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Caetano anuncia novo secretariado

Na coletiva à imprensa, Caetano anunciou o secretariado para a nova gestão

O prefeito Luiz Caetano anunciou, 
em entrevista coletiva realizada no dia 27 
de fevereiro, o novo secretariado municipal 
que assume o cargo com o compromisso 
de reduzir os gastos e otimizar os recursos 
públicos. A mudança de parte dos principais 
cargos do primeiro escalão integra a reforma 
administrativa aprovada este ano. 

A posse dos novos secretários 
acontece dia 02 de março, às 10h, no teatro 
da Cidade do Saber Professor Raymundo 
Pinheiro. Das 15 secretarias existentes, oito 
ganharam novos gestores. 

As novidades ficam por conta das 
recém criadas Secretarias de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedur), que será dirigida por 
José Cupertino, a de Desenvolvimento Social 
(Sedes), por Jailce Andrade e a de Desenvolvi-
mento Econômico (Sedec) por Hélio Cortes.

Assume a Secretaria de Governo 
(Segov), Francisco Franco, que passa a Su-
perintendência de Trânsito e Transporte (STT) 
para João de Araújo. A Secretaria da Cultura 
(Secult) fica a cargo de Vital Vasconcelos, a 
de Esporte e Lazer (Sedel) com Raimundo 
Blumetti, Turismo passa a ser dirigida por 
Waldy Freitas e Habitação tem como novo 
secretário, Djalma Machado. 

Durante a entrevista, o prefeito 
reafirmou a necessidade em ajustar a máquina 
pública e falou dos impactos da crise econô-
mica mundial no Município. “Em fevereiro, 
Camaçari teve perda de R$ 4 milhões no reco-
lhimento do ICMS. Os novos secretários terão 
que mostrar criatividade e planejamento para 
reduzir os custos e continuar promovendo o 
crescimento do Município”, explica.          

Caetano solicitou ainda que os no-
vos titulares fiquem atentos ao funcionamento 
das pastas cobrando produtividade, combate 
ao desperdício e realização de projetos para o 
desenvolvimento sustentável de Camaçari. “O 
serviço público tem que funcionar bem para 
os moradores”, disse.

A nova estrutura administrativa, 
aprovada pela Câmara de Vereadores, pro-
moveu reestruturações, fusões, a extinção 
de nove secretarias e a criação de três novas 
na administração municipal. O objetivo é 
dar mais agilidade a setores de destaque na 
execução das políticas estabelecidas pelo 
prefeito. 

 
NOVIDADES

A Sedur, com José Cupertino, vai 
promover o crescimento urbanístico do Muni-
cípio, cuidar da rede de esgoto, meio ambiente 

e da Defesa Civil, assumindo as funções das 
extintas Seplan (Secretaria de Planejamento, 
Urbanismo, Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to de Gestão) e Codec (Coordenadoria Geral 
de Defesa Civil). Cupertino foi titular da Setur 
e da Seplan.

A nova titular da Sedes, Jailce 
Andrade, vai tratar da assistência social e da 
segurança alimentar. O novo órgão absorve 
a Seas (Secretaria de Assistência Social) e a 

Seabes (Secretaria de Segurança Alimentar 
e Benefícios Sociais). Antes de assumir a Se-
gov, Jailce era sub-secretária da Seabes.

A Sedec, agora com Hélio Cortes, 
vai de tratar do fomento às pequenas e micro-
empresas, a difusão tecnológica, emprego e 
renda, agricultura e pesca. Com isso, deixam 
de existir a Seinc (Secretaria da Indústria, 
Comércio e Serviços) e a Seap (Secretaria de 
Fomento à Agricultura e Pesca).

Dois novos nomes integram o pri-
meiro escalão do governo municipal. À frente 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
(Sedec), Hélio Cortes, 62 anos, leva para a pasta 
32 anos de experiência na área empresarial. Con-
selheiro da Clínica Clirca e funcionário público 
aposentado, o novo secretário foi indicado pelo 
PSB (Partido Socialista Brasileiro).

Raimundo Eduardo Blumetti Simões, 
53 anos, leva para a Secretaria de Esporte e 

Lazer toda experiência política.
Economista com pós-graduação 

em Planejamento pela Universidade Federal da 
Bahia (Ufba) e Doutor em Planejamento Urbano 
e Regional pela Universidade de Sorbonne (Paris 
- França), Blumetti já foi secretário de Esporte e 
Cultura, vereador e presidente da Câmara Mu-
nicipal por duas vezes, e diretor da Bahia Pesca 
e da CAR (Companhia de Desenvolvimento e 
Ação Regional).  

Novos secretários

Secretaria de Administração (Secad) – Ademar Delgado  
Secretaria de Educação (Seduc) – Valter Lima
Secretaria da Mulher, agora Seprom – Aurenita Castillo
Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) – João Batista Bessa  
Secretaria da Fazenda (Sefaz) – Paulo César Gomes   
Secretaria dos Serviços Públicos (Sesp) – Eduardo Magalhães
Secretaria de Saúde (Sesau) – Efigênia Cardoso
Secretaria Extraordinária de Articulação Política – Ademar Lopes
Ouvidoria  – Antonio Cotrim 

Permanecem nas Secretarias
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Atos do Poder Executivo

LEI Nº 965/2009
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009

“Dispõe sobre a estrutura organiza-
cional, quadro de pessoal, cargos e 
vencimentos da Câmara Municipal de 
Camaçari e dá outras providências”. 

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

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

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1º – A estrutura organizacional da Câmara Municipal de 
Camaçari fica modificada na forma da presente lei. 

Art. 2º – A gestão do serviço público municipal observará 
os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade dos seus atos e, também, as seguintes diretrizes:

I – a adoção de critérios de eficiência, racionalidade e agilidade 
na prestação de serviços públicos, de modo a garantir aos seus usuários 
uma prestação de boa qualidade a um menor custo;

II - a descentralização de serviço, com redução de custos, e 
eliminação de controles superpostos;

III - a flexibilização e eliminação de formalidades e procedi-
mentos que retardem ou dificultem o acesso e a obtenção da prestação 
pública de serviços;

IV - a adoção de mecanismos que favoreçam a articulação, 
integração e complementaridade entre os setores públicos do próprio 
Município, do Estado, da União, dos outros Municípios e o setor privado, 
bem como a construção de parcerias com a sociedade nos seus diferentes 
segmentos.

Art. 3° – O Poder Legislativo Municipal desenvolverá esforço 
contínuo e sistemático, na modernização das práticas e dos procedimentos 
administrativos e na profissionalização dos seus quadros, visando aumentar 
a eficácia e a efetividade do serviço público municipal. 

CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional da Câmara Municipal de 

Camaçari

Art. 4º – A estrutura organizacional da Câmara Municipal de 
Camaçari passa a ter a seguinte composição:

a) Gabinete da Presidência
b) Assessoria Jurídica
c) Assessoria de Comunicação Social
d) Assessoria de Cerimonial
e) Ouvidoria
f) Controladoria
g) Diretoria Administrativa e Financeira
h) Diretoria Legislativa

Art. 5°- O Gabinete da Presidência tem a finalidade de assistir 
diretamente o Presidente da Câmara no desempenho de suas atribuições 
regimentais e administrativas, bem como coordenar e executar a represen-
tação do Presidente e seu relacionamento com a sociedade.

Art. 6º – Compete à Assessoria Jurídica:

I  - representar a Câmara Municipal em juízo ou fora dele;
II  - prestar assessoramento jurídico à Mesa Diretora, Comis-

sões e Órgãos administrativos;
III - elaborar minutas de contratos, convênios e outros instru-

mentos jurídicos em que a Câmara seja parte;
IV - emitir pareceres em assuntos do interesse da adminis-

tração;
V - manifestar-se em projetos de Lei, de qualquer natureza, 

quanto à constitucionalidade e técnica legislativa;
VI  - elaborar informações em mandados de segurança e 

representações por inconstitucionalidade, submetendo-as à apreciação 
da Presidência;

VII – desempenhar outras atividades de caráter jurídico que 
lhe forem cometidas pela Presidência.

Art. 7º – Compete à Assessoria de Comunicação Social:
I – coordenar a divulgação do Poder Legislativo Municipal tendo 

em vista sua promoção e valorização;
II – efetuar a divulgação do noticiário jornalístico nos diversos 

meios de comunicação;
III – realizar as atividades de editoração dos documentos 

oficiais;
IV – organizar entrevistas individuais e coletivas;
V – promover o acompanhamento de programas políticos , 

televisivos e radiofônicos, registrando, através de gravações, aqueles que 
forem de interesse do Legislativo Municipal;

VI – organizar e manter o acervo fotográfico, de imagem e de 
som, destinado á pesquisa e à preservação da memória documental da 
Câmara Municipal;

VII – coordenar as atividades da TV Câmara,
VIII – exercer outras atividades correlatas.

Art. 8° – Compete à Assessoria de Cerimonial:

I – planejar e organizar as sessões solenes, incumbindo-se de 
coordenar a recepção das autoridades e convidados;

II – prestar assistência ao Presidente na recepção a autoridades 
e convidados da Câmara Municipal;

III  – Organizar e manter atualizado o cadastro de autoridades 
civis, militares e eclesiásticas;

IV – preparar e encaminhar, através do setor competente, os 
convites para as sessões solenes e festivas;

V – Organizar e manter atualizado o cadastro das personali-
dades agraciadas com títulos, medalhas e comendas;

VI – exercer outras atividades correlatas.

Art. 9° – Compete à Ouvidoria:
I – receber sugestões criticas reclamações e representações 

de qualquer cidadão;
II – tomar conhecimento de matérias jornalísticas divulgadas 

pelos meios de comunicação, referentes ao funcionamento da Câmara 
Municipal e, quando necessário adotar as medidas cabíveis ,em articulação 
com a assessoria de comunicação social.

III – propor à Presidência providências que entender necessá-
rias ao aperfeiçoamento Institucional do Poder Legislativo Municipal;

IV – comunicar à Presidência condutas de agentes políticos e 
públicos do Poder Legislativo Municipal que possam caracterizar exercício 
ilícito da função pública;

V – Sugerir medidas para a preservação e a defesa do interesse 
público, o restabelecimento da legalidade e a responsabilidade pública, 
administrativa, civil e criminal, conforme o caso;

VI – exercer as competências e atribuições constantes da 
Lei nº 793/2007 que institui a Ouvidoria Geral da Câmara Municipal de 
Camaçari. 

Art. 10 – A Controladoria tem por finalidade a permanente 

LEIS
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avaliação da gestão e o acompanhamento dos programas e 
políticas públicas observando os princípios constitucionais de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade e mensurando 
resultados no que concernem à economia, eficiência e eficácia da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos Órgãos da Câmara 
Municipal.

Art. 11 – A Controladoria tem a seguinte estrutura básica:
a) Setor de auditoria
b) Setor de normas e informações gerenciais.

§ 1º – Ao setor de Auditoria compete:
I – examinar a aplicação dos recursos orçamentários e financei-

ros quanto a sua alocação nos projetos e atividades a que se destinam;
II – inspecionar e avaliar a execução de contratos, convênios 

e outros instrumentos similares;
III – promover a apuração de denuncias relativas à irregulari-

dades ou ilegalidades praticada em qualquer setor do Legislativo Municipal 
expedindo relatório conclusivo ao Controlador, sob pena de responsabi-
lidade solidária;

IV – acompanhar a elaboração dos balanços e da prestação 
de contas anual da Câmara Municipal;

V – acompanhar e controlar a qualidade das peças legais 
preparadas pelos setores competentes;

VI – manter junto aos Tribunais de Contas permanente cola-
boração técnica e intercâmbio de informações e dados, objetivando uma 
maior e melhor integração dos controles interno e externo;

VII – recomendar a adoção de mecanismos que assegurem a 
probidade na guarda de bens e valores da Câmara Municipal;

VIII – verificar e adotar as providencias sugeridas ou recomen-
dadas em relatórios de auditoria, estabelecendo prazos para esclarecimento 
e saneamento das deficiências e irregularidades apontadas;

IX – elaborar relatórios parciais e finais das inspeções e audi-
torias procedidas, encaminhando-os à autoridade competente;

X – elaborar e acompanhar a programação anual de audito-
ria;

XI – exercer as competências e atribuições constantes da Lei 
752/2006, que institui o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal 
de Camaçari.

§ 2º– Ao setor de Normas e Informações Gerenciais com-
pete:

I – estudar, elaborar e propor a edição de normas, rotinas e 
manuais a serem implantados pela Câmara Municipal de Camaçari, obje-
tivando a melhoria do sistema de controle interno visando à uniformidade 
dos procedimentos;

II – desenvolver e elaborar projetos para implantação e manu-
tenção de mecanismos de integração dos diversos subsistemas adminis-
trativos em articulação com os setores competentes;

III – realizar estudos técnicos e propor ações de desenvolvi-
mento organizacional;

IV – acompanhar o andamento dos projetos, programas e 
atividades desenvolvidos pela Câmara Municipal de Camaçari, gerando 
informações gerenciais e indicativos que possam subsidiar a tomada de 
decisões;

V – exercer as competências e atribuições constantes da Lei 
752/2006, que institui o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal 
de Camaçari.

