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Diário Oficial

Efigênia explana para imprensa como está a saúde em Camaçari
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A manhã do dia 3 de abril foi marcada 
pela entrevista coletiva prestada pela secretária 
da Saúde de Camaçari, Efigênia Cardoso, aos 
profissionais de imprensa. O encontro foi realiza-
do na sala de reuniões do gabinete do prefeito. 

Na ocasião, a secretária explicou como 
funciona o sistema de saúde, apresentou as pro-
postas para o Município e falou sobre a situação 
da saúde em Camaçari hoje.

Para Everaldo Lins, da revista e o site 
Nossa Metrópole, a coletiva foi muito importante 
para esclarecer os comunicadores sobre o que 
está havendo na saúde do Município de forma 
a permitir que a imprensa tenha as informações 
necessárias para informar corretamente a popu-
lação. “O encontro foi muito proveitoso”, diz. 

Raimundo Moura, do Portal de Abrantes, 
pôde tirar todas as dúvidas e saiu satisfeito do 
encontro. “A conversa foi muito interessante 
e esclarecedora. A explanação da secretária 
permitiu a nós, que não somos da área, termos 
um outro olhar sobre a saúde”.  Ele observou 
que a iniciativa da coletiva mostra que há uma 
preocupação do Governo em mudar a imagem 
que se criou da saúde diante da crise, que pôde 
ser esclarecida hoje. “O mais interessante é que 
o diálogo foi amplo e aberto”. 

Um dos pontos mais debatidos na cole-
tiva foi a falta de médicos nos postos de atendi-
mento 24 horas. Sobre a questão, a secretária 
Efigênia Cardoso explicou que a crise começou 
devido à necessidade de realização de concurso 
público para que Camaçari se adequasse ao ter-
mo de ajuste de conduta firmado com o Ministério 
Público devido ao tipo de vínculo empregatício 
que existia na Prefeitura.

Segundo ela, o contrato com a Fapex 
(empresa conveniada com a Prefeitura através da 
qual a maioria dos profissionais da saúde eram 
contratados) foi encerrado, no final do governo 
passado, para dar posse aos concursados. No 
entanto, dos 92 médicos aprovados, apenas 32 
compareceram e 12 destes já pediram demis-
são, o que provocou a falta dos profissionais 
nos postos. 

Como não conseguia médicos para com-
pletar o quadro, a Prefeitura realizou dois proces-
sos seletivos para contratação via Reda (Regime 

Secretária da Saúde fala à imprensa local 
Especial de Direito Admi-
nistrativo), mas também 
não surtiu efeito. 

“O problema atin-
giu ainda mais a urgência 
e emergência. Hoje, todas 
as unidades básicas de 
saúde estão com o qua-
dro de pessoal comple-
to, das 30 equipes das 
USFs, apenas seis estão 
sem médico e os postos 
24 horas já estão com 
o atendimento noturno 
regularizado, mas ainda 
falta completar o quadro 
da equipe de trabalho 
do dia”, esclareceu a se-
cretária.

A expectativa é 
de que em 30 dias, no 
máximo, a situação es-
teja resolvida. Desde o 
dia 02/04, a Prefeitura 

está em condições de admitir os 
médicos que faltam para completar 
o quadro através de um contrato 
emergencial de até 180 dias.

Dos 28 profissionais que 

Massoterapia
Os servidores de Camaçari contam com serviço 
de Massoterapia oferecido pela Secretaria de 

Administração (Secad). As sessões são
realizadas sempre as 

segundas, terças e quartas-feira, das 9 às 12h 
e das 13 às 16h e tem duração de meia hora, 

no prédio da Gerência de Seleção e
Valorização do Servidor (Gesel), na rua

Oito de dezembro, no antigo prédio da Previna.
Dores musculares nas regiões das pernas, 
ombros, costas e princípio de tendinite são 

as principais queixas dos usuários. Lucivânia 
relaciona as dores ao estresse e a

postura dos servidores, e a tendinite ao uso 
excessivo de computador. 

O servidor que quiser marcar uma
sessão de massoterapia deve se

dirigir ao prédio da Gesel ou ligar para o
número 3622-9312.

A prestação de serviços vai bem obrigada!

faltavam para completar a rede, 17 
já foram contratados. “Agora, nós 
temos um prazo de 6 meses para 
pensar uma forma de contratação 
definitiva”.

Contratação de médicos
A Secretaria da Saúde (Sesau) de Camaçari 
está contratando 28 médicos socorristas para 
assumir as vagas dos turnos matutino e ves-
pertino nos cinco Pronto-Atendimentos (PAs). 

Todos os PAs do Município já contam com 
médicos no turno da noite e com a contratação, 

acaba com as dificuldades do diurno. 
De acordo com a secretária de saúde, Efigênia 
Cardoso, a Prefeitura aumentou o salário dos 
médicos da rede e está estudando nova remu-
neração para os socorristas que trabalham nos 

Pronto-Atendimentos.
Em se tratando das Unidades de

Saúde da Família (USF), a Secretaria da
Saúde está viabilizando a contratação dos mé-
dicos que ainda faltam para completar o quadro 

das oito equipes que
estão sem os profissionais.

SAMU-192 
A implantação do Sistema de

Monitoramento Global (GPS) nas 
ambulâncias reguladas pelo SAMU-192 

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 
tem trazido benefícios para a população de 

Camaçari. Em seis meses de funcionamento, 
os aparelhos de monitoramento ajudaram a 

reduzir o custo com combustível 
dos veículos.

São 27 ambulâncias com o sistema,
sendo 17 da Prefeitura de Camaçari e 10 do 

SAMU-192, duas de suporte avançado.
Outros 38 carros da Secretaria de Saúde

(Sesau), atendem o sistema.
Camaçari se tornou referência no Estado, 

responsável pelo gerenciamento dos trabalhos 
do SAMU-192 em Dias D’Ávila, Conde, Pojuca, 

Mata de São João e
São Sebastião do Passé.

CAPS

SAMU - 192
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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, pu-
blicidade 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 autorida-
des 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

Atos do Poder Executivo
REPUBLICADO
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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 equipa
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mentos de combate a incêndio;
VIII – combater princípios de incêndio.

Art. 15 – À Coordenação Financeira compete planejar, executar 
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 compe
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te:
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 

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
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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.

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
QUADRO DE PESSOAL

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
ANEXO I

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
QUADRO DE PESSOAL

CARGOS EM COMISSÃO

ANEXO II

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

QUADRO DE PESSOAL
FUNÇÕES GRATIFICADAS

ANEXO III

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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DECRETOS
DECRETO Nº. 4739 / 2009

DE  31 DE  MARÇO DE 2009

Compõe o Conselho de Administração e 
Previdenciário e o Conselho Fiscal do Ins-
tituto de Seguridade do Servidor Municipal 
- ISSM e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições, com base no disposto na Constitui-
ção Federal, na Lei Orgânica Municipal, no Art. 51 e 56 da Lei Municipal 
462/2000 e no Art. 11 e 24 do Estatuto do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM,

DECRETA

Art. 1º - Fica o Conselho de Administração e Previdenciário 
do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM composto dos 
seguintes membros:

I. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Titular: Ademar Delgado 
Suplente: Paulo Roberto Pinto da Silva 
II. SECRETÁRIO DA FAZENDA
Titular: Paulo César Gomes da Silva
Suplente: Hermival Fontes Evangelista  
III. SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS
Titular: José Araújo de Santana
Titular: José Carlos Ferreira de Oliveira
Titular: José Veloso de Souza Araújo
Suplente: José Carlos Conceição Carmo
Suplente: José Carvalho
Suplente: Manoel Ferreira de Oliveira
IV. SERVIDORES MUNICIPAIS APOSENTADOS
Titular: Nilzete Ferreira de Jesus
Titular: Maria da Salete Andrade
Suplente: Josué Tudes Novato

Parágrafo único - O Conselho será presidido pelo Secretário 
da Administração.

