO I, Símbolo GES-II.

 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, DE 14 DE ABRIL DE 2015. 

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

EXTRATO DA ATA DA 79ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI O DIRETOR SUPERINTENDENTE 
D A S U P E R I N T E N D Ê N C I A D E  T R Â N S I TO  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições 
legais, faz saber o resultado dos julgamentos dos 
recursos de infrações de trânsito interpostos em fevereiro 
de 2015.
Extrato da Ata da 79ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 19 de março de 
2015, às 10h00min horas, na Avenida Jorge Amado, s/n, 
Ponto Certo, Camaçari – Bahia, CEP: 42.801-170, neste 
município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
– JARI, para proceder ao julgamento dos processos de 
recursos de infrações de trânsito relacionados abaixo:  

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRANSITO E TRANSPORTE
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Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho 
Estadual de Trânsito – CETRAN/BA, observando 
o que dispõe o artigo 288 e 289 do Código de 
Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 83ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI O DIRETOR SUPERINTENDENTE 
D A S U P E R I N T E N D Ê N C I A D E  T R Â N S I TO  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições 
legais, faz saber o resultado dos julgamentos dos 
recursos de infrações de trânsito interpostos no período 
de fevereiro à março de 2015.
Extrato da Ata da 83ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 26 de março de 
2015, às 10h00min horas, na Avenida Jorge Amado, s/n, 
Ponto Certo, Camaçari – Bahia, CEP: 42.801-170, neste 
município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
– JARI, para proceder ao julgamento dos processos de 
recursos de infrações de trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 2ª 
Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 do 
Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 157/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 

PÚBLICO – STT, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos em fevereiro de 2015.
Extrato da Ata da 81ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 24 de março de 
2015, às 10h00min horas, na Avenida Jorge Amado, s/n, 
Ponto Certo, Camaçari – Bahia, CEP: 42.801-170, neste 
município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
– JARI, para proceder ao julgamento dos processos de 
recursos de infrações de trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 2ª 
Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 do 
Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 82ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES – JARI
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, faz saber o resultado dos 
julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos em fevereiro de 2015.
Extrato da Ata da 82ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI 
do município de Camaçari, realizada no dia 25 de 
março de 2015, às 10h00min horas, na Avenida 
Jorge Amado, s/n, Ponto Certo, Camaçari – Bahia, 
CEP: 42.801-170, neste município, onde se 
reuniram em sessão pública, os membros da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações – 
JARI, para proceder ao julgamento dos processos 
de recursos de infrações de trânsito relacionados 
abaixo:

PÁGINA 53PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº 615 - de 11  a 17 de Abril de 2015 - 



PREGÃO Nº 046/2015 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços de água deionizada, 
destinado a Secretaria de saúde – SESAU, para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal. Vencedora do lote 
Único. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 13/04/2015. 
WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 231/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 10/04/2015. WASHINGTON LUÍS 
SILVA COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:

PREGÃO Nº 029/2015 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado a Secretaria de Saúde – 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA ASSINATURA: 01/04/2015. 
WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 019/2015 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
Tensiômetros, Esfingnomanômetros e Estetoscópios, para 
atender as unidades da Secretaria de Saúde do Município, 
Camaçari-Ba. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/04/2015. 
WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/04/2015. 
WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 014/2015 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de fórmulas infantis destinados aos indivíduos 
portadores de alergias alimentares múltiplas em tratamento 
supervisionado na rede de saúde do município de Camaçari-
Ba.  DATA DA HOMOLOGAÇÃO :  08/04/2015.  
WASHINGTON LUIS SILVA COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 249/2014 (ELETRONICO) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de Lava-Louças e Triturador de 
Alimentos, para o Hospital Dia  do Município de 
Camaçari/BA. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/03/2015. 
VITAL SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO N.º 010/2015 
(Presencial) – COMPEL. OBJETO: Registro de Preços 
para Aquisição de agua mineral em garrafão de vinte (20) 
litros e vasilhames para água mineral, para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
07/04/2015. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
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Paixão de Luxo, Jeito Moreno e Dois Amores, através do seu 
representante exclusivo empresa Nusa Produções, 
Serviços e Entretenimento Ltda EPP, para a lavagem do 
Phoc I, que será realizado nos dias 18/04/2015 e 
19/04/2015, na localidade do Phoc I, em Camaçari-Ba.  
Valor Global R$ 107.000,00 (Cento e sete mil 
reais),Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4021; 
Natureza da Despesa: 3390.39; Fonte de Recurso: 
0001.000-0. Data da Assinatura: 17/04/2015. Ademar 
Delgado das Chagas.

TERMO DE COMPROMISSO

2002 DISTRIBUIDORA E 
COMÉRCIO LTDA ME

FG DISTRIBUIDORA E 
COMÉRCIO LTDA ME

DIVIMED COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
093/2015. CONTRATADA: HOSPFAR INDUNSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 157/2014 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lotes 01 e 04. VALOR GLOBAL: 
R$ 51.600,00 (cinqüenta e um mil e seiscentos reais). 
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2015. WASHINGTON LUIS 
SILVA COUTO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
087/2015. CONTRATADA: 

. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
010/2015 – COMPEL – OBJETO: Registro de Preços para 
Aquisição de Material de Expediente (Caixas Arquivo e 
Pasta Suspensa) para futuras contratações conforme 
necessidade e conveniência da Administração Municipal. 
Vencedora do lote 01. VALOR UNITÁRIO: R$ 7,80 (sete 
reais e oitenta centavos). VALOR GLOBAL: R$ 234.000,00 
(duzentos e trinta e quatro mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 08/04/2015. LEZINEIDE ANDRADE 
CHAGAS SANTOS - SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
088/2015. CONTRATADA: 

. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
010/2015 – COMPEL – OBJETO: Registro de Preços para 
Aquisição de Material de Expediente (Caixas Arquivo e 
Pasta Suspensa) para futuras contratações conforme 
necessidade e conveniência da Administração Municipal. 
Vencedora do lote 02. VALOR UNITÁRIO: R$ 15,60 (quinze 
reais e sessenta centavos). VALOR GLOBAL: R$ 46.800,00 
(quarenta e seis mil e oitocentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 08/04/2015. LEZINEIDE ANDRADE 
CHAGAS SANTOS - SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
097/2015. CONTRATADA: 

 PRESENCIAL N.º 
046/2015 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de  
preços de água deionizada, destinado a Secretaria de 
Saúde – SESAU, para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora do lote Único. VALOR GLOBAL: R$ 
16.000,00 (dezesseis mil reais). DATA DA ASSINATURA: 
13/04/2015, WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
024/2015. CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMAÇÊUTICOS LTDA. PREGÃO 

 

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 

suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 037/2015 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços Aquisição de Preservativo 
Masculino, devido a necessidade da continuidade das ações 
em saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/04/2015. 
WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

CONTRATO N.º 110/2015. CONTRATADA: TECNOVIDA 
COMERCIAL LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2015 
– COSEL/SAÚDE – OBJETO: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de fórmulas infantis 
destinados aos indivíduos portadores de alergias 
alimentares múltiplas em tratamento supervisionado na rede 
de saúde do município de Camaçari-Ba. Vencedora dos 
lotes 01 e 02. VALOR GLOBAL: R$ 340.000,00 (trezentos 
e quarenta mil reais). DATA DA ASSINATURA: 
08/04/2015. WASHINGTON LUIS SILVA COUTO.

CONTRATO N.º 087/2015. CONTRATADA: SPACE 
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 249/2014 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Aquisição de Lava-Louças e Triturador de 
Alimentos, para o Hospital Dia  do Município de 
Camaçari/BA. Vencedora do lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 
2.187,00 (dois mil cento e oitenta e sete reais). DATA DA 
ASSINATURA: 18/03/2015. WASHINGTON LUÍS SILVA 
COUTO.

CONTRATO N.º 088/2015. CONTRATADA: TEIA GLOBAL 
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS. PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 249/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Aquisição de Lava-Louças e Triturador de Alimentos, para o 
Hospital Dia  do Município de Camaçari/BA. Vencedora do 
lote 02. VALOR GLOBAL: R$ 8.886,99 (oito mil 
oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e nove 
centavos). DATA DA ASSINATURA: 18/03/2015. 
WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

                        
              

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 0117/2015 - Termo de Inexigibilidade Nº 
027/2015 – Processo Nº 0354/2015. Contratado:. NUSA 
PRODUÇÕES SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA-
EPP. Objeto: Contratação de artistas e bandas: Big Bend, 
Jane Som, Pegada Popular, Samba Comunidade, Samba 
de Boate, Wando Santos, Estrela da Noite, Filé Paixão, 
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Masculino, devido a necessidade da continuidade das ações 
em saúde. Vencedora do lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 06/04/2015. WASHINGTON LUÍS SILVA 
COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, torna 
público para conhecimento dos interessados que foram 
FRACASSADOS os lotes 01, 02 e 03 do PREGÃO N.º 
044/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo objeto 
Aquisição de colar cervical, talas, frasco de aspiração e 
extensão, para atender as Unidades de Saúde a ao SAMU 
192 do município de Camaçari-BA, 14/04/2015. Vanilda 
Carmen Pinto de Sá – Pregoeira da COSEL/SESAU.
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO o 
PREGÃO N.º 026/2015 (PRESENCIAL) – COMPEL, cujo 
objeto é o Registro de Preços para Aquisição de Material de 
Consumo (Café) para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Municipal, 
14/04/2015. Sônia Maria Brito Ribeiro– Pregoeira da 
COMPEL. 

RETIFICAÇÃO

                                          
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SAÚDE informa que na publicação de homologação 
veiculadas na página 25 do D.O.M. nº 608 de 21 a 
27/02/2015, onde se lê:

 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

Termo de Inexigibilidade Nº 26/2015. Processo Nº 
225/2015. Contratado: INSTITUTO DE AUDITORES 
INTERNOS NO BRASIL. Objeto: DESTINA-SE A 
INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA SECAD: CRISTIANNE 
MARIA OLIVEIRA GOMES CUNHA (MAT. 63398-6); JOHN 
KLEBER MACHADO DA CUNHA (MAT. 60756-1); 
VANESSA SANTOS DA PAIXÃO MIRANDA (MAT. 63304-1); 
VIVIANE SOUZA FIAES RODRIGUES (MAT. 62453-3), NO  
CURSO DE AUDI II - ÊNFASE EM ORGÃOS PÚBLICOS - 
NÍVEL INTERMEDIÁRIO - AUDITORES INTERNOS EM 
ÍNICIO DE CARREIRA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 
14, 15 E 16 DE ABRIL DE 2015, NA CIDADE DE SÃO 
PAULO-SP. Valor Global R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos 
reais), Fundamentada no Art. 25, Inciso II da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 06/04/2015.