Art. 12 – A Diretoria Administrativa e Financeira tem por finali-
dade planejar, coordenar e controlar as atividades de administração geral, 
de administração financeira, de informática, bem como formular e executar 
a política de recursos humanos.

Art. 13 – A Diretoria Administrativa e Financeira tem a seguinte 
estrutura básica:

a) Coordenação Administrativa
b) Coordenação Financeira
c) Coordenação de Recursos Humanos
d) Coordenação de Informática

Art. 14 – À Coordenação Administrativa compete planejar, 
executar e controlar as atividades relativas a material, patrimônio, serviços 
gerais, protocolo, arquivo e segurança e terá a seguinte estrutura:

a) Setor de Serviços Gerias
b) Setor de Material e Patrimônio

c) Setor de Compras
d) Setor de Segurança

§ 1º – Ao Setor de Serviços Gerais compete:
I – coordenar, realizar e fiscalizar os serviços de limpeza 

das dependências, dos móveis e equipamentos da Câmara Municipal de 
Camaçari;

II – coordenar e realizar a conservação e manutenção das 
instalações, dos móveis e equipamentos, providenciando os devidos con-
sertos e reparos que se fizerem necessários;

III – coordenar e organizar os serviços de copa;
IV – coordenar, manter e controlar os serviços de reprogra-

fia;
V – receber e protocolar documentos de qualquer espécie 

endereçados à Câmara Municipal, registrando e protocolando o seu 
andamento;

VI – organizar processos e expedientes, realizando os respec-
tivos registros e encaminhamentos segundo a rotina estabelecida;

VII – realizar a organização do arquivo de documentos, papéis 
e processos que interessem à atividade da Câmara Municipal, zelando pela 
sua guarda e conservação;

VIII – efetuar o controle, a manutenção e a conservação da 
frota de veículos da Câmara Municipal, seja ela própria ou locada.

IX – administrar os contratos de locação de veículos, respon-
sabilizando-se pela guarda de sua documentação;

X – elaborar e implantar manual de conduta para os motoristas, 
contendo orientações específicas sobre segurança no transito e direção 
defensiva;

§ 2º – Ao Setor de Material e Patrimônio compete:
I – realizar o controle da entrega de materiais e equipamen-

tos adquiridos observando suas especificações, quantidade, prazos e 
qualidade;

II – efetuar o controle físico dos materiais estocados, manten-
do os seus registros atualizados e zelando pela sua guarda, segurança 
e preservação;

III – promover a distribuição dos materiais requisitados, contro-
lando os estoques e solicitando a reposição quando necessário;

IV – identificar,controlar e manter os bens patrimoniais móveis 
e imóveis da Câmara Municipal;

V – promover o controle da movimentação dos bens patrimo-
niais móveis, mantendo a guarda da documentação legal;

VI – exercer outras atividades correlatas.

§ 3º – Ao Setor de Compras compete:
I – organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores 

de materiais, equipamentos e serviços, acompanhado e registrando o seu 
desempenho técnico e comercial;

II – realizar, junto às diversas unidades da Câmara Municipal, o 
levantamento das necessidades de materiais e equipamentos e serviços e 
programar a aquisição ou contratação dos mesmos, na forma da lei;

III – processar a aquisição de materiais, equipamentos e a 
contratação de serviços em conformidade com legislação e normas em 
vigor;

IV – colaborar com a assessoria jurídica na elaboração de 
contratos de compra de materiais e prestação de serviços;

V – exercer outras atividades correlatas.

§ 4º – Ao Setor de Segurança compete:
I – organizar, realizar e manter os serviços de segurança e 

vigilância dos prédios e instalações da Câmara Municipal de Camaçari;
II – realizar e controlar a entrada e a saída de pessoas e ma-

teriais nas dependências da Câmara Municipal de Camaçari;
III – supervisionar o desligamento de lâmpadas e equipamentos 

elétrico-eletrônicos ao final de cada expediente;
IV – realizar, em articulação com o cerimonial, a segurança de 

autoridades, agentes políticos e públicos e demais participantes de eventos 
no interior da Câmara Municipal de Camaçari;

V – executar medidas que assegurem a ordem e a segurança 
das sessões plenárias;

VI – propor planos e normas de segurança para a Câmara.
VII – administrar a localização e a manutenção de equipamen-

tos de combate a incêndio;
VIII – combater princípios de incêndio.

Art. 15 – À Coordenação Financeira compete planejar, executar 
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e controlar as atividades relativas à administração orçamentária, financeira, 
patrimonial e contábil e terá a seguinte estrutura:

a) Setor de Análise da Despesa
b) Setor de Contabilidade
c) Setor de Pagamento

§ 1º – Ao setor de Análise da Despesa compete:
I – acompanhar toda a execução orçamentária, financeira e 

patrimonial da Câmara Municipal de Camaçari;
II – escriturar, conferir e conciliar todas as operações inerentes 

às suas atividades cumprindo as normas e legislação em vigor;
III – executar as atividades de emissão e controle de empe-

nhos;
IV – proceder à liquidação da despesa na forma da lei e das 

normas em vigor; 
V – orientar a concessão a aplicação e a comprovação de 

adiantamentos e diárias na forma da legislação vigente;
VI – organizar e atualizar o banco de dados pertinente à área 

de atuação;
VII – acompanhar os contratos celebrados pela Câmara, em 

seu aspecto financeiro.

§ 2º – Ao Setor de Contabilidade compete:
I – coordenar a elaboração do orçamento anual da Câmara 

Municipal de Camaçari;
II – realizar e contabilizar toda a execução orçamentária, 

financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Camaçari;
III – promover a abertura, movimentação e controle das costas 

bancárias mantendo-as devidamente conciliadas;
IV – elaborar todas as peças, demonstrativos, balancetes e de-

mais instrumentos legais previstos e exigidos pelas legislações em vigor;
V – coletar e analisar dados contábeis e de custos, para subsi-

diar a elaboração da proposta orçamentária da Câmara Municipal;
VI – prestar informações em processos relativos à área de 

atuação;
VII – manter arquivo de documentação referente a pagamen-

tos e movimentos financeiros e contábeis em observância às exigências 
legais;

VIII – desempenhar outras atividades correlatas.

§ 3º – Ao Setor de Pagamento compete:
I – efetuar pagamentos autorizados;
II – escriturar, conferir e conciliar todas as operações inerentes 

às suas atividades cumprindo as normas e legislação em vigor; 
III – responsabilizar-se pela guarda de valores, talões de che-

que, recibos e documentos de sua área de competência;
IV – efetuar o recolhimento dos tributos e encargos sociais, 

cumprindo os prazos estabelecidos;
V – manter atualizados os registros de contas a pagar e de 

movimentação de contas bancárias;
VI – emitir demonstrativos periódicos relacionados aos traba-

lhos desenvolvidos em observância às normas legais;
VII – organizar e atualizar o banco de dados pertinente à área 

de atuação;
VIII – desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 16 – À Coordenação de Recursos Humanos compete 
planejar, executar e controlar as atividades relativas à administração e 
gestão de pessoas e terá a seguinte estrutura:

a) Setor de Cadastro
b) Setor de Controle de Pessoal
c) Setor de Treinamento, Benefícios e Assistência Social

§ 1º – Ao Setor de Cadastro compete:
I – organizar e manter atualizado o cadastro dos servidores 

da Câmara Municipal, promovendo as alterações dos dados funcionais, 
sempre que ocorrer;

II – controlar e atualizar todos os atos relativos à admissão, 
provimento, vacância e movimentação de servidores; 

III – manter o controle e a atualização de vagas do quadro de 
pessoal da Câmara Municipal e da lotação, por setor;

IV – estabelecer normas, orientar e controlar as férias, licenças 
e outros benefícios dos servidores, registrando-os em seus prontuários;

V – instruir processos, prestar informações e emitir certidões, 
atestados e outros documentos referentes à vida profissional de servidores 
ativos e inativos;

VI – emitir e encaminhar toda documentação pertinente para 
implantação, alteração e exclusão de servidores na folha de pagamento, 
bem como benefícios e vantagens adquiridas;

VII – organizar e atualizar o banco de dados pertinente à área 
de atuação;

VIII – desempenhar outras atividades correlatas.

§ 2º – Ao Setor de Controle de Pessoal compete:
I – elaborar e conferir a folha de pagamento, cumprindo as 

normas e procedimentos estabelecidos, notadamente no que se refere 
aos prazos para recebimento e processamento de dados;

II – preparar relatórios mensais de consignações e guias de 
recolhimento dos encargos sociais e impostos;

III – promover os meios necessários para a regularização de 
créditos indevidos por acaso efetuados na folha de pagamento;

IV – orientar os órgãos e setores da Câmara quanto a aplicação 
da legislação e normas relativas à pessoal, controlando e fiscalizando o 
seu cumprimento;

V – estabelecer normas, orientar e controlar a freqüência dos 
servidores;

VI – estabelecer rotinas e elaborar relatórios sobre o sistema de 
pagamento, promovendo os ajustes e atualizando seu processamento;

VII – organizar e atualizar o banco de dados pertinente à área 
de atuação;

VIII – desempenhar outras atividades correlatas.

§ 3º – Ao Setor de Treinamento e Benefícios compete:
I – realizar, periodicamente, o levantamento das necessidades 

de treinamento e aperfeiçoamento dos servidores da Câmara Municipal;
II – promover e realizar direta ou indiretamente, cursos de 

atualização e qualificação profissional para os servidores da Câmara 
Municipal, com base no levantamento das necessidades;

III – articular-se com universidades e instituições de ensino para 
identificação de cursos de aperfeiçoamento e especialização de interesse 
da Câmara Municipal, visando a participação de seus servidores;

IV – estabelecer normas e procedimentos relativos à concessão 
de benefícios a servidores;

V – Planejar, coordenar e executar a política de estágio em 
conformidade com a legislação em vigor.

VI – administrar e controlar os benefícios legalmente conce-
didos a servidores;

VII – instruir processos e prestar informações relativas a trei-
namento e concessão de benefícios;

VIII –organizar e atualizar o banco de dados pertinente à área 
de atuação;

IX – desempenhar outras atividades correlatas.
X – desenvolver atividades voltadas à prestação de serviços 

assistenciais a servidores e seus dependentes;
XI – gerenciar e desenvolver ações de higiene, saúde e se-

gurança do trabalho;
XII – gerenciar e coordenar ações relacionadas à elevação da 

qualidade de vida no trabalho;
XIII – executar atividades referentes ao desenvolvimento, coor-

denação e implantação de projetos e programas preventivos, educacionais 
e especiais em sua área de atuação;

XIV – Contribuir para o fortalecimento da cidadania;
XV – atuar no desenvolvimento das competências pessoais e 

organizacionais, visando a melhoria dos serviços prestados.

Art. 17 – À Coordenação de Informática compete planejar, 
executar e controlar as atividades relativas à administração, gestão e 
arquitetura de informações, de infra- estrutura tecnológica e engenharia 
de software e terá a seguinte estrutura:

a) Setor de Tecnologia da Informação
b) Setor de Suporte e Operação

§ 1º – Ao Setor de Tecnologia da Informação compete:
I – analisar soluções em sistemas de informação automati-

zados disponíveis ou a serem disponibilizados á Câmara, avaliando sua 
adequação e garantindo sua funcionalidade;

II – desenvolver e manter sistemas de informação automati-
zados;

III – administrar e manter bases de dados;
IV – elaborar e manter documentação relativa aos processos 

de trabalho do setor;
V – fornecer subsídios à celebração de convênios e contratos 
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referentes à área;
VI – organizar e atualizar o banco de dados pertinente à área 

de atuação;
VII – desempenhar outras atividades correlatas.

§ 2º – Ao setor de Suporte e Operação compete:
I – registrar, analisar, acompanhar e solucionar as demandas 

de apoio ao usuário de informática;
II – prestar suporte em questões relativas à utilização de har-

dwares e de softwares, por meio de prevenção ou demanda;
III – efetuar estudos e análises sobre equipamentos e sistemas 

básicos de computação;
IV – desenvolver e manter rotinas de sistemas básicos para 

utilização na rede de comunicação e nos demais equipamentos computa-
cionais da Câmara Municipal;

V – fornecer subsídios à celebração de convênios e contratos 
referentes à área;

VI – organizar e atualizar o banco de dados pertinente à área 
de atuação;

VII – desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 18 – A Diretoria Legislativa tem por finalidade planejar, 
coordenar e controlar as atividades de apoio ao desenvolvimento dos 
trabalhos legislativos e de assessoramento permanente à mesa diretora 
e aos vereadores durante as sessões plenárias, bem como nos trabalhos 
das comissões.