Art. 2º - Fica o Conselho Fiscal do ISSM composto dos se-
guintes membros:

I. Titular: Arthur Lopes de Atayde
II. Titular: Júlio César Andrade Santana
III. Titular: Eliana Maria Vasconcelos Rocha
IV. Suplente: Francisco José Vieira
V. Suplente: Vera Nilda Maria Neves

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 31 DE MARÇO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO Nº 4740 /2009
DE 31 DE MARÇO DE 2009

“Aprova o Projeto urbanístico deno-
minado Golden Park, a ser implantado 
em uma área de terra, na Via Baleia 
Azul, Gleba 8, Busca Vida, na forma 
que indica.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos 
processos nº 06008/08.

D E C R E T A 

Art. 1º - Fica aprovado o Projeto Urbanístico denominado 
Golden Park, situada na Via da Baleia Azul, Gleba 8, Busca Vida, Cama-
çari/BA .

§ 1º - O empreendimento indicado no caput deste artigo será 
implantado na área correspondente à Gleba 08, com 25.864,63 m² (Vinte 
e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro metros e sessenta e três decí-
metros quadrados).

§ 2° - O imóvel descrito no parágrafo  anterior encontra-se 
registrada no Cartório de 1º Oficio de Imóveis da Comarca de Camaçari-
BA, sob nº 24493, de 08 de fevereiro de 2008.

§ 3º -  O imóvel no qual objeto será implantado pertence ao 
Sr. ALEXSANDRO MARCIO BISPO NEVES. 

Art. 2º - Os proprietários apresentaram à Prefeitura Munici-
pal a certidão de inteiro ter da matricula relativa ao imóvel resultante do 
Loteamento.

Art. 3º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos do 
projeto serão objeto de Termo de Acordo e Compromisso a ser firmado 
pela municipalidade e os proprietários do imóvel.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 31 DE   MARÇO  DE   2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA DE FILHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 2009

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

Resolve:

Nomear OSMARINA BASTOS BATISTA, cadastro n° 035605-7, 
para o cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria de 
Desenvolvimento Social - SEDES, a partir de 02 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
20 DE MARÇO DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Exonerar ROGACIANO PEREIRA DE MEDEIROS, do cargo de 
Subsecretario, Símbolo GES I-A, da estrutura da Secretaria da Mulher - 
SEMU, a partir de 28 de fevereiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear ROGACIANO PEREIRA DE MEDEIROS, para o cargo de 
Subsecretario, Símbolo GES I-A, da estrutura da Secretaria da Promoção 
da Mulher e da Reparação - SEPROM, a partir de 02 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear JORGE DE SOUZA CARNEIRO, para o cargo de Coor-
denador, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, 
a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear SINVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA, para o cargo de 
Coordenador, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano - SEDUR, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Exonerar JOSÉ EDILSON ALVES DO AMOR DIVINO, cadastro 
n° 035467-1 do cargo de Assessor Chefe, Símbolo GES I-B, da estrutura 
da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, a partir de 28 de Fevereiro 
de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear SOANE MESSIAS CALMON DOS SANTOS, para o car-
go de Assessor  Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria de 
Esporte e lazer - SEDEL, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear JULIANA GUEDES DA SILVA, para o cargo de Secretária 
Executiva III, Símbolo GAS V, da estrutura da Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano - SEDUR, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear HÉLIO DA CRUZ CORTES, para o cargo de Secretário, 
Símbolo GES I, da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
- SEDEC, a partir de 23 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear ANTONIO DA CRUZ ARAÚJO, para o cargo de Supervisor 
da Defesa Civil, Símbolo GAS IV da estrutura da Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano - SEDUR, a partir de 02 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear JACKSON DOS SANTOS JOSUÉ, para o cargo de Oficial 
do Gabinete, Símbolo GAS III, da estrutura da Secretaria do Governo - 
SEGOV, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear OVIDIO ASSIS DOS SANTOS, para o cargo de Assessor 
do Executivo I, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria de Serviços 
Públicos - SESP, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
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01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear VAGNER ANTONIO ALVES, para o cargo de Assistente 
de Secretário, Símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear JOÃO RIBEIRO SANTOS FILHO, para o cargo de Secre-
tário Executivo III, Símbolo GAS V, da estrutura da Secretaria de Esporte 
e Lazer - SEDEL, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear JOSÉ BRITO DA SILVA, para o cargo de Secretário 
Executivo III, Símbolo GAS V, da estrutura da Secretaria da Promoção da 
Mulher e da Reparação - SEPROM, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear ADÉLIA EVANGELISTA BASTOS, para o cargo de 
Supervisor Comunitário, Símbolo GAS III, da estrutura da Secretaria do 
Governo - SEGOV, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear IRAMIR NUNES DO ROSÁRIO, para o cargo de Gerente, 
Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, a partir 
de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear PATRICIA SANTOS OLIVEIRA, para o cargo de Assessor 
Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria da Educação - SE-
DUC, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA, para o 
cargo de Assessor Chefe, Símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria de 
Serviços Públicos - SESP, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear JOÃO TEIXEIRA BORGES, para o cargo de Assessor 
Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria da Educação - SE-
DUC, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear KATIA SILENE FRANCO COSTA, para o cargo de As-
sessor Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria de Serviços 
Públicos - SESP, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear JEOVÁH DE ÁVILA SANTOS, para o cargo de Oficial do 
Gabinete, Símbolo GAS III, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, 
a partir de 02 de Março de 2009.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA FILHO, para o cargo de 
Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, 
a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear MANOEL ALVES DA COSTA, para o cargo de Supervisor 
da Defesa Civil, Símbolo GAS IV da estrutura da Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano - SEDUR, a partir de 02 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear SÉRGIO LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA, para o cargo 
de Assessor do Executivo I, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear BARTOLOMEU BERNARDO DE ARAÚJO, para o cargo 
de Assessor Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico - SEDEC, a partir de 02 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear EDMILSON TEIXEIRA SANTOS, para o cargo de Super-
visor Comunitário, Símbolo GAS III, da estrutura da Secretaria do Governo 
- SEGOV, a partir de 02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear MARGARIDA MARIA ALVES DOS SANTOS, cadastro 
n° 2062-4 para o cargo de Coordenador, Símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, a partir de 01 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 02 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Exonerar MANOEL ALVES DE JESUS, cadastro n° 037177-2, do 
Cargo Secretário Executivo II, Símbolo GAS IV, da estrutura da Controla-
doria Geral do Município - CGM, a partir de 31 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
02 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 02 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº 21227/2008, no qual 
analisa o pedido de exoneração da servidora;

Resolve:

Exonerar a pedido, SANDRA FERNANDES CHRISÓSTOMO, 
cadastro nº. 8844-2, do cargo de Professor I, da estrutura da Secretaria 
da Educação – SEDUC, a partir de 17 de fevereiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
02 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 02 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº 1127/2009, no qual 
analisa o pedido de exoneração da servidora;

Resolve:

Exonerar a pedido, INDAIÁ ALBERGARCIA DE JESUS NEVES, 
cadastro nº. 9984-3, do cargo de Técnico em Enfermagem, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 22 de janeiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
02 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 02 DE ABRIL DE 2009

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



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VI - Nº 300 - de 28 de março a 03 de abril de 2009 PÁGINA 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2009

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

Considerando a necessidade de regularização da situação do 
quadro de Recursos Humanos da Administração Municipal Direta de acordo 
com o Regime Único Estatutário:

Considerando o resultado do Concurso Público no Edital n° 
001/2007:

Resolve:

Nomear TANILA AMORIM GLAESER, para o cargo de  
Supervisor, Símbolo CC III, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, 
a partir de 01 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
02 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 02 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear ELISÂNGELA ROMUALDO GOMES DOS SANTOS, 
para o cargo de Secretária Executiva III, Símbolo GAS V, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, a partir de 02 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
02 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 02 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear JONATAS ROCHA FARIAS, para o cargo de Assessor 
Chefe, Símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico - SEDEC, a partir de 01 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
02 DE ABRIL DE 2009. 

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2009
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 

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

 
Resolve: 
 
Nomear AGDA SILVA COSTA, cadastro n° 7925-3 para o cargo 

de Assessor do Executivo I Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, a partir de 02 de março de 2009.

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 01 DE ABRIL DE 2009.           