Termo de Inexigibilidade Nº 027/2015 – Processo Nº 
0354/2015. Contratado: NUSA PRODUÇÕES SERVIÇOS E 
ENTRETENIMENTO LTDA-EPP. Objeto: Contratação de 
artistas e bandas: Big Bend, Jane Som, Pegada Popular, 
Samba Comunidade, Samba de Boate, Wando Santos, 
Estrela da Noite, Filé Paixão, Paixão de Luxo, Jeito Moreno e 
Dois Amores, através do seu representante exclusivo 
empresa Nusa Produções, Serviços e Entretenimento Ltda 
EPP, para a lavagem do Phoc I, que será realizado nos dias 
18/04/2015 e 19/04/2015, na localidade do Phoc I, em 
Camaçari-Ba.  Valor Global R$ 107.000,00 (Cento e sete mil 
reais), Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 17/04/2015.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PRESENCIAL N.º 0231/2014 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora do lote 03. VALOR GLOBAL: R$ 
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 10/04/2015. WASHINGTON LUIS SILVA 
COUTO.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
084/2015. CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
029/2015 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinados a 
Secretaria de Saúde- Sesau, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora dos lotes 02 e 04. VALOR 
GLOBAL: R$ 7.290,00 (sete mil duzentos e noventa 
reais) .  DATA DA ASSINATURA :  01/04/2015 .  
WASHINGTON LUIS SILVA COUTO.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
085/2015. CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 029/2015 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO:Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados a Secretaria de Saúde- 
Sesau, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora do lote 01.VALOR GLOBAL: R$ 
11.460,00 (onze mil quatrocentos e sessenta reais). 
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2015. WASHINGTON LUIS 
SILVA COUTO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
086/2015. CONTRATADA: GLOBAL HOSPITALAR 
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 029/2015 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados a Secretaria de Saúde- Sesau, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora do lote 03. VALOR GLOBAL: R$ 6.930,00 
(seis mil novecentos e trinta reais). DATA DA 
ASSINATURA: 01/04/2015. WASHINGTON LUIS SILVA 
COUTO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
092/2015. CONTRATADA: CORDEIRO CARAPIÁ 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2015 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
Tensiômetros, Esfingnomanômetros e Estetoscópios, para 
atender as unidades da Secretaria de Saúde do Município, 
Camaçari-BA. Vencedora dos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06. 
VALOR GLOBAL: R$ 365.637,00 (trezentos e sessenta e 
cinco mil seiscentos e trinta e sete reais). DATA DA 
ASSINATURA: 07/04/2015. WASHINGTON LUIS SILVA 
COUTO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
091/2015. CONTRATADA: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2015 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços Aquisição de Preservativo 
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Terceira (Do Preço, Forma de Pagamento e Recurso 

Orçamentár io )  do  Ins t rumento  do  Termo de 

Subcontratação, cujo objeto é a execução de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva e adequações em 

unidades Escolares e Creches da rede Municipal de ensino 

de Camaçari, Bahia, através da Secretaria de Educação – 

SEDUC, diretamente por parte da Subcontratada, conforme 

estabelecido na Cláusula Primeira (Da Finalidade) do 

aludido instrumento de negocio Jurídico (Processo de 

Subcontratação N. 0915/2014) e no Edital de Concorrência 

N. 002/2014 (Processo Administrativo N. 2013.1090); Da 

Alteração Unilateral: Em razão da alteração efetuada 

neste Termo Aditivo, o objeto do Termo de Subcontratação, 

cujo objeto é a execução de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva e adequações em unidades escolares 

e creches da Rede Municipal de ensino de Camaçari, Bahia, 

através da Secretaria de Educação – SEDUC, diretamente 

por parte da SUBCONTRATADA, conforme estabelecido na 

Cláusula Primeira  (Da Finalidade) do aludido instrumento 

de negócio jurídico (processo de subcontratação nº 

0915/2014) e no Edital de Concorrência nº 002/2014 

(Processo Administrativo nº 2013.1090) fica acrescido em 

24,94% o preço originalmente Contratado. Em 

consequência da alteração Unilateral disposta no Caput 

desta Cláusula Segunda, ficam anexas as novas planilhas, 

respectivas do acréscimo e de suas repercussões no preço, 

constantes do presente Instrumento de aditamento, 

conforme as justificativas exaradas pelo órgão competente 

da SEDUC  (encartadas nos autos do processo 

administrativo nº  4604/2015). À vista do acréscimo 

constante do Caput desta Cláusula Segunda fica também 

instituída nova Planilha de quantitativos, elaborada 

conforme as informações exaradas pelo órgão competente 

da SEDUC, que passa integrar como anexo o Instrumento 

do Termo de Subcontratação nº 001/2014,ora aditivado; Do 

Preço: Por força da alteração unilateral disposta no caput 

da Cláusula Segunda deste Termo Aditivo, o preço fixo 

global do Termo de Subcontratação nº 001/2014 fica 

acrescido de R$ 947.504,50 (novecentos e quarenta e sete 

mil e quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos).Por 

força da alteração disposta no Caput da Cláusula Segunda 

deste Termo Aditivo e do acréscimo disposto no Caput desta 

Cláusula Terceira (Do Preço), o preço global do Termo de 

Subcontratação nº 001/2014 que originalmente era de R$ 

3.799.135,92 (três milhões, setecentos e noventa e nove 

mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), 

passa a ser R$ 4.746.640,42 (quatro milhões, setecentos e 

quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta  reais e quarenta 

e dois centavos), proporcionalmente. Fica mantida sem 

alteração a forma de pagamento prevista no bojo do 

Contrato original; Ratificação: Em consequência deste 

Aditivo, ficam ratificadas em todos os seus Termos e 

condições, permanecendo inalteradas e plenamente em 

vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contratuais 

não modificadas por este primeiro Termo Aditivo, que passa 

       

 Leia-se :

Camaçari, 15 de abril de 2015. Vanilda Carmen Pinto de Sá.

  
AVISO DE ABERTURA

 PREGÃO N.º 057/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE 
- Objeto: Contratação de empresa especializada em 
manutenção preventiva, corretiva em equipamentos 
médico-hospitalares com substituição de peças, partes, 
acessórios e/ou componentes, para a Secretaria Municipal 
d e  S a ú d e .  A b e r t u r a :  0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 ,  à s  0 9 h .  

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: 

(71) 3621-6655. Vanilda Carmen Pinto de Sá – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.
 