Art. 19 - A Diretoria Legislativa tem a seguinte estrutura 
básica:

a) Coordenação de Apoio ao Plenário
b) Coordenação das Comissões
c) Coordenação de Expediente e Documentação

Art. 20 – À Coordenação de Apoio ao Plenário compete plane-
jar, executar e controlar as atividades relativas à assistência ao funciona-
mento do plenário bem como as atividades de apanhamento e divulgação 
de discursos e pronunciamentos e terá a seguinte estrutura:

a) Setor de Plenário
b) Setor de Registro

§ 1º – Ao setor de Plenário compete:
I – assistir, permanentemente à Mesa Diretora da Câmara 

Municipal durante as sessões plenárias, visando o fiel cumprimento da Lei 
Orgânica e do Regimento Interno;

II – coordenar e elaborar a ordem do dia, observando o cum-
primento dos dispositivos regimentais;

III – registrar, em livro próprio, a presença dos vereadores 
nas sessões;

IV – receber e controlar as proposições apresentadas, reali-
zando os devidos registros e encaminhamentos;

V – providenciar a preparação e encaminhamento devido das 
proposições aprovadas pelo plenário, bem como ofícios e documentos 
diversos lidos no expediente da mesa;

VI – elaborar e revisar as atas das sessões plenárias;
VII – providenciar a distribuição de mensagens, proposições e 

outros documentos para os vereadores e setores competentes;
VIII – controlar e registrar a entrada de concessão de co-

mendas apresentadas pelos vereadores, de acordo com os dispositivos 
regimentais;

IX – organizar e atualizar o banco de dados pertinente à área 
de atuação;

X – desempenhar outras atividades correlatas.

§ 2º – Ao setor de Registro compete:
I – efetuar, utilizando a tecnologia disponível, os registros das 

sessões e dos atos oficiais da Câmara Municipal, e quando solicitado, das 
sessões das comissões e outras;

II – efetuar a transcrição, degravação, tradução ou qualquer 
outra forma, dos registros captados das sessões e dos atos oficiais, ela-
borando os respectivos textos finais;

III – manter arquivo das transcrições de discursos, debates e 
pronunciamentos devidamente identificados;

IV – fornecer cópias de documentos e discursos,quando 
solicitadas, ao orador, lideres, membros da mesa e órgãos da Câmara 
Municipal;

V – organizar e atualizar o banco de dados pertinente à área 

de atuação;
VI – desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 21 – À Coordenação das Comissões compete planejar, 
executar e controlar as atividades relativas ao funcionamento das co-
missões permanentes e temporárias existentes na Câmara Municipal de 
Camaçari inclusive as atividades de pesquisa e apoio técnico necessários 
ao exercício do mandato parlamentar, competindo-lhe:

I – classificar e catalogar por assunto, autor e referência as 
proposições e atas das comissões.

II – documentar as apreciações dos projetos nas várias ins-
tâncias percorridas;

III – informar aos autores o andamento das proposições e 
sobre seus pareceres;

IV – acompanhar a tramitação das proposições no âmbito das 
comissões e dos demais órgãos envolvidos;

V – controlar os prazos estabelecidos para apresentação dos 
projetos, na forma do regimento interno;

VI – manter o registro cronológico da evolução das fases de 
apreciação das proposições;

VII – assessorar o presidente e o relator das comissões na 
elaboração de proposições, pareceres, emendas etc.

VIII – manter completos e atualizados todos os registros ne-
cessários á execução de suas atividades. 

Art. 22 - À Coordenação de Expediente e Documentação 
compete planejar, executar e controlar as atividades relativas à documen-
tação oficial e legal da Câmara Municipal de Camaçari e terá a seguinte 
estrutura:

a) Setor de expediente
b) Setor de documentação

§ 1º – Ao setor de Expediente compete:
I – realizar a revisão e a redação final de toda matéria aprovada 

pelo plenário para assinatura e expedição;
II – preparar os autógrafos das leis, resoluções, e indicações 

após aprovação final;
III – controlar os prazos das leis remetidas ao Poder Executivo 

Municipal para sanção ou veto e providenciar sua promulgação,arquivamento 
ou publicação de acordo com a decisão do plenário;

IV – proceder à guarda dos originais das proposições apro-
vadas e arquivadas;

V – manter completos e atualizados todos os registros neces-
sários á execução de suas atividades.

VI – desempenhar outras atividades correlatas.

Parágrafo Segundo – Ao setor de Documentação com-
pete:

I – organizar e coordenar o sistema de informações da Câmara 
Municipal visando a centralização, controle, armazenamento, busca, recu-
peração e divulgação das informações para a sociedade;

II – promover a guarda adequada de documentos históricos, 
técnicos e administrativos da Câmara Municipal visando sua preservação 
e fácil recuperação;

III – planejar, organizar e supervisionar as atividades de em-
préstimo, conservação e restauração de documentos;

IV – proceder a normatização na apresentação de documentos 
técnicos elaborados pela Câmara Municipal;

V – manter completos e atualizados todos os registros neces-
sários á execução de suas atividades.

VI – desempenhar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III

Do Quadro de Pessoal, Plano de Cargos e Vencimentos 
da Câmara Municipal de Camaçari

Art. 23 – O Quadro de pessoal da Câmara Municipal de Cama-
çari é constituído de cargos em provimento efetivo, cargos em comissão e 
funções gratificadas, na forma dos Anexos I, II e III desta Lei.

Art. 24 – O ingresso nos cargos de provimento efetivo se dará, 
atendidos os pré-requisitos constantes das descrições de cargos na forma 
do anexo XI desta Lei, por aprovação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos.
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Art. 25 – O provimento de cargos em comissão se fará median-
te livre escolha do Presidente da Câmara Municipal de Camaçari, dando-se 
preferência a servidor público municipal.

Art. 26 – As funções gratificadas serão exercidas, exclusiva-
mente, por servidores efetivos da Câmara Municipal de Camaçari.

Parágrafo Único – Excepcionalmente, enquanto não se efe-
tivar o concurso público, as vagas previstas no anexo III desta Lei, para a 
função gratificada de chefe de setor, poderão ser preenchidas por pessoas 
não pertencentes ao quadro efetivo da Câmara Municipal de Camaçari, 
através de nomeação no cargo em comissão de encarregado de setor de 
acordo com os anexos II e VII, desta Lei.

Art. 27 – O atual servidor efetivo da Câmara Municipal de Ca-
maçari será automaticamente enquadrado no cargo correlato, de acordo 
com o anexo IV – correlação de cargos – desta Lei.

Parágrafo Único – Para efeito do enquadramento de que trata 
este artigo, serão consideradas as lotações dos servidores nas unidades 
de trabalho da Câmara Municipal de Camaçari, em 31 de dezembro de 
2008.

Art. 28 – O enquadramento de que trata o artigo anterior 
dar-se-á tomando-se por base o vencimento do cargo efetivo atualmente 
ocupado pelo servidor, cujo valor é o fixado no Anexo V, Quadro de Refe-
rência de Vencimentos, desta Lei.

Parágrafo único – Caso o vencimento atualmente percebido 
pelo servidor, por força do enquadramento seja inferior àquele estabelecido 
para o ingresso, fica-lhe assegurado este último.

Art. 29 – Os valores de vencimentos para o ingresso nos cargos 
efetivos criados por esta Lei são os constantes do Anexo VI, correspon-
dentes às jornadas de 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. 30 – O valor atribuído a cada vencimento será devido pela 
carga horária prevista para o cargo a que pertence o servidor, nos termos 
do Anexo I, desta Lei.

Art. 31 – Os cargos em comissão, de provimento temporário, 
de livre nomeação e exoneração, aos quais são inerentes as atividades 
de assessoramento, planejamento, direção e coordenação nos diversos 
níveis da estrutura organizacional da Câmara, são os constantes do Anexo 
II, desta Lei. 

Art. 32 – Os cargos em comissão da Câmara Municipal de 
Camaçari são distribuídos em níveis hierárquicos, de acordo com as 
seguintes características:

I – Nível Hierárquico (NH) 100 – Atividades de direção da 
Diretoria Legislativa, da Diretoria Administrativa e Financeira, da Chefia 
da Assessoria Jurídica e Controladoria, cujos titulares subordinam – se 
diretamente ao Presidente da Câmara, com exigência de escolaridade 
de nível superior.

II – Nível Hierárquico (NH) 90 – Atividade de direção das Co-
ordenações, e da Ouvidoria e de assessoramento direto ao gabinete do 
Presidente nas áreas de comunicação social, cerimonial, administrativa e 
política, com exigência de escolaridade de nível superior.

III – Nível Hierárquico (NH) 80 – Atividade de assessoramento 
técnico ao gabinete do Presidente, com exigência de escolaridade de 
nível superior.

IV – Nível Hierárquico (NH) 70 – Atividade de assessoramento 
técnico á Presidência, ás Diretorias e demais Órgãos da estrutura da Câ-
mara e às comissões permanentes e temporárias legalmente instaladas, 
e atividades de encarregado de setor, com exigência de escolaridade de 
nível superior.

V – Nível Hierárquico (NH) 60 – Atividade de assistência técnica 
e administrativa aos diversos órgãos da Câmara Municipal de Camaçari, 
com exigência de escolaridade de nível médio.

VI – Nível Hierárquico (NH) 50 – Atividade de auxilio técnico 
e administrativo aos diversos órgãos da Câmara Municipal de Camaçari, 
com exigência de escolaridade de nível médio.

VII – Nível Hierárquico (NH) 40 – Atividade de apoio administra-
tivo aos diversos órgãos da Câmara Municipal de Camaçari, com exigência 
de escolaridade de nível fundamental.

VIII – Nível Hierárquico (NH) 30 – Atividade de assessoramento 
técnico, administrativo e político cujos titulares subordinam-se diretamente 
aos Parlamentares da Câmara Municipal de Camaçari.

Art. 33 – Constatada a dificuldade de recrutamento, poderão 
ser providos, sem a exigência de escolaridade de nível superior, os cargos 
em comissão da Câmara Municipal de Camaçari, exceto os que, pela sua 
própria natureza, exijam aquele nível de escolaridade.

Art. 34 – O quantitativo do cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, nível hierárquico NH 30, fica definido de acordo com o artigo 
46 e seus parágrafos da presente Lei. 

Art. 35 – O quantitativo do cargo em comissão de Assessor 
Técnico de Comissões, nível hierárquico NH 70 e de Assistente Técnico de 
Comissões, nível hierárquico NH 60 poderá ser alterado quando da criação 
e ou extinção de Comissões Técnicas, legalmente constituídas. 

Art. 36 – Aos níveis hierárquicos dos cargos em comissão de 
que trata o artigo 32 desta norma, correspondem os vencimentos fixados 
no Anexo VII, desta Lei. 

Parágrafo Único – O disposto neste artigo não se aplica ao 
cargo em comissão de Assessor Parlamentar, nível hierárquico (NH) 30, 
cujos valores de vencimento serão fixados de acordo com os artigos 46 
e 47 desta Lei.

Art. 37 – As funções gratificadas, integrantes do Quadro de 
Pessoal da Câmara Municipal de Camaçari, são as constantes do Anexo 
III, desta Lei.

 Art. 38 – As funções gratificadas da Câmara Municipal de 
Camaçari são distribuídas em classes, de acordo com as seguintes ca-
racterísticas:

I – Classe FG 100 – Atividades de chefia de setor das áreas 
Administrativa/Financeira, Legislativa e Controladoria.

II – Classe FG 90 – Atividades de secretariado na Presidên-
cia.

III – Classe FG 70 – Atividades de secretariado no diversos 
setores da Câmara Municipal de Camaçari.

Art. 39 – As funções gratificadas da Câmara Municipal de 
Camaçari passam a ser estruturadas, na forma do Anexo III, desta Lei.

Art. 40 – Às classes das funções gratificadas de que trata o 
artigo 38 correspondem os valores percebidos a título de gratificação pelo 
exercício de função gratificada, fixados no Anexo VIII, desta Lei.

Art. 41 – Os servidores ocupantes de cargos efetivos da 
Câmara Municipal de Camaçari submeter-se-ão à jornada de trabalho de 
40 (quarenta) horas semanais, excetuando-se os servidores ocupantes 
dos cargos efetivos, cuja carga horária do exercício da profissão esteja 
vinculada a regulamentação específica.

 Art. 42 – A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos em 
comissão e funções gratificadas do Quadro de Pessoal da Câmara Muni-
cipal de Camaçari é de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único – Além do cumprimento da jornada normal de 
trabalho, o exercício de cargos em comissão ou função gratificada exigirá 
de seu ocupante dedicação integral ao serviço, podendo ser convocado 
sempre que houver interesse da Câmara, sem direito ao pagamento de 
adicional pela prestação de serviços extraordinários.
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Art. 43 – Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao 
servidor público pelo efetivo exercício do cargo público, cujo valor é fixado 
na Tabela de Vencimento constante do anexo VI, desta Lei.

§ 1º – Os valores de vencimentos para o ingresso nos cargos 
efetivos criados por esta Lei são os constantes do Anexo VI, correspon-
dentes às jornadas de 40 (quarenta) horas.

§ 2º – O valor atribuído a cada vencimento será devido pela 
carga horária prevista para o cargo a que pertence o servidor, nos termos 
do Anexo I desta Lei. 

§ 3º – Nos casos em que, por força de regulamentação espe-
cífica, venha a ser praticada uma carga horária para cargo efetivo, inferior 
àquela expressamente estabelecida no Anexo I desta Lei, o vencimento de 
seu ocupante deverá ser obtido à partir da redução do valor atribuído no 
Anexo VI, para o cargo correspondente, proporcionalmente ao decréscimo 
da carga horária.