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA   ADMINISTRAÇÃO

RESOLVE

Nomear, em regime Estatutário, para os cargos Públicos de 
Provimento Efetivo da Secretaria Municipal da Educação, os aprovados 
em concurso Público e que atenderá a chamamento na forma do Edital 
abaixo relacionado:

CAMAÇARI/SEDE
                                                                                                                                                      
    
CARGO: 501 – PROFESSOR NÍVEL I
Nº        NOME                Insc.      Clas.
01        IZABEL CRISTINA SANTOS VASCONCELOS     092554        61º
02        ROSANA OLIVEIRA FREITAS DA SILVA           104031        63º
03        CLEONICE MATOS DE SANTANA MOTA           107483        64º

ABRANTES

CARGO: 502 – PROFESSOR NÍVEL I
Nº       NOME                            Insc.      Clas.
01.      ANDREA ALMEIDA SERRA GOÉS            095806         5º
02       TATIANA DE SOUZA PINHEIRO             084215       10º

CARGO:  504 – PROFESSOR NÍVEL I –  ZONA RURAL ABRANTES
Nº.     NOME                           Insc.      Clas.
01.      HELENITA ALVES MAGALHÃES DOS S. SANTANA      089506        4º

CAMAÇARI/SEDE

CARGO: 301 – PROFESSOR NÍVEL IV – MATEMÁTICA
Nº      NOME                                                 Insc.      Clas.
01      MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS                115532         4º

CARGO: 307 – PROFESSOR NÍVEL IV –   EDUCAÇÃO FISICA
Nº      NOME                Insc.      Clas.
01      ELSON MOURA DIAS JUNIOR             108769         4º

CARGO: 306 – PROFESSOR NÍVEL IV –   GEOGRAFIA
Nº      NOME                                                                         Insc.      Clas.
01      SILVANA DE COVAS SANTOS             111677         8º

ABRANTES

CARGO: 331 – PROFESSOR NÍVEL IV –   HISTÓRIA
Nº      NOME                                     Insc.      Clas.
01      MARCOS CESAR GUIMARAES DOS SANTOS                     115784         1º

CARGO: 327 – PROFESSOR NÍVEL IV –   EDUCAÇÃO FISICA
Nº      NOME                                                                         Insc.     Clas.
01      ERICO DE ALMEIDA DOS SANTOS                        113372        3º

MONTE GORDO

CARGO:  344 – PROFESSOR NÍVEL IV –   INGLES
Nº      NOME                                                                        Insc.      Clas.
01      LUCIA MARIA FALSINI ANGIOLETTI                       104468        3º

CARGO:  344 – PROFESSOR NÍVEL IV –   PORTUGUES
Nº      NOME                                                                        Insc.      Clas.
01      HERALDO JORGE ALVES BOA MORTE                086788         4º

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI 
31 DE MARÇO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA  ADMINISTRAÇÃO
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COMISSÃO CENTRAL DE AVALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
             EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS nº. 03/2009

O(a) Coordenador(a) da Comissão Central de Avaliação de Documentos criada pelo Decreto 
Municipal 4397/2007  e instituída pela portaria nº 065/2007 após avaliação documental da CCAD e tendo 
os prazos de guarda  necessária acrescidos a Tabela de Temporalidade de Documentos da Prefeitura 
Municipal de Camaçari faz saber a quem possa interessar que, a partir do 30.º dia subseqüente à data 
de publicação deste Edital, o Arquivo Público Municipal de Camaçari eliminará os documentos abaixo 
relacionados que já prescreveram a sua guarda legal e administrativa. Os interessados poderão re-
querer às suas expensas, no prazo citado, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do 
processo, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade 
do pedido, dirigida à Comissão Central de Avaliação de Documentos.

  Grupo: Serviços Públicos Função: Planejamento e Meio Ambiente  
   Série Documental: Processos Administrativos 
   Declaração/ Certidão de Informação de área; AOP (Residêncial)*; Alvará de Habite-se*; Ter-

raplanagem; Renovação de autorização para funcionamento de barraca; Autorização Para atuar com 
publicidade; Autorização para realização de eventos; Certidão para CRA 

  Datas-limite: 1980 – 2003* - 1980-2006
  Quantidade (nº. de caixas ou metros lineares):  30 caixas
Local e data: Camaçari 04 de Abril de 2009
Presidente da CCAD: Emerson Carlos da Silva Matrícula 35789-3

COMISSÃO CENTRAL DE AVALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
             EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS nº. 04/2009

O(a) Coordenador(a) da Comissão Central de Avaliação de Documentos criada pelo Decreto 
Municipal 4397/2007  e instituída pela portaria nº 065/2007 após avaliação documental da CCAD e tendo 
os prazos de guarda  necessária acrescidos a Tabela de Temporalidade de Documentos da Prefeitura 
Municipal de Camaçari faz saber a quem possa interessar que, a partir do 30.º dia subseqüente à 
data de publicação deste Edital, o Arquivo Público Municipal de Camaçari eliminará os documentos 
abaixo relacionados que já prescreveram a sua guarda legal e administrativa. Os interessados poderão 
requerer às suas expensas, no prazo citado, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças 
do processo, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade 
do pedido, dirigida à Comissão Central de Avaliação de Documentos.       Grupo: Finanças Função: 
Arrecadação

     Série Documental: Processos Administrativos 
   Baixa de Inscrição Municipal; Recadastramento Setor 99; Baixa de ISS;
   Parcelamento de Débitos; Desparcelamento; Revisão de Cálculo COSIP;
   Consulta Jurídica Tributária; Prescrição de débitos IPTU; Baixa de TLF; Baixa do CGA;   NF 

usadas indevidamente; Cancelamento de Inscrição Duplicada; Certidão Isenção de Impostos*;Certidão 
Negativa de Débitos*

  Datas-limite: 1980 – 2003 - *1980-2007
  Quantidade (nº. de caixas ou metros lineares):  40 caixas

Local e data: Camaçari 04 de Abril de 2009 
Presidente da CCAD: Emerson Carlos da Silva Matrícula 35789-3

Secretaria da Administração

SE
CA

D
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PORTARIA Nº 008/2009
De 20 de março de 2009

A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com base  no De-
creto 3066 de 27 de setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria 
da Saúde de Camaçari.

Considerando o parecer do Secretário da Fazenda, que reco-
menda uma analise documental para apurar e validar o  pagamento dos 
fatos constantes no processo administrativo 8101/2008.

RESOLVE

Art. 1º Instituir a Comissão, com a finalidade de apurar e 
validar o pagamento constante no processo em favor da CLIG – Clinica 
de Gastroenterologia e Endoscopia, referente a serviços prestados no 
ano de 2001.

Art. 2º Designar a Comissão composta pelos servidores Ana 
Ester Oliveira da Silveira Borges, Matricula 37272-6, Assessora do Gabi-
nete, Ailda Maria Sampaio Topázio, Matricula 36873-7, Supervisora Breno 
Pires Sacramento, Matricula 37374-4, Coordenador Financeiro, para sob 
a presidência da primeira, para comporem a Comissão de Validação de 
pagamento da CLIG – CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOS-
COPIA, conforme processo nº08101/2008, devendo concluir os trabalhos 
no prazo de 30( trinta) dias.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, em 20 de março de 2009.

EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO
Secretaria da Saúde

Secretaria da Saúde

SE
SA

U

PORTARIA Nº. 002/2009
30 DE MARÇO DE 2009

O SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES,

RESOLVE,

Art. 1º - Designar a servidora Bárbara Maria Pio Dias Amaral, 
matrícula para ser a responsável pelos adiantamentos desta Secretaria, a 
partir de 30 de março de 2009.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 
e revogam-se as disposições contrárias.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO UR-
BANO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 2009.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Secretaria do
Desenvolvimento Urbano

SE
D
U
R

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC

CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE 
 

PROCEDÊNCIA: COMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OBJETO: VISITA DE INSPEÇÃO DAS CONDIÇÕES DE OFERECIMENTO 
DA MERENDA ESCOLAR EM CAMAÇARI
RELATOR(A): JOSÉ FRANCISCO TAVARES FIGUEIRA 

 
 PARECER Nº 03.2008

APROVADO EM 10/12/2008
 
I – RELATORIO
 
O presente instrumento tem como objetivo analisar as visitas 

feitas às unidades Escolares, para saber se a merenda chega aos alunos e, 
se a mesma e de boa qualidade, além de descrever as condições higiênico-
sanitárias das cantinas e propor medidas corretivas para o aprimoramento 
de estocagem, preparação e distribuição da merenda escolar.