PREGÃO N.º 058/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Aquisição de impressoras para atender as unidades 
da secretaria de saúde do Município de Camaçari/BA. 
Abertura: 07/05/2015, às 09h. Edital/Informações: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Juliana Barreto dos Santos – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS AO 
CONTRATO E AO CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Subcontratação Nº 

001/2014 (De Serviços Constantes do Contrato 

originário nº 196/2014; Contratante: Município de 

Camaçari ;  Contratada:  Santacruz Engenharia 

(Contratada) e H.A.  Engenhar ia Ltda.  – Me 

(SubContratada); Do Objeto: Tem por finalidade acrescer 

em 24,94%, ao quant i tat ivo subcontratual  e,  

consequentemente, alterar proporcionalmente a Cláusula 
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proporcionalmente. Fica mantida sem alteração a forma de 

pagamento prevista no bojo do Contrato original; 

Ratificação: Em consequência deste Aditivo, ficam 

ratificadas em todos os seus Termos e condições, 

permanecendo inalteradas e plenamente em vigor, as 

demais Cláusulas e disposições Contratuais não 

modificadas por este Primeiro Termo Aditivo, que passa a 

integrar e complementar o Contrato originário, a fim de que 

juntos produzam um só efeito; Assinatura: 05/03/2015; 

Ademar Delgado das Chagas – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 

Serviço; Nº 69/2014; Contratante: Município de Camaçari 

- SESAU; Contratada: CV Imagem Ltda. - EPP; Do Objeto: 

Alterar a Cláusula Sexta do Instrumento original; Do Prazo: 

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 

partir de 14 de março de 2015, passará a viger até 14 de 

março de 2016;Do Preço: Ficam mantidas as condições 

negociais do pacto ora aditado, especialmente as 

disposições sobre o preço, o qual fica estimado no valor em 

R$ 642.972,00 (seiscentos e quarenta e dois mil e 

novecentos e setenta e dois reais), estimando -se  o valor 

mensal em R$ 53.581,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e 

oitenta e um reais). Fica mantida a forma de pagamento 

prevista no bojo do Contrato original. Os recursos 

financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 

presente Termo Aditivo correrão por Conta da Ação 4114, 

Classe Econômica 3390.39; Ratificação: Permanecem 

inalteradas e plenamente em vigor, as demais Cláusulas e 

disposições do Contrato originário e do posterior Termo 

Aditivo, não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 

11/03/2015; Washington Luis Silva Couto  – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 

Fornecimento; Nº 82/2014; Contratante: Município de 

Camaçari -SESAU; Contratada: D-Hosp Distribuidora 

Hospitalar Importação e Exportação Ltda.; Do Objeto: 

Alterar o valor unitário e globais dos medicamentos objetos 

do Termo de Compromisso de Fornecimento nº 82/2014, 

firmado pelas partes em 01 de abril de 2014;  Dos Novos 

Valores Unitários: O valor unitário a ser pago pelo 

Município ao Promitente fornecedor por cada unidade de 

medicamento de nome “Etexilato de Dabigatrana 150 mg” 

que, conforme Mapa Final de Registro de preços que fez 

parte integrante da avença ora aditada era de R$ 3,21 (três 

reais e vinte um centavos) passa a ser de R$ 2,82 (dois reais 

e oitenta e dois centavos);  Do Preço: Em virtude da 

redução do valor unitário, fica alterada a Cláusula Terceira 

do Termo de Compromisso em referência para constar 

como novo valor global do mesmo o montante de R$ 

25.380,00 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta reais); 

Ratificação: Permanecem inalteradas e plenamente em 

vigor, as demais Cláusulas e disposições do Termo de 

Compromisso   originário e do posterior Termo Aditivo, não 

modificadas por este Instrumento; Assinatura: 09/03/2015; 

Washington Luis Silva Couto – Município.

a integrar e complementar o Contrato originário, a fim de que 

juntos produzam um só efeito; Assinatura: 26/03/2015; 

Ademar Delgado das Chagas – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao contrato Nº 0196/2014; 

Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 

SANTACRUZ Engenharia Ltda. (Contratada); Do Objeto: 

Tem por finalidade acrescer em 24,90%, ao quantitativo 

contratual e, consequentemente, alterar proporcionalmente 

a Cláusula Terceira (Do Preço) do Instrumento do contrato 

de prestação de serviços, cujo objeto é a execução de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva e 

adequações em unidades Escolares e Creches da rede 

Municipal de ensino de Camaçari, Bahia, através da 

Secretaria de Educação – SEDUC, conforme estabelecido 

na Cláusula Primeira (Do Objeto) do aludido instrumento de 

negocio Jurídico e no Edital de Concorrência N. 002/2014 

(Processo Administrativo N. 2013.1090); Da Alteração 

Unilateral: Em razão da alteração efetuada neste Termo 

Aditivo, o objeto do Contrato de prestação de serviços 

N.0196/2014, cujo objeto é a execução de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva e adequações em 