Art. 44 – As gratificações pelo exercício de cargo em comissão 
e ou função gratificada serão pagas de acordo com a legislação específica e 
os respectivos valores são os constantes dos anexos VII e VIII desta Lei.

CAPÍTULO IV

Da Composição dos Gabinetes dos Vereadores,
do Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar

Nível Hierárquico 30 da Câmara Municipal de Camaçari

Art. 45 – O cargo em comissão de Assessor Parlamentar 
(NH30), da Câmara Municipal de Camaçari, é privativo do Gabinete do 
Vereador e seu ocupante será nomeado e exonerado por ato formal do 
Presidente da Câmara.

Parágrafo único – Compete ao ocupante do cargo de Assessor 
Parlamentar prestar assessoramento direto e imediato ao Vereador, visando 
o cumprimento de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, 
devendo, dentre outras, exercer as atividades de:

I – assessoramento técnico;
II – assessoramento político;
III – assistência e apoio administrativo;
IV – recepção e cerimonial;
V – representação social.

Art. 46 – A lotação numérica de cada Gabinete de Vereador 
será a que estipular o respectivo titular, obedecido ao limite máximo de 
100 (cem) pontos.

§ 1º – Ao limite previsto no Caput deste artigo, se acrescen-
ta:

I – Mais 20 (vinte) pontos para os gabinetes de Membros da 
Mesa, Líderes e Presidentes de Comissões;

II – Mais 50 (cinqüenta) pontos para o gabinete do Presidente 
da Câmara Municipal.

§ 2º – Na composição dos gabinetes deverão ser observa-
dos:

I – um mínimo de 06(seis) e um máximo de 10(dez) assessores 
parlamentar para os Gabinetes de Vereadores;

II – um mínimo de 08(oito) e um máximo de 12(doze) asses-
sores parlamentar para os Gabinetes dos Membros da Mesa, Líderes e 
Presidente de Comissões.

III – um mínimo de 08(oito) e um máximo de 15(quinze) asses-
sores parlamentar para o Gabinete do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 47 – O valor de cada ponto corresponderá a R$ 150,00 
(cento e cinqüenta reais), reajustáveis nas mesmas épocas e no mesmo 
índice percentual que for concedido aos servidores do quadro efetivo.

Art. 48 – O Vereador ao relacionar para nomeação os com-
ponentes do seu Gabinete especificará o numero de pontos e o símbolo 
correspondente de cada um, respeitados os limites estabelecidos no artigo 
46 e seus parágrafos desta Lei, não sendo permitida a utilização de fração 
de pontos. 

§ 1º – O numero de pontos o total da verba de cada gabinete e 
o numero mínimo e máximo de Assessores Parlamentar são os constantes 
do anexo IX desta Lei.

§ 2º – Os símbolos dos cargos de Assessor Parlamentar e seus 
respectivos valores estão discriminados no anexo X desta Lei.

Art. 49 – Não serão compensadas e ou ressarcidas diferen-
ças salariais sob o fundamento de não se ter atingido o limite máximo de 
pontos.

Art. 50 – Nenhum Assessor Parlamentar poderá perceber 
remuneração inferior a 3(três) pontos, correspondente, nesta data, a R$ 
450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), devendo os níveis de vencimentos 
variar em uma escala ascendente até a remuneração máxima de 20(vinte) 
pontos, equivalente, nesta data, a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Art. 51 – No caso do Vereador acumular mais de um cargo, 
prevalecerá o que lhe permitir maior numero de pontos.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 52 – A Mesa da Câmara Municipal de Camaçari provi-
denciará, no prazo máximo de 120(cento e vinte dias) a contar da data 
da publicação da presente Lei, a realização de concurso público para 
preenchimento de vagas do seu quadro de pessoal efetivo.

Parágrafo único – O prazo de validade do concurso público, 
o número de cargos, os requisitos para inscrição dos candidatos, o limite 
mínimo de idade, o percentual reservado para deficientes e as condições 
para sua realização serão fixadas em Edital, de acordo com a legislação 
específica.

Art. 53 – Os cargos comissionados de Auxiliar Técnico Admi-
nistrativo, Auxiliar Técnico de Comunicação, Auxiliar Técnico de Segurança 
(NH 50), e Auxiliar Administrativo (NH 40), serão extintos na medida em 
que forem supridos, após o concurso público, pelo cargo efetivo de Auxiliar 
Legislativo Municipal ou ocorrendo a terceirização dos serviços.

Art. 54 – O cargo comissionado de encarregado de setor 
(NH70) constante dos anexos II e VII desta Lei será extinto após a reali-
zação do concurso público e a nomeação dos aprovados.

Parágrafo único – Dentre os aprovados no concurso público, 
serão nomeados os ocupantes dos cargos de chefe de setor, constante 
dos anexos III e VIII desta Lei, em conformidade com o previsto no artigo 
26 e seu Parágrafo único.

Art. 55 – As despesas decorrentes da presente Lei correrão 
à conta de dotações próprias de Orçamento vigente da Câmara Municipal 
de Camaçari.

Art. 56 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario, especialmente a Lei 690/2005 e 
os anexos únicos das Leis 752/06 e 793/07.  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 27 DE FEVEREIRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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CARGOS EM COMISSÃO

ANEXO II

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS
CARGOS EFETIVOS

ANEXO IV

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

QUADRO DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS
CARGOS EFETIVOS

ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

ANEXO VI

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

TABELA DE VENCIMENTOS/GRATIFICAÇÕES
DOS CARGOS EM COMISSÃO

ANEXO VII

CÓDIGO DENOMINAÇÃO CARGA 
HORÁRIA QUANTIDADE 

1000 AUXILIAR LEGISLATIVO MUNICIPAL 40 38 
2000 ASSISTENTE LEGISLATIVO 

MUNICIPAL 
40 40 

3000 ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL 40 42 
 

CÓDIGO DENOMINAÇÃO CARGA 
HORÁRIA QUANTIDADE 

5000 Diretor Administrativo e Financeiro  40 01 
5001 Diretor Legislativo 40 01 
5002 Controlador Geral 40 01 
5003 Assessor Chefe da Assessoria Jurídica 40 01 
5004 Assessor Chefe de Comunicação Social 40 01 
5005 Chefe de Gabinete da Presidência 40 01 
5006 Ouvidor Geral 40 01 
5007 Coordenador 40 07 
5008 Encarregado de Setor 40 18 
5009 Assessor Especial 40 02 
5010 Assessor Jurídico 40 03 
5011 Assessor de Comunicação Social 40 03 
5012 Assessor de Cerimonial 40 01 
5013 Assessor Técnico Administrativo 40 12 
5014 Assessor Técnico de Comissões 40 05 
5015 Assistente Técnico Administrativo 40 20 
5016 Assistente Técnico de Comissões 40 05 
5017 Assistente Técnico de Comunicação 40 07 
5018 Auxiliar Técnico Administrativo 40 05 
5019 Auxiliar Técnico de Segurança 40 16 
5020 Auxiliar Técnico de Comunicação 40 05 
5021 Auxiliar Administrativo 40 15 
5022 Assessor Parlamentar 40 De Acordo 

Com o Artigo 
46 desta Lei 

 

CÓDIGO DENOMINAÇÃO CARGA 
HORÁRIA QUANTIDADE 

7000 CHEFE DE SETOR 40 18 
7001 SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA 40 02 
7002 SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA 40 30 

 

CARGO ATUAL CARGO ANTERIOR 
  

AUXILIAR LEGISLATIVO MUNICIPAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS 
 TÉCNICO AUXILIAR 
 MOTORISTA 
 VIGILANTE 
  
ASSISTENTE LEGISLATIVO MUNICIPAL OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR 
 PROGRAMADOR 
  
ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

 

CÓDIGO VALOR (R$) 
01 572,00 
02 685,34 
03 715,21 
04 809,92 
05 854,06 
06 872,62 
07 885,66 
08 911,82 
09 1.139,78 
10 1.352,63 
11 1.454,32 
12 1.502,93 

 

DENONINAÇÃO DO CARGO VENCIMENTO (R$) 
Auxiliar Legislativo Municipal 572,00 

Assistente Legislativo Municipal 911,82 
Analista Legislativo Municipal 1.454,32 

 

NIVEL 
HIERARQUICO 

DENOMONAÇÃO DO CARGO EM 
COMISSÃO 

VENCIMENTO        
(R$) 

NH 100 Diretor Administrativo e Financeiro 5.072,36 
 Diretor Legislativo 5.072,36 
 Controlador Geral 5.072,36 
 Assessor Chefe da Assessoria Jurídica 5.072,36 
   

NH 90 Assessor Chefe de Comunicação Social 4.611,24 
 Chefe de Gabinete da Presidência 4.611,24 
 Ouvidor Geral 4.611,24 
 Coordenador 4.611,24 
   

NH 80 Assessor Especial 3.227,87 
 Assessor Jurídico 3.227,87 
 Assessor de Comunicação Social 3.227,87 
 Assessor de Cerimonial 3.227,87 
   

NH 70 Assessor Técnico Administrativo 2.732,59 
 Assessor Técnico de Comissões 2.732,59 
 Encarregado de Setor 2.732,59 
   

NH 60 Assistente Técnico Administrativo 1.502,93 
 Assistente Técnico de Comissões 1.502,93 
 Assistente Técnico de Comunicação 1.502,93 
   

NH 50 Auxiliar Técnico Administrativo 819,78 
 Auxiliar Técnico de Comunicação 819,78 
 Auxiliar Técnico de Segurança 819,78 
   

NH 40 Auxiliar Administrativo 683,15 
   

NH 30 Assessor Parlamentar De acordo com 
o artigo 48 
desta Lei 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
TABELA DE GRATIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

ANEXO VIII

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR

ANEXO IX

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR
SÍMBOLOS E RESPECTIVOS VALORES

ANEXO X

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DESCRIÇÃO DE CARGOS

ANEXO XI

CLASSE DENOMONAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA GRATIFICAÇÃO 
(R$) 

FG 100 Chefe de Setor 1.278,27 
FG 90 Secretária da Presidência 956,42 
FG 80 Secretária Administrativa 683,15 

 

CARGO VEREADOR MEMBROS DA MESA/LÍDERES/ 
PRESIDENTE DE COMISSÕES 

PRESIDENTE DA 
CÂMARA 

    
Nº DE PONTOS 100 120 150 

MÍNIMO/MÁXIMO DE 
ASSESSORES 6/10 8/12 8/15 

VERBA TOTAL 15.000,00 18.000,00 22.500,00 
 

SÍMBOLO VALOR R$ 
AP 1 150,00 
AP 2 300,00 
AP3 450,00 
AP 4 600,00 
AP 5 750,00 
AP 6 900,00 
AP 7 1.050,00 
AP 8 1.200,00 
AP 9 1.350,00 
AP 10 1.500,00 
AP 11 1.650,00 
AP 12 1.800,00 
AP 13 1.950,00 
AP 14 2.100,00 
AP 15 2.250,00 
AP 16 2.400,00 
AP 17 2.550,00 
AP 18 2.700,00 
AP 19 2.850,00 
AP 20 3.000,00 

 

 
CARGO 

AUXILIAR LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 
ESCOLARIDADE PARA INGRESSO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 
- Assegurar as condições necessárias para o eficaz funcionamento institucional, realizando 
atividades de apoio às áreas administrativa, legislativa, operacional e de serviços da Câmara 
Municipal de Camaçari. 
 

 

 
ATRIBUIÇÕES GERAIS 

 
 

AUXILIAR LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 
- Garantir o suporte administrativo necessário à sua unidade de trabalho, desenvolvendo 
atividades administrativas de natureza simples e rotineira. 
 
- Contribuir para a eficácia dos sistemas de registro e de protocolo, efetuando registros, 
controles e tramitação de correspondências, mantendo fichários e arquivos organizados e 
atualizados. 
 
- Prover as unidades de trabalho com os materiais de expediente necessários para seu 
funcionamento, recebendo, conferindo e organizando os materiais e promovendo o controle de 
estoques. 
 
- Apoiar as unidades de trabalho na automação das suas rotinas, executando serviços de 
digitação, armazenamento de dados e informações e consultas em terminais eletrônicos. 
 
- Recepcionar e atender com presteza os servidores e o público em geral, transmitindo 
informações e prestando orientações. 
 
 

 
AUXILIAR LEGISLATIVO MUNICIPAL 

ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL 

 
- Garantir o suporte operacional necessário ao funcionamento da instituição, operando máquinas, 
equipamentos e veículos e realizando serviços de manutenção. 
 
- Promover a manutenção dos veículos, das máquinas, dos equipamentos e ou das instalações, 
solicitando e ou realizando reparos, sempre que falhas forem identificadas. 
 
- Dirigir veículos automotivos quando habilitado e autorizado, transportando pessoas, cargas e ou 
materiais aos locais indicados. 
 
- Apoiar os sistemas de controle da sua unidade de trabalho, realizando registro dos serviços e 
gerando os respectivos relatórios. 

 
 

AUXILIAR LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 

 
- Assegurar o suporte de serviços necessários ao funcionamento da instituição, executando atividades 
de zeladoria, de portaria, de segurança patrimonial e de atendimento de copa. 
 