 
II – FUNDAMENTAÇÃO
 
A Comissão de Alimentação Escolar é formada pelos conse-

lheiros, Norma Maria Paula de Moura Cordeiro, Presidente deste conselho, 
Jose Francisco Tavares Figueira Coordenador da comissão, Geraldo Otavio 
Bionde e Jose Avelino de Freitas, conselheiros titulares.

 
De acordo com o cronograma de visitas anual, estabelecido 

e aprovado em sessão ordinária desta comissão, foram feitas visitas em 
aproximadamente 70% das Unidades Escolares entre a sede e a orla do 
Município de Camaçari, com o objetivo de inspecionar as condições de ofe-
recimento e manipulação da merenda escolar, verificação de quantidades 
de gêneros alimentícios e se os mesmos são adquiridos pelo programa, 
higiene das cantinas, prazo de validade, armazenamento e controle de 
qualidade, cumprimento do cardápio, aplicação e analise de teste de 
aceitabilidade, conforme orienta a Resolução nº 32 , parágrafos V, VI  e 
VII, de 10 de agosto de 2006.

 De um modo geral, analisando os questionários pré-elaborado 
e aprovado por esta comissão, com trinta itens direcionados, criteriosamen-
te às condições reais do que  estabelece o programa, constatou-se que a 
merenda escolar foi oferecida nos 200 (duzentos) dias letivos, diariamente 
e regularmente, seguindo um cardápio elaborado por um(a) nutricionista 
habilitado(a), de modo a suprir o mínimo de 15% (quinze por cento) das 
necessidades nutricionais dos alunos em permanência na sala.

 
III – VOTO DO RELATOR.
 Em razão de tudo quanto exposto, submeto o presente parecer 

à apreciação e deliberação desta comissão, propondo que seja aprovado 
o mesmo e recomendo a Entidade Executora intervir urgentemente no que 
tange as necessidades abaixo elencadas, a fim de aprimorar as condições 
estruturais das Unidades Escolares, pois um dos fatores importantes para a 
qualidade da merenda escolar e a condição sanitária a qual a mesma esta 
submetida, assim, as etapas de estocagem, preparação e distribuição dos 
alimentos devem ser realizadas sob condições seguras, atendendo as le-
gislações sanitárias vigentes, RDC 216-2004 e a Lei Estadual 3982-81: 

1. Ampliação das áreas de estoque e produção de acordo com 
o volume das refeições; 

2. Treinamento a nível de profissionalização para os manipu-
ladores da merenda escolar; 

3. Substituição dos utensílios de madeira (tabuas de corte, 
colheres), por outros de fácil higienização; 

4. Dispor de lavatório exclusivo e recursos para higienização 
das mãos na cozinha; 

5. Providenciar baldes de lixa acionado sem auxilio das mãos 
(com pedal); 

Secretaria da Educação
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6. Higienização dos reservatórios de água com intervalo de 
seis meses, mantendo registro da operação; 

7. Uniforme completo para as manipuladoras; 
8. Colocação de telas milimetradas nas aberturas externas 

para controle de pragas; 
9. Armário para guarda dos pertences pessoais dos manipu-

ladores de alimentos; 
10. Manutenção ou remoção dos equipamentos quebrados 

ou em desuso; 
11. Promover a ventilação dos estoques de alimentos; 
 
 IV - Voto da Comissão de Alimentação Escolar:    
A Comissão de Alimentação Escolar, reunida em sessão ordi-

nária no dia 10 de dezembro de 2008, deliberou à unanimidade o parecer 
de número 03/08. 

 
V – Voto do Plenário:    
O Conselho Municipal de Alimentação Escolar, reunido em 

sessão plenária no dia 10 de dezembro de 2008, deliberou à unanimidade 
o parecer de numero 03/08. 

 
Norma Maria Paula de Moura Cordeiro

Presidenta do CMAE
 Jose Francisco Tavares Figueira

(coordenador da comissão e relator do parecer)

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO
E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI – SE-
DUC
PROCESSO: PCMACS 02/2009
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, RE-
FERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2008.

Parecer nº02/2009

1 – Relatório:
Trata-se dos processos de prestação de contas dos recursos 

financeiros recebidos para a conta do FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, remetido a este 
Conselho através da Coordenação Financeira da Secretaria de Educação 
neste município de Camaçari, correspondente as despesas do exercício 
financeiro do ano de 2008, composto por:

· Demonstrativos Financeiros dos Recursos Vinculados ao 
Fundeb - de Janeiro a dezembro de 2008;

· Extratos Investimentos Financeiros – Mês de janeiro a dezem-
bro de 2008 (Banco do Brasil agência nº. 1238-6, C/C nº. 48856-9);

· Extrato conta corrente mês de janeiro a Dezembro de 2008 
– (Banco do Brasil agência 1238-6 C/C nº 48856-9);

· Cópias dos Processos de Pagamentos, Notas de Empenhos 
e  Liquidações, Notas Fiscais, Contratos de locação de Imóvel e Veículos, 
e Ordens Bancárias pagas com recursos do FUNDEB;

· Demonstrativos de Folha de Pagamento dos Profissionais do 
Magistério pelo Município dos meses de janeiro a dezembro de 2008.

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO
E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

2 – Fundamentação
O processo de Prestação de Contas do Exercício Finan-

ceiro de janeiro a dezembro de 2008 dos recursos destinados ao 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, formalizado 
com demonstrativos mensais de receitas e despesas se fez acom-
panhar dos documentos com extratos bancários da Conta Corrente 
e de Investimentos Financeiros com data de fechamento de 31 de 
dezembro de 2008.

O saldo bancário apresentado no Demonstrativo Financei-
ro dos Recursos vinculados ao FUNDEB na conta Fundo de Inves-
timentos em 31 de dezembro de 2008 foi de R$ 189.208,38 ( cento e 
oitenta e nove mil, duzentos e oito reais, trinta e oito centavos).

Constatamos que sob o exame do referido exercício, 
ultrapassou o que corresponde a 60% dos recursos destinados ao 
pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educa-
ção Básica em efetivo exercício a rede pública municipal, observadas 
as limitações legais, de acordo com a lei nº. 11.494, de 20 de junho 
de 2007. Constatamos também, que não utilizou o total de 40% das 
despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 
no referido exercício, restando um saldo total no final do exercício 
financeiro de R$ 189.208,38 ( cento e oitenta e nove mil, duzentos e oito 
reais, trinta e oito centavos).

 
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO

E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

3 - Voto do Plenário
O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CON-

TROLE SOCIAL DO FUNDEB, reunido em sessão plenária extraordinária 
do dia 26/03/2009, apresentou PARECER FAVORÁVEL á aprovação da 
prestação de contas dos recursos do FUNDEB referente ao exercício finan-
ceiro do ano de 2008, COM RESSALVAS, de que no referido exercício, não 
utilizou os 40% com a Manutenção e Desenvolvimento de Ensino – MDE, 
e solicitou-se Pedido de esclarecimentos aos Gestores acerca do saldo 
do exercício financeiro existente no mês de dezembro do ano de 2008 de 
R$ 189.208,38 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e oito reais, trinta e 
oito centavos) na conta de Investimentos Financeiros nº. 48.856-9, agência 
nº.1238-6 Banco do Brasil em 31/12/2008.

Plenário, 26 de março de 2009.
Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires

PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO : PCMACS/FUNDEB 39-08
OBJETO : ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO/2008.
RELATORA: CONSELHEIRA SIMONE DOS SANTOS FERREIRA

Parecer nº39/08
Aprovado em 16/12/08

1 – Histórico
Trata-se do processo nº39/08 das contas dos recursos financei-

ros destinados ao FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 
enviadas através da Coordenação Financeira da Secretaria de Educação 
– SEDUC a este Conselho, correspondente ás despesas do exercício 
financeiro do mês de julho de 2008.