unidades escolares e creches da Rede Municipal de ensino 

de Camaçari, Bahia, através da Secretaria de Educação – 

SEDUC, conforme estabelecido na Cláusula Primeira (Do 

Objeto) do aludido instrumento de negocio Jurídico 

(Processo de Subcontratação N. 0915/2014) e no Edital de 

Concorrência N. 002/2014 fica acrescido em 24,90% o 

preço originalmente Contratado. Em consequência da 

alteração Unilateral disposta no Caput desta Cláusula 

Segunda, ficam anexas as novas planilhas, representativas 

do acréscimo e de suas repercussões no preço, constantes 

do presente Instrumento de aditamento, conforme as 

justificativas exaradas pelo órgão competente da SEDUC  

(encartadas nos autos do processo administrativo nº  

3671/2015). À vista do acréscimo constante do Caput desta 

Cláusula Segunda fica também instituída nova Planilha de 

quantitativos, elaborada conforme as informações exaradas 

pelo órgão competente da SEDUC, que passa integrar 

como anexo o Instrumento do contrato de prestação de 

serviços nº 0196/2014,ora aditivado; Do Preço: Por força da 

alteração unilateral disposta no caput da Cláusula Segunda 

deste Termo Aditivo, o preço fixo global do Termo de 

Subcontratação nº 001/2014 fica acrescido de R$ 

3.955.458,62 (Três milhões, novecentos e cinquenta e cinco 

mil,  quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois 

centavos).Por força da alteração disposta no Caput da 

Cláusula Segunda deste Termo Aditivo e do acréscimo 

disposto no Caput desta Cláusula Terceira (Do Preço), o 

preço global do contrato de prestação de serviços nº 

0196/2014 que originalmente era de R$ 22.621.362,00 

(Vinte e dois milhões, Seiscentos e vinte e um mil, trezentos 

e sessenta e dois reais), passa a ser R$26.576.820,62 

(Vinte e seis milhões, quinhentos e setenta e seis mil, 

oitocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), 
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modificadas por este Instrumento; Assinatura: 20/03/2015; 

Ademar Delgado das Chagas – Município.

Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 

Locação; Nº 14/2005; Contratante: Município de 

Camaçari - SESAU; Contratada: Iracy Santana de Araújo; 

Do Objeto: A prorrogação do prazo do Contrato nº 14/2005 

que tem por objeto a locação do imóvel urbano; Do Prazo: 

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o prazo de 

vigência do Contrato acima referido, passando, portanto, a 

partir de 07 de abril de 2015 a viger até 07 de abril de 2016; 

Do Preço: Fica mantido o valor original do Contrato, 

fixando-se o valor global para a locação no período da 

prorrogação ora, ajustada em R$ 14.733,48 (quatorze mil 

setecentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos). 

Os recursos financeiros para pagamento das despesas 

decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta 

da Ação 4115/Class. Econômica.3390.36.00.00;  

Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 

demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e do 

posterior Termo Aditivo, não modificadas por este 

Instrumento; Assinatura: 26/03/2015; Washington Luis 

Silva Couto  – Município.

Convênio Para Execução do Trabalho Social que entre 

si Celebram a Caixa Econômica Federal e o Município 

de Camaçari, no Âmbito do Programa Minha Casa Minha 

Vida – PMCMV - FAR; Do Objeto: Realização do Trabalho 

Social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida  - 

Recursos FAR, em conformidade com os prazos e valores 

discriminados no Instrumento de Planejamento (Projeto de 

Trabalho Social – Preliminar ou Projeto de Trabalho Social), 

que passa a constituir parte integrante e complementar 

deste Instrumento. O Trabalho Social será desenvolvido de 

acordo com as especificações definidas no Capítulo III do 

Manual de Instruções do Trabalho Social, aprovado pela 

Portaria do Ministério das Cidades nº 021/2014; Do Prazo: 

O trabalho Social será desenvolvimento por 12 (doze) 

meses. Poderá haver prorrogação do prazo por até 6 (seis) 

meses, nos casos em que houver necessidade de 

reprogramação, mediante apresentação, pela Conveniada 

de justificativa e novos cronogramas de atividades e 

desembolso, a serem aprovados pela Caixa, e de 

assinatura de Termo Aditivo a este Convênio;  Recursos - 

Para execução do Trabalho Social a Conveniada poderá 

utilizar até R$ 426.791,77 (quatrocentos e vinte e seis mil, 

setecentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), 

proveniente do FAR. Os recursos destinar-se-ão, 

exclusivamente, ao ressarcimento de despesas 

diretamente relacionadas ao desenvolvimento de ações do 

Trabalho Social, comprovadas pela Conveniada, por meio 

da apresentação dos relatórios de atividades, com a 

mediação das ações desenvolvidas no período; Do 

Ressarcimento dos Custos: A Conveniada se obriga a 

apresentar relatórios de atividade e relatórios final, até o 

quinto dia útil do mês subsequente ao mês de referência, 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 

Serviço; Nº 110/2014; Contratante: Município de 

Camaçari; Contratada: Empresa Puro Verde Serviços de 

Jardinagem e Paisagismo Ltda.  – Me; Do Objeto: Alterar a 

Cláusula Quinta, do Contrato de origem;  Do Prazo: Por 

força do presente Termo Aditivo a data prevista para o 

encerramento contratual que é em 16 de abril de 2015, 

passará a ser 16 de abril de 2016; Do Preço: Em virtude do 

Contrato original, ser de natureza de prestação de Serviços 

de caráter continuado, e considerando a prorrogação do 

prazo contida na Cláusula Segunda, do presente Termo 

Aditivo, o valor global estipulado para o referido Instrumento 

será de R$ 615.394,64(seiscentos e quinze mil, trezentos e 

noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Fica 

mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula Quarta 

do Contrato original; Ratificação: Permanecem inalteradas 

e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 

Contrato originário e de seus Termos Aditivos, não 

modificadas por este Instrumento; Assinatura: 06/04/2015; 

Ademar Delgado das Chagas – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 

Serviço; Nº 007/2012; Contratante: Município de 

Camaçari; Contratada: Empresa Radial Locação e 

Sonorização Ltda. - EPP; Do Objeto: Alterar a Cláusula 

Quinta, do Contrato de origem;  Do Prazo: Por força do 

presente Termo Aditivo a data prevista para o encerramento 

contratual que é em 07 de abril de 2015, passará a ser 07 de 

abril de 2016; Do Preço: Em virtude do Contrato original, ser 

de natureza de prestação de Serviços de caráter 

continuado, e considerando a prorrogação do prazo contida 

na Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor 

global estipulado para o referido Instrumento será de R$ 

899.996,16 (oitocentos e noventa e nove  mil, novecentos e 

noventa e seis reais e dezesseis centavos). Fica mantida a 

forma de pagamento prevista na Cláusula Quarta do 

Contrato original; Ratificação: Permanecem inalteradas e 

em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 

Contrato originário e de seus Termos Aditivos, não 

modificadas por este Instrumento; Assinatura: 11/03/2015; 