- Contribuir para a higiene, limpeza e segurança dos equipamentos, utensílios e instalações do local de 
trabalho. 
 
- Executar serviços de apoio, como entrega de correspondências e documentos, limpeza, conservação e 
manutenção de bens, servir bebidas e alimentos, dentre outras. 
 

 
 

CARGO 
ASSISTENTE LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 
ESCOLARIDADE PARA INGRESSO 

ENSINO MÉDIO E OU TÉCNICO EQUIVALENTE 

 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 
 
- Contribuir para consecução dos objetivos da sua unidade de trabalho, executando atividades 
administrativas e de suporte técnico, otimizando os processos de trabalho, distribuindo e supervisionando 
tarefas realizadas pela equipe auxiliar. 

 
ATRIBUIÇÕES GERAIS 

 
 

ASSISTENTE LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊCIA ADMINISTRATIVA 

 
 
- Fornecer suporte administrativo as equipes técnicas, participando, sob orientação, dos processos de 
planejamento, coordenação, execução, acompanhamento e avaliação dos projetos e atividades 
desenvolvidas na sua unidade de trabalho. 
 
- Contribuir para a otimização dos processos de trabalho, planejando, executando e controlando as rotinas 
da sua unidade de trabalho bem como, supervisionando servidores da equipe auxiliar, distribuindo tarefas e 
prestando-lhes as orientações necessárias.  
 
- Apoiar os sistemas de controle da sua unidade de trabalho, efetuando registros, consolidando 
informações, dando tratamento estatístico aos dados gerados pelas atividades desenvolvidas, 
confeccionando os respectivos relatórios.  
 
- Recepcionar e atender com presteza os servidores e o público em geral, transmitindo informações e 
prestando orientações. 
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ASSISTENTE LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA 

 
- Fornecer suporte administrativo as equipes técnicas da área do legislativo, participando, sob orientação, 
dos processos de planejamento, coordenação, execução, acompanhamento e avaliação de rotinas e das 
atividades desenvolvidas.  
 
- Garantir a otimização, a eficácia e maior agilidade nos processos internos de trabalho, recebendo, 
revisando, controlando e registrando, sob supervisão, proposições, requerimentos e concessão de títulos, 
medalhas e comendas.  
 
- Analisar e revisar a ordem do dia e os discursos, disponibilizando-os para a Mesa Executiva, para as 
lideranças, para as Diretorias, para vereadores e para os demais setores competentes, na forma das 
normas e procedimentos estabelecidos. 
 
- Redigir atas, proposições diversas e demais expedientes relativos ao funcionamento do legislativo, sob 
supervisão da equipe técnica do Plenário. 
 
- Apoiar os sistemas de controle do legislativo, controlando, inclusive, a presença de vereadores no 
plenário e a inscrição destes para pronunciamento nas sessões plenárias. 
 
 - Promover a organização, manter contatos, recepcionar e desenvolver atividades relativas a solenidades 
e eventos promovidos pela Câmara. 
 
 - Apoiar o sistema de registro do Legislativo, procedendo, traduzindo, transcrevendo, digitando e revisando 
os apanhamentos dos pronunciamentos ocorridos em sessões plenárias e nas comissões.  
 
 - Apoiar os sistemas de Controle do Legislativo, organizando arquivos das transcrições de discursos, 
debates e pronunciamentos, facilitando o acesso a dados e informações. 
 
 - Orientar e supervisionar a gravação de discursos, debates e pronunciamentos através de fitas 
magnéticas, bem como realizar o serviço de estufa e apanhamento destas, determinando sua degravação, 
quando assim indicado. 
 
 - Zelar pela qualidade das gravações realizadas nas sessões plenárias e nas sessões das comissões, 
examinando, periodicamente, os equipamentos dos serviços de som e solicitando reparos à unidade 
competente, sempre que falhas forem identificadas. 
 
- Colaborar com a equipe de analista do Legislativo na organização da estatística anual dos discursos para 
sinopse das atividades da Câmara Municipal de Camaçari. 
 

 

ASSISTENTE LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA 

 
- Fornecer suporte técnico de informática a todos os usuários e unidades de trabalho da Câmara Municipal 
de Camaçari. 
 
- Contribuir para a eficácia dos sistemas informatizados, desenvolvendo e executando programas de 
computação em conformidade com os dados fornecidos pela equipe técnica da área de tecnologia da 
informação, esquematizando sua forma e fluxo.   
 
- Proceder à instalação e configuração de software e equipamentos. 
 
- Supervisionar e monitorar a operação de servidores, aplicando medidas preventivas para evitar que 
problemas ocorram. 
 
- Garantir aos usuários a plena utilização dos sistemas informatizados, elaborando manuais, instrução de 
operação, descrição dos serviços e outros informes.   
 
- Zelar pela confiabilidade das informações tratadas pelos programas. 
 
-Operar microcomputadores e periféricos, executando e controlando o processamento de dados. 
 

 
CARGO 

ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL 
 

ESCOLARIDADE PARA INGRESSO 
ENSINO SUPERIOR 

 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 
- Assegurar as condições técnicas necessárias ao processo de planejamento, coordenação e controle das 
atividades do plenário, das comissões, de desenvolvimento da administração, de informatização, de 
comunicação social bem como, das atividades relacionadas à correspondência oficial e à documentação e 
na formulação e execução de normas, diretrizes e políticas de recursos humanos, administração geral, 
administração financeira, serviços gerais, materiais e bens patrimoniais. 
 

 

ATRIBUIÇÕES GERAIS 
 

ANALÍSTA LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

 
- Assegurar condições para o pleno funcionamento institucional, coordenando, supervisionando, 
executando e avaliando atividades relativas a protocolo, telefonia, reprografia, recepção, transporte, 
segurança, limpeza e manutenção. 
 
- Elaborar, implementar e assegurar o cumprimento de normas, procedimentos e instruções referentes à 
identificação, abastecimento, manutenção, utilização e controle da frota de veículos próprios e locados. 
 
 - Contribuir para a eficácia do sistema de protocolo, estabelecendo normas e instruções sobre utilização e 
tramitação de documentos e administrando o seu funcionamento. 
 
 - Zelar pela conservação e manutenção das instalações, móveis e equipamentos, atuando de forma pró-
ativa na identificação de necessidades de reparos, consertos, reposição e serviços de manutenção. 
 
 - Zelar pela imagem pública da instituição, assegurando o bom desempenho dos servidores responsáveis 
pela recepção e atendimento ao público. 
 

 

ANALÍSTA LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
- Contribuir para o processo de desenvolvimento de pessoal e de modernização institucional, formulando 
diretrizes, normatizando rotinas e procedimentos, coordenando, supervisionando, fiscalizando, executando 
e avaliando atividades relativas a recursos humanos.  
 
 - Promover ou executar, mediante concurso público, o recrutamento e seleção de pessoal para provimento 
de cargos efetivos, na forma da legislação vigente e em observância ao Plano de Cargos, Vencimento e 
Carreira dos servidores da Câmara Municipal de Camaçari. 
 
 - Formular, propor e implementar políticas de concessão de benefícios para servidores da Câmara 
Municipal de Camaçari, acompanhando e avaliando, sistematicamente, a sua aplicabilidade, custos e 
alcance. 
 
 - Garantir a execução dos processos relativos a controle e administração de pessoal, coordenando as 
atividades de admissão, movimentação, registro, pagamento de pessoal, recolhimento de encargos sociais, 
impostos, taxas e contribuições previdenciárias e sindicais. 
 
 - Contribuir para o processo de valorização e qualificação profissional do servidor, identificando 
necessidades, planejando, implementando, coordenando, executando e avaliando ações de treinamento, 
no âmbito da Câmara Municipal de Camaçari. 
 
 - Atuar de forma pró-ativa na manutenção da performance intra e inter grupal, desenvolvendo instrumentos 
motivacionais de integração interpessoal e funcional, promovendo e realizando eventos e campanhas 
sócio-educativas-culturais e efetuando intervenções em grupos e unidades de trabalho em situação de 
conflito. 
 
 - Atuar nos programas de atendimento assistencial à saúde dos servidores, vereadores e assessores do 
poder legislativo, bem como dos seus dependentes, participando dos processos de manutenção e controle 
dos sistemas de assistência médica, odontológica e social. 
 

 
ANALÍSTA LEGISLATIVO MUNICIPAL 

ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 
 
-Contribuir para o processo de desenvolvimento da administração e de modernização institucional, 
formulando diretrizes, normatizando rotinas e procedimentos, coordenando, supervisionando, fiscalizando, 
executando e avaliando atividades relativas a materiais e bens patrimoniais móveis, no âmbito da Câmara 
Municipal de Camaçari. 
 
 - Assegurar a eficiência dos sistemas de aquisição, de armazenamento, guarda e distribuição de materiais 
e equipamentos e de bens patrimoniais, procedendo aos registros e controles necessários a sua 
otimização operacional. 
 
 - Garantir a qualidade, a conformidade com as especificações técnicas, a aplicabilidade e a adequação 
dos preços dos materiais de consumo e permanente e dos equipamentos adquiridos, registrando e 
acompanhando o desempenho técnico e comercial dos fornecedores, inclusive, lhe aplicando multas ou 
outras penalidades previstas, quando do descumprimento do que foi contratado. 
 
 - Contribuir para a eficácia do sistema de custeio, propondo medidas e alternativas para racionalização do 
consumo de materiais. 
 
 - Promover, coordenar e controlar o cadastramento de bens patrimoniais móveis e imóveis bem como, 
organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores de materiais e serviços. 

 
ANALÍSTA LEGISLATIVO MUNICIPAL 

ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 
- Contribuir para a eficácia e efetividade dos sistemas de administração geral, planejando, coordenando, 
executando, controlando e avaliando atividades contábeis e financeiras. 
 
- Assegurar a aplicabilidade da proposta orçamentária anual da instituição, fornecendo subsídios 
consistentes para sua elaboração e acompanhando a implantação do orçamento. 
 
- Proceder à execução orçamentária e financeira observada as normas e procedimentos relativos à 
licitação, contrato, empenho e pagamento. 
 
- Realizar a escrituração dos atos e fatos contábeis, financeiros e patrimoniais da instituição relativos a 
créditos orçamentários, disponibilidade financeira, movimentações bancárias e de bens patrimoniais, 
analisando e conciliando documentos, atestando a integralidade e obediência à legislação, 
regulamentações e normas internas. 
 
- Proceder aos registros e controle dos créditos orçamentários e adicionais bem como, da programação e 
execução orçamentária e financeira das despesas, elaborando os respectivos demonstrativos.  
 
- Zelar pela guarda e segurança da documentação contábil e fiscal, organizando-a e disponibilizando-a 
para ações internas de auditoria e para o órgão fiscalizador das contas públicas do município. 

 
ANALÍSTA LEGISLATIVO MUNICIPAL 

ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE EXPEDIENTE E DOCUMENTAÇÃO 
 
- Assegurar condições técnicas necessárias ao Legislativo, planejando, executando, controlando e 
avaliando as atividades relacionadas à correspondência oficial e à documentação da Câmara Municipal de 
Camaçari. 
 
- Garantir a consecução das ações do Plenário, realizando a redação e a revisão das matérias aprovadas, 
preparando os autógrafos, controlando prazos, transcrevendo leis e resoluções aprovadas, providenciando 
promulgações, arquivamentos e publicações.  
 
- Contribuir para a eficácia do sistema de informação da Câmara Municipal de Camaçari, permitindo a 
centralização, controle, armazenamento, busca, recuperação e divulgação das informações. 
 
- Facilitar o acesso à informação, desenvolvendo sistema de classificação de documentos, dando-lhes 
tratamento técnico sistematizado em seu armazenamento e organizando-os em arquivos.  
 
- Formular, propor e implementar normatização para apresentação de documentos técnicos elaborados 
pela Câmara Municipal de Camaçari. 
 
- Assessorar o usuário em suas necessidades e interesses documentais e informacionais, realizando 
pesquisas e levantamentos bibliográficos para atender às consultas dos usuários. 
 
- Zelar pela integridade dos documentos bibliográficos, planejando, organizando e supervisionando as 
atividades de empréstimo, conservação e restauração. 
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ANALÍSTA LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE PLENÁRIO 

- Assegurar condições técnicas necessárias ao funcionamento do Plenário, coordenando, controlando e 
assessorando a Mesa Diretora durante as sessões plenárias.  
 
- Redigir atas, proposições diversas e demais expedientes relativos ao funcionamento do legislativo. 
 
- Atuar nas sessões plenárias, supervisionando os apanhamentos, registros, as traduções, transcrições e 
revisões dos pronunciamentos, discursos e debates, observando nas decifrações os preceitos regimentais. 
 
- Instituir sistemas de registro e controle, planejando, implementando e coordenando a concessão de 
títulos, medalhas e comendas, o recebimento de proposições e a presença dos vereadores no Plenário.   
 
- Assegurar a qualidade dos serviços prestados pela equipe de apoio às atividades legislativas, orientando 
e supervisionando os trabalhos desenvolvidos, contribuindo para sua qualificação e identificando 
necessidade de treinamento. 
 
- Organizar estatística anual dos discursos para a sinopse das atividades da Câmara Municipal de 
Camaçari. 
 