2 – Análise
Examinando o processo de nº39/08, que contém as receitas 

e despesas do FUNDEB referente ao mês de julho de 2008, constatamos 
que houve a estrita observância da emenda constitucional, que estabe-
lece o mínimo de 60% dos recursos do FUNDEB devem ser destinados 
à remuneração dos profissionais do Magistério pelo município, que sob 
o exame do referido mês teve uma receita de R$ 13.464.783,45 (treze 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e três 
reais e quarenta e cinco centavos), incluindo o saldo anterior da conta de 
investimentos de R$ 4.368.538,08 (quatro milhões, trezentos e sessenta 
e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais, oito centavos), a transferência 
de recebimento de FUNDEB no referido mês de R$ 4.720.666,49 (quatro 
milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e qua-
renta e nove centavos), e o rendimento da aplicação financeira no mês 
de R$ 54.902,29 (cinqüenta e quatro mil novecentos e dois reais, vinte 
e nove centavos). Percebe-se que houve despesas correntes, e que foi 
destinado para as folhas de pagamento do mês de julho no valor de R$ 
4.087.325,44 (quatro milhões e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco 
reais e quarenta e quatro centavos) o percentual de 86,58% (oitenta e seis 
virgula cinqüenta e oito  por cento).

Constatamos também, que a Manutenção – Desenvolvimento 
do Ensino - MDE, em agosto de 2008, foi de R$ 6.492.483,31 (seis milhões, 
quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e 
trinta e um centavos), ficando um saldo de  R$ 2.884.974,70 (dois milhões, 
oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e 
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setenta centavos). 

O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEB do mês de julho de 2008.
 2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 

30/06/2008 a 31/07/2008.
3. Extrato Investimentos financeiros – mensal período de 

30/06/2008 a 31/07/2008.
4. Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 

Profissionais do Magistério – referente ao período de 01/07/2008 a 
31/07/2008.

5. Processos de pagamentos de locação de Imóvel – Sociedade 
Kolping Santo Antonio de Pau Grande – do mês de junho de 2008.

6. Processo de Pagamento correspondente a acesso a internet 
p/ as escolas do Ensino Fundamental – VIVO S/A.

7. Processos de tarifas bancárias do Banco do Brasil S/A.

3- Voto da Relatora
     Diante do exposto, manifesto parecer favorável á aprovação 

das contas do FUNDEB do mês de julho de 2008.

4 – Voto do Plenário
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação –FUNDEB, reunido em sessão 
plenária extraordinária dia 16/12/2008, deliberou e aprovou por unanimidade 
o parecer nº39/08.

                                                        
Publique-se.

Plenário, 16 de dezembro de 2008.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Simone dos Santos Ferreira
RELATORA 

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO : PCMACS/FUNDEB 41-08
OBJETO : ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE 
AGOSTO/2008.
RELATOR: CONSELHEIRO GENILSON MOURA ROCHA

Parecer nº 41/08
Aprovado em 16/12/08

1 – Histórico
Trata-se do processo nº41/08 das contas dos recursos financei-

ros destinados ao FUNDEB, enviadas através da Coordenação Financeira 
da Secretaria de Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente ás 
despesas do exercício financeiro do mês de agosto de 2008.

2 – Análise
Examinando o processo de nº4108, que contém a prestação de 

contas dos recursos transferidos para conta do Fundo de Desenvolvimento 
do Ensino Básico – FUNDEB no mês de agosto de 2008, percebemos 
que no referido mês teve uma receita R$ 7.548.258,20(sete milhões, 
quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e vinte 
e um centavos), somado ao saldo do mês anterior, R$ 2.884.974,70 (dois 
milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro 
reais, setenta centavos) mais rendimento da aplicação financeira no valor 
de R$ 39.324,88 ( trinta e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais, oitenta 
e oito centavos) , obteve-se uma transferência  de recebimento do FUNDEB 
no valor de R$ 4.623.958,62 (quatro milhões, seiscentos e vinte e três mil, 
novecentos e cinqüenta e oito reais, sessenta e dois centavos). Deste, 
79,70% (setenta e nove, setenta por cento), foram gastos com pagamento 
de remuneração de professores em efetivo regência de classe, ou seja R$ 
3.685.384,23 (três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 
oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), ficando o percentual além 
dos 60% (sessenta por cento) mínimo previsto pela legislação. 

Constatamos que o MDE – Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino , foi em agosto de 2008 o valor de R$ 1.044.990,01 ( um mi-
lhão, quarenta quatro mil, novecentos e noventa  reais e um centavo), ou 
seja , 22,60 (vinte e dois, sessenta por cento) , ficando um saldo de R$ 

2.817.883,96 (dois milhões, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta 
e três reais e noventa e seis centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos: 
8. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEB do mês de agosto/2008.
9. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 

31/07/2008 a 31/08/2008.
10. Extrato Investimentos financeiros – mensal período 

de31/07/2008 a 29/08/2008.
11. Consulta a Transferências Constitucionais – Municípios – 

Camaçari – Bahia agosto/2008
12. Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 

Profissionais do Magistério – Efetivo de agosto de 2008.
13. Processos de pagamentos de locação de veículo- Sr. Ma-

noel Messias Gonçalves, dos meses de junho e julho de 2008.
14. Despesas de capital – processo de pagamento de aquisição 

de eletroeletrônicos – Empresa Moon Sea Comercial Ltda.
15. Processos de Tarifas bancárias do Banco do Brasil S/A.

3 - Voto do Relator
Diante do exposto, manifesto parecer favorável á Prestação de 

Contas dos Recursos do FUNDEB referente ao mês de agosto de 2008.
 
4 - Voto do Plenário
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do FUNDEB, reunido em sessão plenária extraordinária dia 16/12/08, 
deliberou e aprovou por unanimidade o parecer nº41/08.

Publique-se.

Plenário, 16 de dezembro de 2008.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEF

Genilson Moura Rocha
Relator

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO : PCMACS/FUNDEB 42-08
OBJETO : ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE 
SETEMBRO/2008.
RELATOR: CONSELHEIRO MARCELINO TEODORO VIDAL DE AL-
MEIDA

Parecer nº 42/08
Aprovado em 11/11/08

1 – Histórico
Trata-se do processo nº42/08 das contas dos recursos financei-

ros destinados ao FUNDEB, enviadas através da Coordenação Financeira 
da Secretaria de Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente ás 
despesas do exercício financeiro do mês de setembro de 2008.

2 – Análise
Examinando o processo de nº42/08, que contém as recei-

tas e despesas do FUNDEB referente ao mês de setembro de 2008, 
constatamos que os recursos transferidos para a conta do Fundo de 
Desenvolvimento do Ensino Básico – FUNDEB, neste município referente 
a este mês foi de R$ 4.306.200,41 (quatro milhões, trezentos e seis mil, 
duzentos reais e quarenta e um centavo), destes, 73,07% (setenta e três, 
sete por cento), ou seja , R$ 3.146.651,51 (três milhões, cento e quarenta 
e seis mil, seiscentos e cinqüenta e um reais, cinqüenta e um centavos) 
fora destinado a remuneração dos professores da educação básica em 
regime de REDA e EFETIVOS em exercício da função. 

O restante – Despesa Orçamentária – dos 40% (quarenta 
por cento) previstos, fora destinados 31,19% (trinta e um, dezenove por 
cento), ou seja, R$ 1.343.058,06 ( um milhão, trezentos e quarenta e três 
mil, cinqüenta e oito reais, e seis centavos) para pagamento de pessoal 
de apoio, incluindo obrigações trabalhistas, salário família e salário ma-
ternidade, bem como foram pagos outros serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica, totalizando as despesas em R$ 4.489.709,57 ( quatro milhões, 
quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e nove reais, cinqüenta e 
sete centavos), ficando o saldo restante do mês de R$ 3.014.746,66 (três 
milhões, quatorze mil, setecentos e quarenta e seis reais, sessenta e seis 
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centavos).
   
O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1. Distr ibuição de Arrecadação Federal – mês de 

setembro/2008.  
2. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEB do mês de setembro/2008.
3. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 

29/08/2008 a 30/09/2008.
4. Extrato Investimentos financeiros – mensal período 

de29/08/2008 a 30/09/2008.
5. Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 

Profissionais do Magistério – Efetivo de setembro de 2008.