Ademar Delgado das Chagas – Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 

Serviços; Nº 0117/2012; Contratante: Município de 

Camaçari; Contratada: HYDROS Engenharia e 

Planejamento S/A; Do Objeto: Alterar o Caput da Cláusula 

Quinta, do Instrumento de original;  Do Prazo: Por força do 

presente Termo Aditivo a data prevista para o encerramento 

do Contrato original prevista para 21 de março de 2015, fica 

prorrogado por mais 90 (noventa dias), e passará a ser 19 

de junho de 2015; Do Valor Global: Por força da presente 

prorrogação, o valor global proporcional do Contrato original 

passa a ser de R$ 603.775,50 (seiscentos e três mil, 

setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos); 

Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 

demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
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Município. Da Revogação Total ou Parcial: Em caso de 

constatação, pela DOADORA ou pelos órgãos de controle 

externo, de não utilização do bem doado para os fins e na 

forma a que se propõe a presente doação, será promovida a 

revogação parcial ou total deste Termo de doação com 

encargos, estando reservado á Doadora o direito de 

reclamar á restituição do (s) bem (ns) doado(s) e realocá – lo 

(s) em outra Instituição previamente indicada, sem direito de 

indenização á DONATÁRIA; Da Fiscalização: A 

responsabilidade pela fiscalização dos presentes encargos 

está a cargo da DOADORA, que, em regime cooperação, 

poderá utilizar as estruturas Do Sistema de garantia de 

Direitos para realiza-la. A DONATÁRIA deverá apresentar, 

sempre que solicitada pelo ente fiscalizador, toda a 

documentação a respeito dos bens constantes no anexo e 

sua utilização, para que este acompanhe os serviços e 

determine, quando necessário, as providências a serem 

adotadas para a adequação a este Termo, no prazo de 15 ( 

quinze) dias a contar da constatação do fato, ou para 

aplicação das penalidades previstas na Legislação vigente. 

Caracterizará mora a interpelação administrativa ou Judicial  

ou de inequívoco propósito da DONATÁRIA de não cumprir 

o encargo; Da Publicação: A DONATÁRIA deverá 

providenciar a publicação de extrato deste Termo de doação 

com encargos no respectivo Diário Oficial, onde houver, ou 

em periódico de grande circulação no Município remetendo 

cópia a doadora no Prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data de assinatura do instrumento. Assinatura: 

09/04/2015; Ademar Delgado das Chagas – Município. 

Ideli Salvatti  - Ministra de Estado – Chefe da Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da Republica.

Termo de Doação com Encargos, que entre si celebram 

a União, por intermédio da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República e a Prefeitura de 

Camaçari/ BA; Processo Nº Termo de Doação com 

Encargos Nº 8685/2015; Do Objeto: A doação de bens, 

cujas características são as constantes no anexo deste 

Termo – Resumo Operacional do Termo, para desenvolver 

ações de fortalecimento do (s) conselho (s) Tutelar(es) 

instalado(s) no Município. Os anexos são partes integrantes 

e  indissociáveis deste Termo; Da Destinação e Utilização 

dos Bens;  Os bens ora doados para uso da Donatária 

somente poderão ser destinados para os fins e uso de 

interesse social mencionados neste Termo, sendo a 

utilização restrita pelo (s) Conselho (s) Tutelar (es) do 

Município. Da Revogação Total ou Parcial: Em caso de 

constatação, pela DOADORA ou pelos órgãos de controle 

externo, de não utilização do bem doado para os fins e na 

forma a que se propõe a presente doação, será promovida a 

revogação parcial ou total deste Termo de doação com 

encargos, estando reservado á Doadora o direito de 

reclamar á restituição do (s) bem (ns) doado(s) e realocá – lo 

(s) em outra Instituição previamente indicada, sem direito de 

indenização á DONATÁRIA; Da Fiscalização: A 

sendo que a liberação das parcelas se dará até o décimo dia 

útil, após a aprovação dos referidos relatórios pela Caixa; 

Assinatura: 18/03/2015; Ademar Delgado das Chagas – 

Município.

Convênio Para Execução do Trabalho Social que entre 

si Celebram a Caixa Econômica Federal e o Município 

de Camaçari, no Âmbito do Programa Minha Casa Minha 

Vida – PMCMV - FAR; Do Objeto: Realização do Trabalho 

Social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida  - 

Recursos FAR, em conformidade com os prazos e valores 

discriminados no Instrumento de Planejamento (Projeto de 

Trabalho Social – Preliminar ou Projeto de Trabalho Social), 

que passa a constituir parte integrante e complementar 

deste Instrumento. O Trabalho Social será desenvolvido de 

acordo com as especificações definidas no Capítulo III do 

Manual de Instruções do Trabalho Social, aprovado pela 

Portaria do Ministério das Cidades nº 021/2014; Do Prazo: 

O trabalho Social será desenvolvimento por 12 (doze) 

meses. Poderá haver prorrogação do prazo por até 6 (seis) 

meses, nos casos em que houver necessidade de 

reprogramação, mediante apresentação, pela Conveniada 

de justificativa e novos cronogramas de atividades e 

desembolso, a serem aprovados pela Caixa, e de 

assinatura de Termo Aditivo a este Convênio;  Recursos - 

Para execução do Trabalho Social a Conveniada poderá 

utilizar até R$ 427.496,07 (quatrocentos e vinte e sete mil 

quatrocentos e noventa e seis reais e sete  centavos), 

proveniente do FAR. Os recursos destinar-se-ão, 

exclusivamente, ao ressarcimento de despesas 

diretamente relacionadas ao desenvolvimento de ações do 

Trabalho Social, comprovadas pela Conveniada, por meio 

da apresentação dos relatórios de atividades, com a 

mediação das ações desenvolvidas no período; Do 

Ressarcimento dos Custos: A Conveniada se obriga a 

apresentar relatórios de atividade e relatórios final, até o 

quinto dia útil do mês subsequente ao mês de referência, 

sendo que a liberação das parcelas se dará até o décimo dia 

útil, após a aprovação dos referidos relatórios pela Caixa; 

Assinatura: 18/03/2015; Ademar Delgado das Chagas 

–Município.