 

 
ANALÍSTA LEGISLATIVO MUNICIPAL 

ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE COMISSÕES 
 

 
- Contribuir para o eficaz e efetivo funcionamento das Comissões Permanentes e Temporárias, fornecendo 
o suporte técnico necessário à realização das suas atividades e ao cumprimento das suas 
responsabilidades. 
 
- Assessorar o Presidente e os membros das Comissões no desempenho das suas atribuições, planejando 
e realizando pesquisas, estudos técnicos e levantamentos bibliográficos relativos as área de atuação. 
 
- Colaborar, sempre que solicitado, com o processo de elaboração, redação e revisão de proposições, 
pareceres, emendas, atas e demais expedientes relativos ao funcionamento das Comissões.  
 
- Instituir sistemas de registro e controle, planejando, implementando e coordenando a tramitação de 
proposições nas comissões.   
 
- Salvaguardar a legislação pertinente às Comissões Permanentes, mantendo-as atualizadas e 
disponibilizando-a, sempre que se fizer necessário. 
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ANALÍSTA LEGISLATIVO MUNICIPAL 

ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
- Assegurar o processo de comunicação e de promoção institucional, planejando, coordenando, orientando 
e executando as atividades de comunicação social e de publicidade informativa da Câmara Municipal de 
Camaçari. 
 
- Garantir a produção do noticiário das atividades da Câmara Municipal de Camaçari, realizando o 
planejamento, a editoração e a sua divulgação. 
   
- Promover a divulgação das atividades e eventos da Câmara Municipal de Camaçari, produzindo, editando 
e distribuindo boletins e matérias jornalísticas para órgãos da imprensa oficial e extra-oficial municipal, 
estadual e federal. 
 
- Favorecer o relacionamento institucional da Câmara Municipal de Camaçari, planejando, implementando 
coordenando e avaliando ações de propaganda, relações públicas e promoção. 
 
- Garantir o pleno funcionamento da TV Câmara. 
 

 

 
ANALÍSTA LEGISLATIVO MUNICIPAL 

ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE INFORMÁTICA 
 

  
- Permitir uma maior eficiência no uso da informação, realizando pesquisas visando à compreensão e implementação de 
novas tecnologias. 
 
- Garantir o uso estratégico da informação, identificando necessidades e oportunidades. 
 
- Pesquisar, avaliar e sugerir a aquisição de programas e equipamentos que atendam a necessidade e ou melhore o 
desempenho, a segurança e a qualidade dos trabalhos. 
 
- Assegurar a implementação dos sistemas de informação, gerindo-os e mantendo organizados os modelos de informação. 
 
- Proceder ao levantamento dos recursos disponíveis (pessoal, serviços, hardware e software) necessário à elaboração do 
plano de investimentos a área de informática. 
 
- Assegurar a instalação e configuração de servidores e de ambiente para o usuário de sistemas operacionais e aplicativos, 
responsabilizando-se pelo desenho, configuração, manutenção e segurança da rede interna da Câmara. 
 
- Contribuir para a realização de trabalhos relacionados ao ambiente web, desenvolvendo sites, operando o servidor da web, 
cuidando da hospedagem do site, fazendo o seu mapeamento e atendendo as necessidades dos usuários, bem como 
pesquisando novas ferramentas e tecnologias para a criação, administração e suporte ao site. 
 
- Assegurar a plena gestão do banco de dados, definindo projetos, avaliando conteúdos, zelando pela sua manutenção, bem 
como definindo a sua estrutura de armazenamento e a estratégia de acesso. 
 
- Garantir a expansão e adaptações de sistemas, realizando alterações na estrutura do banco de dados, monitorando o seu 
desempenho, identificando falhas para seu aperfeiçoamento e definindo controles de segurança e integridade. 
 
- Atender necessidades dos usuários, buscando programas de banco de dados adequados às características da Câmara, 
criando procedimentos de testes para garantir seu perfeito funcionamento, criando modelos de busca, pesquisa e relatórios. 
 
- Assegurar a eficiência e eficácia do modelo conceitual de sistemas desenvolvido para a Câmara, realizando levantamento de 
requisitos, definindo cronogramas e modelagem de dados, bem como coordenando a sua implementação. 
 
- Projetar e implantar sistemas aplicativos específicos ou básicos, bem como preparar os computadores para que eles 
recebam e executem os comandos necessários, preparando diagramas para mostrar a seqüência de procedimentos a ser 
adotada pela máquina. 
 
- Testar os sistemas a serem instalados, através de simulações, verificando falhas e possibilidades de adequação. 
 
- Assegurar o desenvolvimento de aplicações para web, incluindo internet, intranets e sites de comércio eletrônico. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
GASTOS COM CARGOS COMISSIONADOS

ESTUDO COMPARATIVO

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA

CARGO QUANT Valor Total QUANT Valor Total

ASSESSOR ESPECIAL 21 2.732,59 57.384,39 2 3.227,87 6.455,74
ASSESSOR DE IMPRENSA 1 2.732,59 2.732,59

ASSESSOR JURÍDICO 3 2.732,59 8.197,77 3 3.227,87 9.683,61

ASSESSOR SOCIAL 1 2.732,59 2.732,59

ASSESSOR CONTÁBIL 1 2.732,59 2.732,59

ASSESSOR DE SEGURANÇA 1 2.732,59 2.732,59

ASSESSOR TÉCNICO 25 2.049,44 51.236,00

ASSESSOR DE COM.SOCIAL 3 3.227,87 9.683,61

ASSESSOR DE CERIMONIAL 1 3.227,87 3.227,87

ASSESSOR TEC.ADMINISTRATIVO 12 2.732,59 32.791,08

ASSESSOR TEC. DE COMISSÕES 5 2.732,59 13.662,95

TOTAL 1 53 127.748,52 26 75.504,86

ASSISTENTE TÉCNICO 39 1.502,93 58.614,27

ASSISTENTE PARLAMENTAR 35 683,15 23.910,25

ASSISTENTE TEC.ADMINISTRATIVO 20 1.502,93 30.058,60

ASSISTENTE TEC.COMISSÕES 5 1.502,93 7.514,65

ASSISTENTE TEC.COMUNICAÇÃO 7 1.502,93 10.520,51

TOTAL 2 74 82.524,52 32 48.093,76

AUXILIAR DE APOIO 25 1.502,93 37.573,25

AUXILIAR DE SEGURANÇA 16 819,78 13.116,48 16 819,78 13.116,48

AUXILIAR PARLAMENTAR II 13 491,87 6.394,31

AUXILIAR PARLAMENTAR I 5 427,82 2.139,10

AUXILIAR TEC. ADMINISTRATIVO 5 819,78 4.098,90

AUXILIAR TEC. COMUNICAÇÃO 5 819,78 4.098,90

AUXILIAR  ADMINISTRATIVO 15 683,15 10.247,25

TOTAL 3 59 59.223,14 41 31.561,53

ENCARREGADO 7 2.732,59 19.128,13

OFICIAL DE GABINETE 20 2.459,33 49.186,60

SECRETÁRIO 20 956,42 19.128,40

COORDENADOR 7 4.611,24 32.278,68 7 4.611,24 32.278,68

ENCARREGADO DE SETOR 18 2.732,59 49.186,62

OUVIDOR GERAL 1 4.611,24 4.611,24

CHEFE.GAB.PRESIDENCIA 1 4.611,24 4.611,24 1 4.611,24 4.611,24

ASSESOR CHEFE COMUNICAÇÃO 1 4.611,24 4.611,24

ASSESSOR CHEFE JURÍDICO 1 5.072,36 5.072,36
CONTROLADOR GERAL 1 5.072,36 5.072,36

DIRETOR  LEGISLATIVO 1 5.072,36 5.072,36

DIRETOR  ADM/FINANCEIRO 1 5.072,36 5.072,36

TOTAL 4 55 124.333,05 32 115.588,46

TOTAL GERAL 241 393.829,23 131 270.748,61

ECONOMIA 110 123.080,62

Valor         
       

Unitário

Valor         
       

Unitário
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ECONOMIA TOTAL 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA       ECONOMIA

QUAT. CUSTO QUNT. CUSTO QUANT CUSTO

CARGOS COMISSIONADOS 241 393.829,23 131 274.437,61 110 119.391,62

ASSESSOR PARLAMENTAR 228 326.538,84 156 234.000,00 72 92.538,84

TOTAL 469 720.368,07 287 508.437,61 182 211.930,46
29,42%

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

GASTOS COM ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR

SITUAÇÃO ATUAL

CARGO QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

SECRETÁRIO PARLAMENTAR I  24,00  427,82  10.267,68 
SECRETÁRIO PARLAMENTAR II  24,00  613,24  14.717,76 
SECRETÁRIO PARLAMENTAR III  24,00  883,07  21.193,68 
SECRETÁRIO PARLAMENTAR IV  36,00  1.052,21  37.879,56 
SECRETÁRIO PARLAMENTAR V  24,00  1.292,90  31.029,60 
SECRETÁRIO PARLAMENTAR VI  24,00  1.564,42  37.546,08 
SECRETÁRIO PARLAMENTAR VII  24,00  1.892,97  45.431,28 
SECRETÁRIO PARLAMENTAR VIII  24,00  2.290,51  54.972,24 
SECRETÁRIO PARLAMENTAR IX  12,00  2.771,52  33.258,24 
SECRETÁRIO PARLAMENTAR X  12,00  3.353,56  40.242,72 
TOTAL  228,00  326.538,84 

SITUAÇÃO PROPOSTA

CARGO QUANT.MÁXIMA VALOR MÉDIO VALOR TOTAL

ASSESSOR PARLAMENTAR  156,00  1.500,00  234.000,00 

ECONOMIA 72  92.538,84 
28,34%
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DECRETO Nº. 4731 /2009
DE 26  DE FEVEREIRO DE 2009

Designa órgão responsável pela gestão 
do Programa Vaca Mecânica, no âmbito 
do Município de Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições legais e com fundamento no Parágrafo 
único do Art. 24, da Lei nº. 591/2009,

DECRETA

Art. 1º - A gestão do Programa Vaca Mecânica, executado 
nas unidades da sede e da orla do Município de Camaçari passa a ser de 
responsabilidade da Secretaria da Educação - SEDUC.

Art. 2º - Os alimentos produzidos pelas unidades do Programa 
Vaca Mecânica serão destinados a merenda escolar dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 26 DE FEVEREIRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO Nº 4732/2009
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009

Fixa novos valores para tarifas do Trans-
porte Coletivo por ônibus e do Transporte 
Especial Complementar, no âmbito do 
Município de Camaçari, e dá outras pro-
videncias.

 O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e com fulcro nos artigos 23 a 
25, do Decreto n.º 3621, de 29 de abril de 2002, nos artigos 33 a 35, do 
Decreto n.º 3875, de 08 de junho de 2004, e no inciso II da Lei Orgânica 
do Município com base na Lei n.º 730/2006.

DECRETA

Art.1º- Ficam fixadas novos valores para as tarifas do Transpor-
te Coletivo por ônibus e do Transporte Especial Complementar, no âmbito 
do Município de Camaçari, na forma a seguir estabelecida:

I. Valor da Passagem inteira e meia: Sede

II. Valor da passagem inteira e meia: Orla

Art. 2º - LINHAS EXPRESSAS - Ficam criadas as Linhas 
Expressas que visam oferecer um maior conforto aos passageiros, que 
precisa de rapidez no seu deslocamento, que serão servidos por veículos 
especiais, nos critérios abaixo listados: 

a. Tipo de Veiculo: Mínimo de 32 Lugares
b. Lotação: Apenas Bancada
c. Equipamentos:  Ar, Som, TV e DVD
d. Paradas: Apenas uma, após o Ponto Final
e. Cobrador: Opcional.

III. Valor da Passagem Linha Expressa

    

 

Art. 3º - A Superintendência de Transito e Transporte Público 
adotara as medidas à execução do presente Decreto, inclusive quanto a 
sua divulgação junto aos usuários e empresas interessadas.

Art. 4º - Os valores das tarifas por este Decreto fixado terão 
vigência a partir de 01 de Março de 2009.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto 
n º 4351 de 29 de Janeiro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 26 DE FEVEREIRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS
Diretor Superintendente

DECRETO DE 29 DE  JANEIRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de apo-
sentadoria nº 01138-11/2008 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora MARINALVA DOS SAN-
TOS COSTA, matrícula 01194-1, Professor, nível I, referência G, lotada na 
Secretaria de  Educação-SEDUC, com fundamento no art. 6º da Emenda 
Constitucional 41/03 e artigo 62 da Lei Municipal 462/00, com redação dada 
pela Lei Municipal 640/04 (Aposentadoria por Tempo de Contribuição), ca-
bendo ao  Instituto de Seguridade do Servidor Municipal- ISSM a fixação da 
renda mensal na inatividade na forma dos artigos 14 e 15 da Lei Municipal 
462/00, com redação dada pela Lei Municipal 640/04.

Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Camaçari – Vila de Abrantes                             R$3,20 (Três reais e vinte centavos)

Camaçari – Arembepe                                        R$3,20 (Três reais e vinte centavos)

Camaçari – Barra de Pojuca                               R$4,95 (Quatro reais e noventa e cinco centavos)

DECRETOS

LOCALIDADE INTEIRA MEIA 

Sede 
R$ 1,65 (Um real e sessenta e cinco 

centavos) 
 

R$ 0,80 (Oitenta centavos) 
 

 

LOCALIDADE INTEIRA MEIA 
Camaçari x Arembepe R$ 1,85 (Um real e oitenta centavos) R$ 0,90 (Noventa Centavos) 
Camaçari x Jauá R$ 1,85 (Um real e oitenta centavos) R$ 0,90 (Noventa Centavos) 
Camaçari x Vila de Abrantes R$ 1,85 (Um real e oitenta centavos) R$ 0,90 (Noventa Centavos) 
Camaçari x Catu de Abrantes R$ 1,85 (Um real e oitenta centavos) R$ 0,90 (Noventa Centavos) 
Camaçari x Cordoaria R$ 1,85 (Um real e oitenta centavos) R$ 0,90 (Noventa Centavos) 
Camaçari x Açu da Capivara R$ 1,85 (Um real e oitenta centavos) R$ 0,90 (Noventa Centavos) 
Camaçari x Cajazeiras de 
Abrantes 

R$ 1,85 (Um real e oitenta centavos) R$ 0,90 (Noventa Centavos) 

Camaçari x Barra de Jacuipe R$ 1,95 (Um real e noventa centavos) R$ 0,95 (Noventa e cinco 
Centavos) 

Camaçari x Guarajuba R$ 2,25 (Dois reais e vinte e cinco 
centavos) 

R$ 1,10 (Um real e dez 
centavos) 

 

Camaçari x Monte Gordo R$ 2,25(Dois reais e vinte e cinco 
centavos) 

R$ 1,10 (Um real e dez 
centavos) 

Camaçari x Barra de Pojuca R$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) R$ 1,60 (Um real e sessenta 
centavos) 

Camaçari x Tiririca R$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) R$ 1,60 (Um real e sessenta 
centavos) 

Camaçari x Jordão R$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) R$ 1,60 (Um real e sessenta 
centavos) 

Camaçari x Fazenda Cajazeira R$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) R$ 1,60 (Um real e sessenta 
centavos) 
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 29 DE JANEIRO DE 2009. 

DECRETO DE 29 DE  JANEIRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de apo-
sentadoria nº 01137-11/2008 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora JOSELITA LOPES DE 
JESUS, matrícula 001989-0, Professor Especial nível II, referência F, lotada 
na Secretaria de  Educação-SEDUC, com fundamento no art. 6º da Emenda 
Constitucional 41/03 e artigo 62 da Lei Municipal 462/00, com redação dada 
pela Lei Municipal 640/04 (Aposentadoria por Tempo de Contribuição), ca-
bendo ao  Instituto de Seguridade do Servidor Municipal- ISSM a fixação da 
renda mensal na inatividade na forma dos artigos 14 e 15 da Lei Municipal 
462/00, com redação dada pela Lei Municipal 640/04.

Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 29 DE JANEIRO DE 2009. 

DECRETO DE 08 DE DEZEMBRO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1064-11-2007 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Retificar o Decreto de 28 de janeiro de 2008, que concedeu 
aposentadoria à servidora MARDELE DE BRITO, passando a ter a 
seguinte fundamentação legal:  com fundamento no art. 6º da Emenda 
Constitucional 41/03 e art. 62 da Lei Municipal 462/00, com redação dada 
pela Lei Municipal 640/04, combinado com o  artigo 40, parágrafo 5º, da 
Constituição Federal/88.

Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, re-
troagindo seus efeitos a 22 de março de 2008, revogadas as disposições 
em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 08 DE DEZEMBRO DE 2008. 

LUIZ CARLOS CAETANO
  Prefeito Municipal

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
Diretor Superintendente

Secretaria da Administração

SE
CA

D

PORTARIA N.° 0001/2009

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe 
confere o Decreto Municipal n.° 4715/2009, e de acordo com o  Processo 
nº. 524/2008, 

RESOLVE:

Aplicar à empresa TSP ESTRUTURAS LTDA ME, as seguintes 
penalidades, de acordo com o § 1° do art. 63 da Lei Municipal n.º 803/07, 
combinado com o Parecer n.º 155/2008 - COPEC:

I. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar no 
âmbito do Município, pelo período de 05 (cinco) anos.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em 
26 de fevereiro de 2009.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 001/009
13 DE FEVEREIRO DE 2009

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, UR-
BANISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

RESOLVE,

Designar a servidora Maria Aparecida Mendes Oliveira, cad. 
2398-3 para ser a responsável pelos adiantamentos desta Secretaria, a 
partir de 13 de fevereiro de 2009.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, UR-
BANISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2009.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO.

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

PL
A
N
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PORTARIA Nº. 005/2009
DE 02 DE JANEIRO DE 2009

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento no disposto no inciso IX do artigo 24, no Regimento Interno 
deste Instituto.

RESOLVE
 
Tornar sem efeito as portarias de exoneração dos servidores 

abaixo relacionados:

Nome              Portaria Nº.
Liliane Canedo Cunha Cardoso   072/2008
Amanda Coimbra de Almeida Ferreira   073/2008
Dilma Gomes Cerqueira    074/2008
Eliana Alves Feitosa     075/2008
Paulo Aldrin Passos Costa     076/2008
Renata Brito Berbert de Castro   078/2008
Maria Selma Pinto Conceição de Jesus   081/2008
Maria da Conceição dos Santos    082/2008
Manuela Rocha Chagas     083/2008
Maria Jaqueline Rocha Fiusa     085/2008
Doranei Dantas Costa     087/2008
Raquel Mendes Botelho     088/2008
Nélia Pimentel de Souza     089/2008
Mario José Silva     091/2008

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 02 DE 
JANEIRO DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Instituto de Seguridade do
Servidor MunicipalIS

SM

PORTARIA  Nº 007/2009
DE 30 DE JANEIRO DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo de 
aposentadoria nº 1138-11/2008, com fundamento no art. 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/03 e artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/00, com 
redação dada pela lei Municipal 640/04.  

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada  MARINALVA 
DOS SANTOS COSTA, matrícula 001194-1-0, Professor  , nível I, referên-
cia G, lotada na Secretaria de  Educação - SEDUC, em R$ 2.464,84 (dois 
mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração percebida no mês de 
dezembro de 2008, constituída das seguintes parcelas: Vencimentos R$ 
1.449,91 (hum mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e um 
centavos); Regência de Classe R$ 434,97 ( quatrocentos e trinta e quatro 
reais e noventa e sete centavos ); Adicional Tempo de Serviço 30% (trinta  
por  cento) R$ 434,97 (quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete 
centavos ) e Gratificação Docência Noturno R$ 144,99 ( cento e quarenta 
e quatro reais e noventa e nove centavos), de acordo com o disposto nos 
artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/2000, com redação dada pela Lei 
Municipal 640/2004.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 30 DE JANEIRO DE 2009

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA  Nº 008/2009
DE 30 DE JANEIRO DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo de 
aposentadoria nº 1137-11/2008, com fundamento no art. 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/03 e artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/00, com 
redação dada pela lei Municipal 640/04.  

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada  JOSELITA 
LOPES DE JESUS, matrícula 001989-0, Professor Especial , nível II, re-
ferência F, lotada na Secretaria de  Educação - SEDUC, em R$ 1.712,79 
(Hum mil, setecentos e doze reais e setenta e nove centavos), equivalente a 
100% (cem por cento) da remuneração percebida no mês de dezembro de 
2008, constituída das seguintes parcelas: Vencimentos R$ 1.090,95 (hum 
mil e noventa reais e noventa e cinco centavos); Regência de Classe R$ 
327,28 (trezentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos ); Adicional 
Tempo de Serviço 27% (vinte e sete por  cento) R$ 294,56 (duzentos e 
noventa e quatro reais e cinqüenta e seis centavos ) , de acordo com o 
disposto nos artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/2000, com redação dada 
pela Lei Municipal 640/2004.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 30 DE JANEIRO DE 2009

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 018/2009
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento no disposto no inciso IX do artigo 24, no Regimento Interno 
deste Instituto.

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a Senhora NÉLIA PIMENTEL DE 
SOUZA, cadastro 10026-4, do cargo comissionado de Chefe de Gabinete, 
símbolo GES I-B, a partir da presente data.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 02 DE 
FEVEREIRO DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 019/2009
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento no disposto no inciso IX do artigo 24, no Regimento Interno 
deste Instituto.

RESOLVE

EXONERAR, a Senhora RAQUEL MENDES BOTELHO, 
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cadastro 10008-2, do cargo comissionado de Supervisor de Atividades da 
Saúde IX, símbolo GRS, a partir da presente data.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 02 DE 
FEVEREIRO DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 020/2009
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento no disposto no inciso IX do artigo 24, no Regimento Interno 
deste Instituto.

RESOLVE

EXONERAR a Senhora AMANDA COIMBRA DE ALMEIDA 
FERREIRA, do cargo comissionado de Oficial de Gabinete, símbolo GAS 
III, a partir desta data.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 02 DE 
FEVEREIRO DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 021/2009
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2009

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento no disposto no inciso IX do artigo 24, no Regimento Interno 
deste Instituto.

RESOLVE

EXONERAR, o Senhor MARIO JOSÉ SILVA, cadastro 
10028-8, do cargo comissionado de Assessor de Secretário II, símbolo 
GAS II, a partir da presente data.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 02 DE 
FEVEREIRO DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 017/2009
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2009

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições, e o que a Lei 
lhe confere,

RESOLVE

Nomear os Srs. JOSÉ VELOSO DE SOUZA ARAÚJO, MARIA 
JAQUELINE ROCHA FIUZA E JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, 
para comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, deste 
Instituto, que, sob a Presidência do primeiro, deverá executar os trabalhos 
administrativos de licitações e contratos em conformidade com a lei.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 06 DE 
FEVEREIRO DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Licitações
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa a  licitação abaixo:

PREGÃO N.º 150/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

 OBJETO: Aquisição de caturcho e toner para as impressoras 
dos Centros de Referência em Assistência Social – CRAS, do município 
de Camaçari. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/02/2009. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Presencial nº 001/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto o registro de preços para aquisição de alimentos 
tipo hortifruti, às empresas: REAL BAHIANA DE ALIMENTOS E PARTI-
CIPAÇÕES LTDA; COREMEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 
LTDA-ME e TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME 
nos respectivos lotes e valores, conforme planilha a seguir:

Data da Homologação: 26/02/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial nº 004/2009 – COSEL/EDU-
CAÇÃO, que tem como objeto o registro de preços para aquisição de 
alimentos tipo hortifruti, à empresa: REAL BAHIANA DE ALIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES LTDA nos respectivos lotes e valores, conforme 
planilha a seguir:

Data da Homologação: 26/02/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial nº 007/2009 – COSEL/
EDUCAÇÃO, que tem como objeto o registro de preços para aquisição 
de alimentos não perecíveis, às empresas: TAC COMERCIAL DE ALI-
MENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, MÁRCIA OLIVEIRA RODRIGUES-ME, 
PVS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME e COREMEL COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME nos respectivos lotes e valores, 
conforme planilha a seguir:

Data da Homologação: 26/02/2009. LUIZ CARLOS CAETANO

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Presencial nº 002/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de alimentos 
tipo hortifruti, às empresas: COREMEL-COMERCIO DE ALIMENTOS E 

 LOTE VENCEDORES VALOR GLOBAL (R$) 
UNICO VIBHUTI COMERCIO LTDA - ME 4.959,00 

EMPRESA LOTE VALOR GLOBAL (R$) 
01 6.552,00 
03 3.050,00 REAL BAHIANA DE ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA. 05 25.920,00 
COREMEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 
LTDA-ME 

02 14.559,00 

TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-
ME 

04 15.300,00 

 

EMPRESA LOTE VALOR GLOBAL (R$) 
01 9.576,00 
02 10.483,20 
03 1.306,20 
04 5.500,00 

REAL BAHIANA DE 
ALIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA; 

05 500,00 
 

EMPRESA LOTE VALOR GLOBAL (R$) 
01 2.200,00 TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 

LTDA-ME, 05 4.780,00 
MÁRCIA OLIVEIRA RODRIGUES-ME 02 1.840,00 

03 1.155,00 PVS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 04 1.330,00 
COREMEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA-ME. 

06 2.400,00 
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SERVIÇOS LTDA para os lotes 01, 02 e 05 e REAL BAHIANA DE ALI-
MENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA para os lotes 03, 04 e 06, com os 
respectivos valores conforme planilha a seguir:

Data da Homologação: 26/02/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Eletrônico nº 073/2008 – COSEL/EDU-
CAÇÃO, que tem como objeto a Aquisição de equipamentos para salas 
de videoconferência, incluindo instalação e garantia com manutenção 
corretiva e transporte, à empresa PLEIMEC SOLUTION – COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS  TECNOLÓGICOS LTDA EPP para o lote 01 com 
o valor global de R$ 277.200,00 (duzentos e setenta e sete mil e du-
zentos reais) e  fracassa o lote 02. Data da Homologação: 22/12/2008. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n.º 010/2009 – Processo n.º 0141/2009. CONTRA-
TADO: GIVALDO VIANA DE NORDESTINA. Objeto: Aquisição de 2.400 
garrafões de água mineral de 20 litros. Valor:       R$ 7.800,00 (sete mil 
e oitocentos reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Data da homologação: 26/02/2009. 