3 - Voto do Relator
       Diante do exposto, manifesto voto favorável á aprovação 

da Prestação de Contas dos Recursos do FUNDEB referente ao mês de 
setembro de 2008.

 
4 - Voto do Plenário
       O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária dia 11/11/08, 
deliberou e aprovou por unanimidade o parecer nº42/08.

Publique-se.

Plenário, 11 de novembro de 2008.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEF

Marcelino Teodoro Vidal de Almeida
Relator

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO : PCMACS/FUNDEB 44-08
OBJETO : ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE 
OUTUBRO/2008.
RELATOR: CONSELHEIRO MARCELINO TEODORO VIDAL DE AL-
MEIDA

Parecer nº 44/08
Aprovado em 16/12/08

1 – Histórico
Trata-se do processo nº44/08 das contas dos recursos financei-

ros destinados ao FUNDEB, enviadas através da Coordenação Financeira 
da Secretaria de Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente ás 
despesas do exercício financeiro do mês de outubro de 2008.

2 – Análise
Examinando o processo de nº44/08, que contém a prestação de 

contas dos recursos transferidos para conta do Fundo de Desenvolvimento 
do Ensino Básico – FUNDEB no mês de outubro de 2008, percebemos 
que foi repassado para o município no mês R$ 4.424.825,21 (quatro mi-
lhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e 
vinte e um centavo), somado ao saldo do mês anterior, R$ 3.014.746,66 
( três milhões, quatorze mil, setecentos e quarenta e seis reais, sessenta 
e seis centavos) mais rendimento da aplicação financeira no valor de R$ 
39.966,39 ( trinta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais, trinta e 
nove centavos) , obteve-se uma receita de R$ 7.479.558,26 ( sete milhões, 
quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais, 
vinte e seis centavos). Deste, 71,47% (setenta e um, quarenta e sete por 
cento), foram gastos com pagamento de remuneração de professores em 
efetivo regência de classe, ou seja R$ 3.162.338,06 (três milhões, cento e 
sessenta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e seis centavos) ficando 
além dos 60% (sessenta por cento) mínimo previsto pela legislação. 

O restante, dentro do limite máximo de 40% (quarenta por 
cento), foi utilizado do total transferido, R$ 1.245.355,64 ( um milhão, du-
zentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais, sessenta 
e quatro centavos), ou seja , 28,14 (vinte e oito, quatorze por cento) com 
pagamento da folha de pessoal administrativo efetivo e regime e4special 
de contrato – REDA; e R$ 20.433,36, ou seja 0,46% foram gastos para 

pagamento de terceiros pessoa jurídica. Ficando um saldo no mês, na 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE de R$ 3.071.864,56 (três 
milhões, setenta e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, cinqüenta 
e seis centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1. Distr ibuição de Arrecadação Federal – mês de 

outubro/2008.  
2. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEB do mês de outubro/2008.
3. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 

30/09/2008 a 31/10/2008.
4. Extrato Investimentos financeiros – mensal período 

de30/09/2008 a 31/10/2008.
5. Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 

Profissionais do Magistério – Efetivo de outubro de 2008.

3 - Voto do Relator
       Diante do exposto, observando o cumprimento do que 

está estabelecido na Lei, aprovo a Prestação de Contas dos Recursos do 
FUNDEB referente ao mês de outubro de 2008.

 
4 - Voto do Plenário
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária dia 16/12/08, deliberou 
e aprovou por unanimidade o parecer nº44/08.

Publique-se.

Plenário, 16 de dezembro de 2008.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEF

Marcelino Teodoro Vidal de Almeida
Relator 

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO : PCMACS/FUNDEB 01/09
OBJETO : ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE 
NOVEMBRO/2008.
RELATOR: CONSELHEIROGUILHERME AIPERI BORGES

Parecer nº 01/09
Aprovado em 10/03/09

1 – Histórico
     Trata-se do processo nº01/09, Prestação de contas mensal 

dos recursos financeiros destinados ao Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação - FUNDEB, enviada através da Coordenação Financeira da 
Secretaria de Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente as 
despesas do exercício financeiro do mês de novembro de 2008.

2 – Análise
  Examinando o processo de nº01/09, que contém as receitas e 

despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, referente ao 
mês de novembro de 2008, constatamos que houve a estrita observância 
da Lei, que estabelece o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos recursos 
do FUNDO que devem ser destinados a remuneração dos Profissionais 
do Magistério pelo município, que sob o exame do referido mês teve uma 
receita de R$ 7.994.522,33 (sete milhões, novecentos e noventa e quatro 
mil, quinhentos e vinte e dois reais, trinta e três centavos), incluindo o saldo 
anterior da conta de investimentos do mês de outubro de 2008 no valor 
de 3.071.864,56 (três milhões, setenta e um mil, oitocentos e sessenta e 
quatro reais, cinqüenta e seis centavos), transferência de recebimento do 
Fundo no referido mês de R$ 4.764.026,72 (quatro milhões setecentos 
e sessenta e quatro mil, vinte e seis reais e setenta e dois centavos) e o 
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rendimento da aplicação financeira no mês de R$ 40.897,58 (quarenta mil, 
oitocentos e noventa e sete reais, cinqüenta e oito centavos). Percebe-
se que houve despesas correntes, e que foi destinado para a folha de 
pagamento do referido mês no valor de R$ 3.881.611,90 (três milhões, 
oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e onze reais, noventa centavos) 
o percentual de R$ 91,68% dos recursos transferidos para o Fundo de 
Investimento no mês.

Assim, nos termos do art. 22 da lei Federal nº11.494 de 20 de 
junho de 2007, a aplicação dos recursos transferidos no mês de novembro  
de 2008, foi devidamente efetivada.

Constatamos também que, a Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino – MDE, em novembro de 2008 foi de R$ 1.154.090,24 
(um milhão, cento e cinqüenta e quatro mil, noventa reais, vinte e quatro 
centavos) o percentual de 19,81% ficando um saldo de R$ 2.958.820,19 
(dois milhões, novecentos e cinqüenta e oito mil, oitocentos e vinte reais 
e dezenove centavos).

   
O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1. Demonstrativo Financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEB do mês de novembro de 2008.
2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente nº48856-9, 

agência 1238-6 emitido em 16/12/2008, período de 31/10/08 a 
30/11/2008.

3. Extrato Investimentos financeiros – mensal do banco do 
Brasil c/c nº48856-9 agência 1238-6, emitido em 16/12/2008, período 
de31/10/2008 a 28/11/2008.

4. Consulta a Transferências Constitucionais – Municípios, 
mês de novembro de 2008.

5. Processos de Pagamentos correspondentes a Folha 
dos Profissionais do Magistério, referente ao período de 01/11/2008 a 
30/11/2008.

6. Processos de pagamentos de outros serviços de terceiros 
– Pessoa Física e Jurídica

 
3 - Voto do Relator
Face ao exposto, apresento voto favorável à aprovação da 

Prestação de Contas dos Recursos do FUNDEB referente ao mês de 
novembro de 2008. 

4 - Voto do Plenário
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária dia 10/03/09, deliberou 
e aprovou por unanimidade o parecer nº01/09.

Publique-se.

Plenário, 10 de março de 2009.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Guilherme Aiperi Borges
Relator

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO : PCMACS/FUNDEB 02-09
OBJETO : ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS 

DE DEZEMBRO/2008.
RELATOR: CONSELHEIRO GENILSON MOURA ROCHA

Parecer nº 02/09
Aprovado em 26/ 03/09

1 – Histórico
    Trata-se do processo nº02/09 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DOS RECURSOS DO Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB, enviada através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente ás despesas do 

exercício financeiro do mês de dezembro de 2008.