Termo de Doação com Encargos, que entre si celebram 

a União, por intermédio da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República e a Prefeitura de 

Camaçari/ BA; Processo Nº Termo de Doação com 

Encargos Nº 8921/2015; Do Objeto: A doação de bens, 

cujas características são as constantes no anexo deste 

Termo – Resumo Operacional do Termo, para desenvolver 

ações de fortalecimento do (s) conselho (s) Tutelar(es) 

instalado(s) no Município. Os anexos são partes integrantes 

e  indissociáveis deste Termo. Da Destinação e Utilização 

dos Bens;  Os bens ora doados para uso da Donatária 

somente poderão ser destinados para os fins e uso de 

interesse social mencionados neste Termo, sendo a 

utilização restrita pelo (s) Conselho (s) Tutelar (es) do 
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quinze) dias a contar da constatação do fato, ou para 

aplicação das penalidades previstas na Legislação vigente. 

Caracterizará mora a interpelação administrativa ou Judicial  

ou de inequívoco propósito da DONATÁRIA de não cumprir 

o encargo; Da Publicação: A DONATÁRIA deverá 

providenciar a publicação de extrato deste Termo de doação 

com encargos no respectivo Diário Oficial, onde houver, ou 

em periódico de grande circulação no Município remetendo 

cópia a doadora no Prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data de assinatura do instrumento. Assinatura: 

09/04/2015; Ademar Delgado das Chagas – Município. 

Ideli Salvatti  - Ministra de Estado – Chefe da Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da Republica.

EXTRATOS DO ISSM

Termo de Inexigibilidade de Licitação Nº 5/2015; 

Processo Nº 8/2015; 1057 – Nadianaria da Silva Moreira;   

Objeto: Contratação de Profissional para ministrar aulas de 

Yoga, para o Grupo de Convivência Amizade e Paz, formado 

pelos aposentados e pensionista deste Instituto; Valor: R$ 

7.092,00 (sete mil e noventa e dois reais); Dotação 

Orcamentária: Projeto/Atividade: 2023; Elemento de 

Despesa: 339036; Fonte: 2030180; Assinatura: 

06/04/2015; Renato Reis Brito – Diretor Superintedente.

Contrato de Prestação de Serviço Nº 004/2015; 

Contratante: Instituto de Seguridade do Servidor  

Municipal de Camaçari - ISSM Contratada: Nadianária da 

Silva Moreira; Do Objeto: Contratação de Professor, 

pessoa física, para ministrar aulas práticas de YOGA para 

os aposentados e pensionistas do ISSM e integrantes do 

Grupo de convivência e paz, de acordo com a proposta de 

preço e anexos, apresentado pelo CONTRATADO no Termo 

de Inexigibilidade de Licitação Nº008/2015, que é parte 

integrante indissociável deste instrumento; Do Valor: O 

valor do presente Contrato é de R$ 7.092,0 (Sete mil e 

noventa e dois reais) a ser pago em 9 (nove) parcelas 

mensais e sucessivas de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e 

oito reais), fixo e irreajustável, incluso todos os custos e 

sespesas inerentes à sua execução, seguro, custo 

previdenciário, impostos e taxas de qualquer natureza, de 

acordo com a proposta apresentada pelo CONTRATADO, 

que é parte integrante deste, entendido este como preço 

justo e suficiente para a prestação dos serviços, objeto 

deste instrumento; Do recursos Financeiro: As despesas 

para o pagamento deste Contrato correrão por conta dos 

recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 

Projeto/ Atividade: 2023, Elemento de Despesa: 33.90.36 ; 

Do pagamento: O pagamento será efetuado mensalmente, 

de acordo com a quantidade de aulas ministradas, sendo o 

total de 2 (duas) aulas mês no valor de R$394,0 (trezentos e 

noventa e quatro reais) cada aula, totalizando o montante 

mensal de R$788,0 (Setecentos e oitenta e oito reais), que 

será paga mediante a apresentação de documento fiscal; 

responsabilidade pela fiscalização dos presentes encargos 

está a cargo da DOADORA, que, em regime cooperação, 

poderá utilizar as estruturas do Sistema de garantia de 

Direitos para realiza-la. A DONATÁRIA deverá apresentar, 

sempre que solicitada pelo ente fiscalizador, toda a 

documentação a respeito dos bens constantes no anexo e 

na sua utilização, para que este acompanhe os serviços e 

determine, quando necessário, as providências a serem 

adotadas para a adequação a este Termo, no prazo de 15 ( 

quinze) dias a contar da constatação do fato, ou para 

aplicação das penalidades previstas na Legislação vigente. 

Caracterizará mora a interpelação administrativa ou Judicial  

ou de inequívoco propósito da DONATÁRIA de não cumprir 

o encargo; Da Publicação: A DONATÁRIA deverá 

providenciar a publicação de extrato deste Termo de doação 

com encargos no respectivo Diário Oficial, onde houver, ou 

em periódico de grande circulação no Município remetendo 

cópia a doadora no Prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data de assinatura do instrumento. Assinatura: 

09/04/2015; Ademar Delgado das Chagas – Município. 