Dispensa n.º 004/2009 – Processo n.º 0041/2009. CONTRA-
TADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN. Objeto: 
Emplacamento de 03 ônibus urbano, adquiridos pela Secretaria de 
Educação do Município, para atender os alunos portadores de defi-
ciência física ou mobilidade reduzida da rede municipal de ensino. 
Valor: R$ 1.159,95 (hum mil, cento e cinqüenta e nove reais e noventa 
e cinco centavos). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 26/02/2009. 

 
 Dispensa n.º 007/2009 – Processo n.º 0074/2009. CONTRA-

TADO: DEPARTAMENTO FG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME. 
Objeto: Aquisição de 10(dez) bebedouros para atender as necessidades 
dos diversos setores e unidades da Secretaria de Saúde do município. 
Valor: R$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
17/02/2009.

COMUNICADO CADFOR

À IGT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 
CNPJ: n.º 09.565.364/0001-93

Convocamos o licitante a comparecer junto à Comissão 
Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - COPEC, 
para recolhimento de notificação, referente ao Processo Administrativo 
n.º 0044/2008.

Informamos que a retirada da diligência só poderá ser realizada 
por um representante legal, mediante comprovação, na recepção da 
Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, das 8 às 14h. 

Maiores informações: (71) 3621-6833. 

Atenciosamente, 

TATIANA PENICHE 
PRESIDENTE DA COPEC

Contratos
EXTRATO CONTRATO

CONTRATO Nº 538/2008. CONTRATADO: PLEIMEC SOLU-
TION – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA EPP. 
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 073/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos para salas de videoconferência, 
incluindo instalação e garantia com manutenção corretiva e transporte. 
Valor global de R$ 277.200,00 (duzentos e setenta e sete mil e duzentos 
reais). Data da assinatura: 29/12/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DA APOSTILA

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de suas 
atribuições, informa a correção do nome da Contratada  no contrato n.º 
370/2008, com a empresa CAROLINE PRIANTE DOS REIS VASCON-
CELOS-ME, cujo objeto é aquisição de equipamentos de informática 
para implantação de rede banda larga, sem fio, para o monitoramento por 
imagens no Município de Camaçari.

No Preâmbulo no Contrato
Onde se lê:... doravante denominado CONTRATANTE, e , com 

sede à Av. Nove de Julho, 521, Sala 03 , Jardim Apolo, CEP: 12243-000, 
São José dos Campos – SP...

Leia-se:... doravante denominado CONTRATANTE, e CARO-
LINE PRIANTE DOS REIS VASCONCELOS-ME com sede à Av. Nove 
de Julho, 521, Sala 03, Jardim Apolo, CEP: 12243-000, São José dos 
Campos – SP...

CAMAÇARI-BA, 05 de fevereiro de 2009  
 

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº. 260/2008 FORNECEDOR: FG DISTRIBUIDORA E 
COMERCIO LTDA – ME. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 032/2008. 
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (EM ALUMÍNIO E 
INOX). VALOR GLOBAL DE R$ 12.700,00 (DOZE MIL E SETECENTOS 
REAIS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE: 6140/6142 
– ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30, FONTE: 0193.032. DATA DA AS-
SINATURA: 10/12/2008. LUIZ CARLOS CAETANO – PREFEITO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº. 261/2008 FORNECEDOR: V.M. COMÉRCIO LTDA. 
LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 032/2008. OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (EM ALUMÍNIO E INOX) - VALOR GLO-
BAL DE R$ 63.475,00 (SESSENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E 
SETENTA E CINCO REAIS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/
ATIVIDADE: 6140/6142 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30, FONTE: 
0193.032. DATA DA  ASSINATURA: 10/12/2008 - LUIZ CARLOS CAETA-
NO – PREFEITO.

Extratos de Termos Aditivos de Contratos

Contrato n° 11/2009; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca - SEAP: Contratado: Joanilsa da Con-
ceição Dias; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP; Pagamento: o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP; Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32; Fonte de Recurso: 
12 - Assinatura: 19/01/2009; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 30/2009; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca - SEAP: Contratado: Joilton Nunes da 
Silva; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricul-
tura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em 
situação de insegurança alimentar.; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP.; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP ;Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 
12 - Assinatura: 10/02/2009; Domingos Barbosa Neto – Município.

EMPRESA LOTE VALOR (R$) 
01 Valor unitário de R$ 1,34 (hum real e trinta e quatro centavos), 

perfazendo o valor global de R$ 5.360,00 (cinco mil, trezentos e 
sessenta e centavos). 

02 Valor unitário de R$ 1,04 (hum real e quatro centavos), 
perfazendo o valor global de R$ 10.483,32 (dez mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) 

COREMEL-COMERCIO DE 
ALIMENTOS E SERVIÇOS 

LTDA. 
 05 Valor unitário de R$ 1,03 (hum real e três centavos), 

perfazendo o valor global de R$ 24.720,00 (vinte e quatro mil, 
setecentos e vinte reais) 

VALOR TOTAL 
01,0
2 e 
05 

R$ 40.563,32 (quarenta mil, quinhentos e sessenta e três 
reais e trinta e dois centavos). 

03 Valor unitário de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos), 
perfazendo o valor global de R$ 3.990,00 (três mil, 
novecentos e noventa reais). 

04 Valor unitário de R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos), 
perfazendo o valor global de R$ 9.996,00 (nove mil, novecentos 
e noventa e seis reais). 

REAL BAHIANA DE 
ALIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA. 
06 Valor unitário de R$ 1,02 (hum real e dois centavos), 

perfazendo o valor global de R$ 47.940,00 (quarenta e sete mil, 
novecentos e quarenta reais) 

VALOR TOTAL 
03, 
04 e 
06 

R$ 61.926,00 (sessenta e um mil, novecentos e vinte e seis 
reais). 
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A Prefeitura de Camaçari dá pos-
se, no dia 03 de março, a mais 20 técnicos de 
enfermagem, dois nutricionistas e um arquiteto 
aprovados no concurso público. A cerimônia 
acontece das 8h às 11h, no auditório da Secre-
taria de Governo, Centro Administrativo. A lista 
com o nome dos convocados está disponível na 
seção Editais do site oficial da Prefeitura www.
camacari.ba.gov.br.

Os novos servidores têm garantidos 

Prefeitura empossa mais 23 profissionais

Este ano, estudantes de 28 esco-
las municipais de Camaçari serão beneficiados 
com o programa Mais Educação. Iniciativa do 
Governo Federal, o programa tem a finalidade 
de aumentar as horas de aula e a qualidade do 
ensino de forma integral e integrada de crian-
ças, adolescentes e jovens da rede pública de 
ensino. O termo de adesão ao programa foi 
assinado no dia 13 de fevereiro de 2009.

Inicialmente, o Mais Educação vai 
ser implantado em 28 unidades escolares sele-
cionadas pelo Ministério da Educação (MEC). 
Ao todo, serão 2.800 pessoas beneficiadas, 
sendo 100 alunos por escola. O programa 
atende estudantes das séries finais do ensino 
fundamental 1, 2 e do programa fluxo, com-
posto por alunos que não se alfabetizaram no 
tempo regular. 

O programa amplia a jornada 
escolar para sete horas nas escolas contem-
pladas. A carga horária é dividida em quatro 
horas na sala de aula com o ensino acadêmico 
regular e três no turno oposto com atividades 
extracurriculares. As atividades do contra-turno 
podem ser realizadas em qualquer espaço 
dentro do bairro, a exemplo de igrejas, praças 
e associações comunitárias. 

A depender de cada estabeleci-
mento de ensino, no turno oposto ao da aula, 
os estudantes terão acompanhamento peda-
gógico e aulas obrigatórias de Português e 
Matemática, além de meio ambiente, cultura e 
artes, inclusão digital, esportes e lazer, direitos 
humanos, cidadania, saúde, alimentação e 
prevenção.

Segundo a subsecretária da Edu-
cação, Graça Guimarães, o sucesso do pro-
grama depende diretamente das parcerias a 
serem firmadas com as demais Secretarias Mu-
nicipais e, principalmente, a comunidade. “Um 
dos grandes benefícios do Mais Educação é a 
contribuição que dá para a redução da evasão 
escolar, da reprovação e da distorção idade/
série, além de promover maior integração entre 
a escola e as famílias”, observa.  

Através da parceria firmada entre 
os governos Municipal e Federal, cabe ao 
MEC ampliar a verba destinada à merenda 
escolar, prestar auxílio financeiro para a aqui-
sição do material a ser utilizado e arcar com o 
pagamento dos monitores responsáveis pelas 
atividades extra-turno. Em contrapartida, a 
Prefeitura de Camaçari proporciona toda a 
infra-estrutura necessária e garante o quadro 
de pessoal de apoio ao programa, composto 
por professores comunitários (responsáveis 
pela coordenação do programa na escola), 
coordenador da Seduc, um coordenador das 
áreas das oficinas.

O Mais Educação está sendo im-
plantado em todo o país e tem a participação 
dos Ministérios da Educação, Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome, Cultura e Esporte.

Programa Mais
Educação vai atender 

2.800 pessoas 
As novas tarifas 

do sistema de transporte co-
letivo de Camaçari passam 
a valer a partir do dia 01 de 
março. Os valores foram defi-
nidos no dia 26 de fevereiro, na 
sede da Superintendência de 
Trânsito e Transportes (STT) 
do Município, em reunião 
entre representantes da STT, 
sociedade civil, empresas de 
ônibus e cooperativas. 

O reajuste, que 
fica entre 10 e 12%, a depen-
der do roteiro, foi discutido em 
diversas reuniões, junto com 
as mudanças que serão reali-
zadas no sistema. Na sede, o 
valor da passagem passa de 

os benefícios do Plano de Cargos, Carreira e 
Vencimentos (PCCV) que regulamenta, melhora 
os salários e corrige distorções entre funcionários 
efetivos.

Em uma inscrição recorde, com 
mais de 34 mil candidatos, o concurso público, 
realizado em janeiro deste ano, disponibilizou 
1.123 vagas para as áreas de saúde, educação, 
assistência social, planejamento, fazenda, infra-
estrutura e administração. 

TRANSPORTE COLETIVO

Nova tarifa começa a vigorar 1º de março

LOCALIDADE TARIFA
Camaçari x Arembepe R$ 1,85
Camaçari x Jauá R$ 1,85
Camaçari x Vila de Abrantes R$ 1,85
Camaçari x Catu de Abrantes R$ 1,85
Camaçari x Cordoaria R$ 1,85
Camaçari x Açu da Capivara R$ 1,85
Camaçari x Cajazeiras de Abrantes R$ 1,85
Camaçari x Barra de Jacuipe R$ 1,95
Camaçari x Guarajuba R$ 2,25
Camaçari x Monte Gordo R$ 2,25 
Camaçari x Barra de Pojuca R$ 3,30
Camaçari x Tiririca R$ 3,30
Camaçari x Jordão R$ 3,30
Camaçari x Fazenda Cajazeira R$ 3,30 
 

LINHAS EXPRESSAS

LOCALIDADE TARIFA
Camaçari x Vila de Abrantes R$ 3,20
Camaçari x Arembepe R$ 3,20
Camaçari x Barra de Pojuca  R$ 4,95

R$ 1,50 para R$ 1,65. Já as tarifas dos roteiros 
da orla variam de R$ 1,85 à R$ 4,95. O último 
reajuste das tarifas do transporte coletivo de 
Camaçari foi realizado em 2007.

 Na pauta das reuniões, a STT 
observou a necessidade de melhorias na pres-
tação dos serviços e a implementação de novos 
procedimentos, a serem feitos pelas empresas e 
pelo poder púbico.

Entre as iniciativas 
previstas, estão a criação de 
linhas expressas, a adaptação 
dos veículos para o acesso de 
portadores de deficiência física, 
a implantação da bilhetagem 
eletrônica e de GPS (Sistema 
de Posicionamento Global) nos 
veículos. 

A instalação da bi-
lhetagem eletrônica e do GPS, 
prevista para ocorrer em 120 
dias, vai trazer mais segurança 
ao serviço. Já as linhas expres-
sas a serem implantadas este 
semestre, vão oferecer maior 
conforto aos passageiros e 
rapidez no deslocamento. 

Outra novidade é 
a unificação da operação das 
cooperativas da orla, que de-
termina o rodízio dos roteiros 
entre as empresas e a implan-
tação da tarifa de meio trecho 

na Linha de Barra do Pojuca, através da qual o 
usuário que utilizar a linha entre Jacuípe, Monte 
Gordo, Guarajuba e Barra do Pojuca, vai pagar 
meia tarifa.

De acordo com a STT, as melhorias 
previstas visam oferecer um transporte de quali-
dade à população. 

Acompanhe abaixo as tarifas dos 
roteiros da orla:

As medidas visam oferecer um transporte de qualidade 
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