2 – Análise
Examinando o processo de nº02/09, que contém as receitas 

e despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos profissionais da Educação – FUNDEB, re-
ferente ao mês de dezembro de 2008, constatamos que sob o exame 
do referido mês teve o total da receita no valor de R$ 8.568.201,39 ( oito 
milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e um reais e trinta e 
nove centavos), incluindo o saldo da conta de investimentos financeiros 
do mês de novembro de 2008, no valor de R$ 2.958.820,19 ( dois milhões, 
novecentos e cinqüenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e dezenove 
centavos), a transferência de recurso do Fundo no mês de dezembro de 
2008 no valor de R$ 5.591.244,55 ( cinco milhões, quinhentos e noventa e 
um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos) 
e o rendimento da aplicação financeira no mês de R$ 18.136,65 ( dezoito 
mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Percebe-se que houve despesas correntes, e que foi destinado 
para a folha de pagamento dos Professores da Educação Básica em efe-
tivo exercício no referido mês no valor de R$ 6.317.726,96 (seis milhões, 
trezentos e dezessete mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e seis 
centavos) ultrapassou o percentual de 60% (sessenta por cento). Assim, nos 
termos do art. 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, houve 
a observância da lei, no que estabelece o mínimo de 60% dos recursos 
do FUNDEB, que devem ser destinados à remuneração dos profissionais 
do magistério pelo Município. 

Constatamos também, que as despesas da Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE no mês de dezembro de 2008, no valor 
de R$ 2.061.266,05 (dois milhões, sessenta e um mil, duzentos e sessenta 
e seis reais e cinco centavos) perfazendo um percentual de 24,1%, ficando 
um saldo de R$ 189.208,38 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e oito 
reais, trinta e oito centavos).  

     
O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao FUN-

DEB do mês de dezembro de 2008.
2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período de 

28/11/2008 a 31/12/2008.
3. Extrato Investimentos financeiros – mensal período de 

28/11/2008 a 31/12/2008.
4. DAF – Distribuição de Arrecadação Federal mês de dezem-

bro de 2008.
5. Processos de pagamentos correspondentes a Folha dos 

Profissionais do Magistério – referente ao período de 01/21/2008 a 
31/12/2008.

6. Processos de pagamentos de despesas Orçamentária 
destinados 40% e despesas de capital .

3 - Voto do Relator
Face ao exposto, apresento voto favorável á aprovação das 

contas do FUNDEB do mês de dezembro de 2008.

 4 - Voto do Plenário
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, reunido em sessão 
plenária extraordinária dia 26/03/2009, deliberou e aprovou com ressal-
vas por unanimidade o parecer nº 02/09, com Pedido de providências ao 
Executivo e ao Secretário de Educação.

                                                        
Publique-se.

Plenário, 26 de março de 2009.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Genilson Moura Rocha
Relator
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Instituto de Seguridade 
do Servidor MunicipalIS

SM

PORTARIA Nº. 042/2009
DE 01 DE MARÇO 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

NOMEAR, o Senhor RICARDO SOUZA DE MIRANDA para 
o cargo comissionado de Assessor Técnico III, símbolo PGM VIII, a partir 
da presente data.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 01 
DE MARÇO DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 043/2009
DE 01 DE ABRIL 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 ANTONIO RUDIVAL DOS ANJOS, do 
cargo comissionado de AGENTE DE ATIVIDADES ESPECIAIS, símbolo 
GAE I, a partir desta data.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 01 
DE ABRIL DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 044/2009
DE 01 DE ABRIL 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

NOMEAR, o Senhor ANTONIO RUDIVAL DOS ANJOS para 
o cargo comissionado de Assessor Técnico III, símbolo PGM VIII, a partir 
da presente data.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 01 
DE ABRIL DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 045/2009
DE 01 DE ABRIL 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 MARIA JAQUELINE ROCHA FIUSA, 
cadastro 5404-6, do cargo comissionado de Assessor de Secretário II, 
símbolo GAE II, a partir da presente data.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 01 
DE ABRIL DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 046/2009
DE 01 DE ABRIL 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:

DESIGNAR

A Senhora MARIA JAQUELINE DA ROCHA FIUSA, para 
responder interinamente pelo cargo de Gerente do Departamento de 
Atendimento aos Segurados e Beneficiários, símbolo GES IV, a partir 
desta data.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 01 
DE ABRIL DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Licitações
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa a  licitação abaixo:

 
PREGÃO N.º 016/2009 (PRESENCIAL) - COMPEL

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço de comunicação visual, para atender as necessidades dos 
eventos realizados pela Administração Municipal de Camaçari. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 10/03/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

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

 
PREGÃO N.º 002/2009 (PRESENCIAL) - COMPEL
 
OBJETO: Aquisição de equipamentos para estação de monito-

ramento por imagens do Município de Camaçari, incluindo transporte. DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 09/02/2009. LUIZ CARLOS CAETANO

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

 PREGÃO N.º 168/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL
 OBJETO: Contratação de empresa especializada em forne-

cimento de refeições prontas, para serem consumidas pelos Brigadistas 
e Agentes da Defesa Civil do Município da Camaçari, incluindo transporte. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

LOTE VENCEDOR VALOR GLOBAL (R$) 
único WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA  145.000,00 

 

LOTE VENCEDOR VALOR GLOBAL (R$) 
UNICO MKT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 4.999,98 

 

LOTE VENCEDORES VALOR GLOBAL (R$) 
01 DELICATESSEN GLAMOUR LTDA - ME 100.485,84 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n.º 0089/2009 – Processo n.º 0180/2009. CONTRATADO: 
JC SINALIZAÇÃO E INFORMATICA LTDA-ME. Objeto: : Aquisição de 
Painéis Informativo, para atender as necessidades do Departamento  
Administrativo e Financeiro da Secretaria de Saúde do Município 
de Camaçari. Valor R$ 3.454,10 (três mil, quatrocentos e cinqüenta e 
quatro reais e dez centavos).Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 26/03/2009.

Dispensa n.º 0053/2009 – Processo n.º 0179/2009. CONTRATADO: 
JOINTMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, HOSPITALARES 
E ORTOPÉDICOS LTDA. Objeto: Aquisição de Biomaterial Medfor 
Porex, para atender as necessidades do Departamento de Auditoria, 
Controle, Avaliação e Regulação do SUS do município de Camaçari-
BA. Valor R$ 7.589,36 (sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e 
trinta e seis centavos).Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Data da homologação: 12/03/2009.

Dispensa n.º 020/2009 – Processo n.º 0151/2009. CONTRATADO: 
CLIMAN – Clinica de Doenças da mama LTDA.. Objeto: Realização de 
exame (Core Biopsia de mama Direita e Esquerda), solicitada pela 
Secretaria de Saúde para a paciente: Macia Suely Barros de Oliveira. 
Valor R$ 1,000.00 (hum mil). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 31/03/2009. 

Dispensa n.º 028/2009 – Processo n.º 0241/2009. CONTRATADO: 
Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (DUPLEX SCAN VE-
NOSO COLLOR DOS MMII), solicitada pela Secretaria de Saúde para a 
paciente: Elisa Correia dos Santos. Valor R$ 220,00 (Duzentos e Vinte 
Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 027/2009 – Processo n.º 0240/2009. CONTRATADO: 
Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (DUPLEX SCAN VE-
NOSO COLLOR DOS MMII), solicitada pela Secretaria de Saúde para 
a paciente: Enedina Maria de Jesus. Valor R$ 220,00 (Duzentos e Vinte 
Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 31/03/2009. 

Dispensa n.º 033/2009 – Processo n.º 0246/2009. CONTRATADO: 
IMAC. Objeto: Realização de exame (DUPLEX SCAN DE CARÓTIDAS 
E VERTEBRAS), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: 
Maria Elisia da Rocha. Valor R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 31/03/2009. 

Dispensa n.º 032/2009 – Processo n.º 0245/2009. CONTRATADO: 
IMAC. Objeto: Realização de exame (DUPLEX SCAN DE CARÓTIDAS 
E VERTEBRAS), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: 
Maria da Gloria de Espírito Santo. Valor R$ 150,00 (Cento e Cinquenta 
Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 31/03/2009. 

Dispensa n.º 030/2009 – Processo n.º 0243/2009. CONTRATADO: 
IMAC. Objeto: Realização de exame (DUPLEX SCAN DE CARÓTIDAS 
E VERTEBRAS), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: 
Maria Luiza de Oliveira. Valor R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 31/03/2009. 