Ideli Salvatti  - Ministra de Estado – Chefe da Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da Republica.

Termo de Doação com Encargos, que entre si celebram 

a União, por intermédio da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República e a Prefeitura de 

Camaçari/ BA; Processo Nº Termo de Doação com 

Encargos Nº 7897/2015; Do Objeto: A doação de bens, 

cujas características são as constantes no anexo deste 

Termo – Resumo Operacional do Termo, para desenvolver 

ações de fortalecimento do (s) conselho (s) Tutelar(es) 

instalado(s) no Município. Os anexos são partes integrantes 

e  indissociáveis deste Termo; Da Destinação e Utilização 

dos Bens;  Os bens ora doados para uso da Donatária 

somente poderão ser destinados para os fins e uso de 

interesse social mencionados neste Termo, sendo a 

utilização restrita pelo (s) Conselho (s) Tutelar (es) do 

Município. Da Revogação Total ou Parcial: Em caso de 

constatação, pela DOADORA ou pelos órgãos de controle 

externo, de não utilização do bem doado para os fins e na 

forma a que se propõe a presente doação, será promovida a 

revogação parcial ou total deste Termo de doação com 

encargos, estando reservado á Doadora o direito de 

reclamar á restituição do (s) bem (ns) doado(s) e realocá – lo 

(s) em outra Instituição previamente indicada, sem direito de 

indenização á DONATÁRIA; Da Fiscalização: A 

responsabilidade pela fiscalização dos presentes encargos 

está a cargo da DOADORA, que, em regime cooperação, 

poderá utilizar as estruturas do Sistema de garantia de 

Direitos para realiza-la. A DONATÁRIA deverá apresentar, 

sempre que solicitada pelo ente fiscalizador, toda a 

documentação a respeito dos bens constantes no anexo e 

na sua utilização, para que este acompanhe os serviços e 

determine, quando necessário, as providências a serem 

adotadas para a adequação a este Termo, no prazo de 15 ( 
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Lei nº 8.666/93 e, resolve expedir a presente Apostila ao 
Contrato n.º 001/2014, firmado com VALDENOR NAZÁRIO 
E JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS, Processo n.º 149/2013 – 
Inexigibilidade de Licitação, referente à Locação de Imóvel, 
para reajustamento dos valores do contrato em 
consonância com a Cláusula Quarta. Percentual 3,9 % (três 
inteiros e nove décimos). Valor Global: R$ 87.276,00 
(oitenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais). Valor 
mensal: R$ 7.273,00 (sete mil, duzentos setenta e três 
reais). 

Data de início do reajuste. 12 de abril de 2015.

Camaçari – Bahia, em 12 de março de 2015.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES
Diretor Superintendente

LIMPEC - EXTRATOS DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

003/2015. LIMPEC - LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI. 

OBJETO: Fornecimento parcelado de materiais de 

Expediente. DATA: 29-04-2015, às 09h30min. O Edital 

poderá ser retirado de 2ª a 6ª feira, das 08:30h às 11:30h, 

sito ao Loteamento Espaço Alfa - Jardim Limoeiro – 

Camaçari – Ba. Informações pelo fone: (71) 3622-8312. 

Sérgio Moura – Pregoeiro.
AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
004/2015. LIMPEC - LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI. 
OBJETO: Fornecimento parcelado de materiais de 
Limpeza. DATA: 30-04-2015, às 09h30min. O Edital poderá 
ser retirado de 2ª a 6ª feira, das 08:30h às 11:30h, sito ao 
Loteamento Espaço Alfa - Jardim Limoeiro – Camaçari – Ba. 
Informações pelo fone: (71) 3622-8312. Sérgio Moura – 
Pregoeiro

DO PRAZO: O prazo do presente Contrato será de 9 (nove) 

meses e terá início em 06 de abril de 2015 com término em 

31 de dezembro de 2015; 

A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO DE CAMAÇARI – STT – ESTADO DA BAHIA, no 
uso das suas atribuições e com base legal no art. 65, §8º da 

 Assinatura: 06/04/2015; Renato 

Reis Brito – Instituto de Seguridade do Servidor 

Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 001/2015 (PRESENCIAL) – ISSM – Objeto: 
aquisição de equipamentos de informática (computadores), 
para atender às demandas do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM. Abertura: 28/04/2015 – 
10h00min .  Ed i ta l / I n fo rmações :  w w w. c o m p r a s .  
camacari.ba.gov.br ou Tel.: (71) 3621-6823. Pregoeira – 
Jocilene Sena Pessoa.

Camaçari, 13 de abril de 2015.

Jocilene Sena Pessoa
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 002/2015 (PRESENCIAL) – ISSM – Objeto: 
locação de veículos automotores, para atender às 
demandas do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
-  ISSM.  Abe r tu ra :  27 /04 /2015  –  14h00min .  
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br ou Tel.: 
(71) 3621-6823. Pregoeira – Jocilene Sena Pessoa.

Camaçari, 13 de abril de 2015.

Jocilene Sena Pessoa
Pregoeira

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, 
torna público, para conhecimento dos interessados que a 
sessão de abertura referente ao Pregão n.º 001/2015 
(PRESENCIAL) – COMPEL - cujo objeto é Aquisição de 
Computadores, para atender as demandas do Instituto de 
Segur idade do Servidor Munic ipal- ISSM. FOI 
PRORROGADA PARA O DIA, 04/05/2015, em função de 
alterações nas especificações técnicas dos computadores e 
quantidades a serem licitadas.  Novo Edital/ Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br tel. (71) 3621- 6823. 
Camaçari, 17/04/2015. Jocilene Sena Pessoa – Pregoeira 
–Thaizi Machado de Santana. Pres. da COMPEL.

 APOSTILAMENTO STT

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
NÚMERO 001/2014 150

Ademar Delgado das Chagas

José Marcelino de Jesus Filho
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