Dispensa n.º 034/2009 – Processo n.º 0247/2009. CONTRATADO: 
IMAC. Objeto: Realização de exame (DUPLEX SCAN DE CARÓTIDAS 
E VERTEBRAS), solicitada pela Secretaria de Saúde para o pacien-
te: Vivaldo dos Santos. Valor R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 066/2009 – Processo n.º 0284/2009. CONTRATADO: 
Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Retossigmoidos-
copia), solicitada pela Secretaria de Saúde para o paciente: Irenio 
Souza de Jesus. Valor R$ 169,23 (Cento e Sessenta Reais e Vinte e 
Três Centavos.). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 31/03/2009. 

Dispensa n.º 069/2009 – Processo n.º 0287/2009. CONTRATADO: 

Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Retossigmoidoscopia 
Flexivel), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Jeosi-
nalva Araújo da Silva. Valor R$ 169,23 (Cento e Sessenta Reais e Vinte 
e Três Centavos.). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 068/2009 – Processo n.º 0286/2009. CONTRATADO: 
Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Retossigmoidosco-
pia), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: José Roberto 
Weber de Jesus. Valor R$ 169,23 (Cento e Sessenta Reais e Vinte e 
Três Centavos.). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 061/2009 – Processo n.º 0279/2009. CONTRATADO: 
Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (DUPLEX SCAN VE-
NOSO COLLOR DOS MMII), solicitada pela Secretaria de Saúde para a 
paciente: Elenisia dos Reia santos. Valor R$ 220,00 (Duzentos e Vinte 
Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 31/03/2009. 

Dispensa n.º 029/2009 – Processo n.º 0242/2009. CONTRATADO: 
Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (DUPLEX SCAN VE-
NOSO COLLOR DOS MMII), solicitada pela Secretaria de Saúde para 
a paciente: Iraci Dantas de Oliveira. Valor R$ 220,00 (Duzentos e Vinte 
Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 31/03/2009. 

Dispensa n.º 067/2009 – Processo n.º 0285/2009. CONTRATADO: 
Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Retossigmoidoscopia 
flexivel), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Maria 
Gomes da silva. Valor R$ 169,23 (Cento e Sessenta Reais e Vinte e 
Três Centavos.). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 065/2009 – Processo n.º 0283/2009. CONTRATA-
DO: Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Eletroneuro-
miografia de MSE MSD), solicitada pela Secretaria de Saúde para a 
paciente: Jacira Batista Gomes. Valor R$ 108,00 (Cento e oito Reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 31/03/2009 . 

Dispensa n.º 059/2009 – Processo n.º 0307/2009. CONTRATADO: 
Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (USG. OBSTÉTRICA 
MORFOLOGICA), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: 
Zirlande dos Santos Santana. Valor R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 075/2009 – Processo n.º 0294/2009. CONTRATADO: 
Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (DUPLEX SCAN VE-
NOSO COLLOR DOS MMII), solicitada pela Secretaria de Saúde para a 
paciente: Maria Dalva Lima. Valor R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 31/03/2009. 

Dispensa n.º 079/2009 – Processo n.º 0298/2009. CONTRATADO: 
Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma Bi-
dimensional Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para 
o paciente: Pedro Segundo Riquelme Gusmão. Valor R$ 80,00 (Oitenta 
Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 081/2009 – Processo n.º 0301/2009. CONTRATA-
DO: Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Monitorização 
Ambulatorial da Pressão - Mapa), solicitada pela Secretaria de Saúde 
para a paciente: Jacira Paim Braga da Silva. Valor R$ 78,00 (Setenta 
e Oitenta Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 31/03/2009

Dispensa n.º 080/2009 – Processo n.º 0300/2009. CONTRATADO: 
Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Esperiometria com-
pleta), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Josiane 
Santiago de Carvalho. Valor R$ 60,00 (Sessenta Reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
31/03/2009 

Dispensa n.º 076/2009 – Processo n.º 0295/2009. CONTRATADO: 
Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Retossigmoidosco-
pia), solicitada pela Secretaria de Saúde para  o paciente: Romildo 
Nascimento dos Santos. Valor R$ 169,23 (Cento e Sessenta Reais e 
Vinte e Três Centavos.). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 
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n.º 8.666/93. Data da homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 078/2009 – Processo n.º 0297/2009. CONTRATADO: 
Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Retossigmoidos-
copia), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Maria 
Venancia Araújo de Oliveira. Valor R$ 169,23 (Cento e Sessenta Reais 
e Vinte e Três Centavos.). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 077/2009 – Processo n.º 0296/2009. CONTRATA-
DO: Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Esperiometria 
completa com Prova de Farmocadinamica), solicitada pela Secretaria 
de Saúde para a paciente: Monique Evanys de Jesus Monteiro. Valor 
R$ 60,00 (Sessenta Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 082/2009 – Processo n.º 0302/2009. CONTRATADO: 
Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (DUPLEX SCAN VE-
NOSO DO MSD), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: 
Karolaine Ferreira da Silva. Valor R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 31/03/2009. 

Dispensa n.º 031/2009 – Processo n.º 0244/2009. CONTRATADO: 
Climetro. Objeto: Realização de exame (Biópsia de Mama Direita Guiada 
Por USG – Citologia PAAF), solicitada pela Secretaria de Saúde para a 
paciente: Ana Maria Matos da Silva. Valor R$ 280,00 (Cento Duzentos 
e Oitenta Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 31/03/2009. 

Dispensa n.º 026/2009 – Processo n.º 0239/2009. CONTRATADO: 
Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Retossigmoidosco-
pia), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Maria da 
conceição dos santos. Valor R$ 169,23 (Cento e Sessenta Reais e Vinte 
e Três Centavos.). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 062/2009 – Processo n.º 0280/2009. CONTRATADO: 
Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Retossigmoidoscopia 
Flexivel), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Maria 
da conceição dos santos. Valor R$ 169,23 (Cento e Sessenta Reais 
e Vinte e Três Centavos.). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 046/2009 – Processo n.º 0259/2009. CONTRATADO: 
Clinica CPM Objeto: Realização de exame (colonoscopia), solicitada 
pela Secretaria de Saúde para a paciente: Maria das Graças Pinto 
Brandão. Valor R$ 423,17 (Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Dezes-
sete Centavos), Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 064/2009 – Processo n.º 02822009. CONTRATADO: 
Méd Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Eletroneuromiografia 
de MMSS )solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Edileu-
za Pureza Dias . Valor R$ 108,00 (Cento e oito Reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
31/03/2009

Dispensa n.º 063/2009 – Processo n.º 0281/2009. CONTRATA-
DO: Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (DUPLEX SCAN 
VENOSO E ARTERIAL DE MEMBROS SUPERIORES), solicitada pela 
Secretaria de Saúde para O paciente: José Rubem Souza. Valor R$ 
349,78 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 31/03/2009. 

Dispensa n.º 073/2009 – Processo n.º 0291/2009. CONTRATADO: 
Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (DUPLEX SCAN VE-
NOSO COLLOR DOS MMII), solicitada pela Secretaria de Saúde para 
a paciente: Eliete dos Santos Sales. Valor R$ 220,00 (Duzentos e Vinte 
Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 070/2009 – Processo n.º 0288/2009. CONTRATADO: 
Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (USG. DE ABDOMEN 
SUPERIOR COM DOPPLER), solicitada pela Secretaria de Saúde para 
a paciente: Thailan Freitas de Oliveira . Valor R$ 110,00 (Cento e Dez 
Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 31/03/2009 

Dispensa n.º 072/2009 – Processo n.º 0290/2009. CONTRATADO: 
Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (USG. Transvaginal 
com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Eli-
nete Santana de Andrade - Valor R$ 100,00 (Cem Reais). Fundamentada 

no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
31/03/2009 

Dispensa n.º 074/2009 – Processo n.º 0293/2009. CONTRATADO: 
Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (USG. Transvaginal 
com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: 
Vilma Ferreira de Almeida- Valor R$ 100,00 (Cem Reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
31/03/2009 

Dispensa n.º.047/2009 – Processo n.º 0260/2009. CONTRATADO: 
Hospital CEPARH. Objeto: Realização de exame (VIDEO HISTEROS-
COPIA CIRÚRGICA e CONSULTA COM ESPECIALISTA), solicitada 
pela Secretaria de Saúde para a paciente: Rita de Cássia Barbosa 
dos Santos Sergino. Valor R$ 2.800,00 (Dois mil e Oitocentos Reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 31/03/2009.

Dispensa n.º 0092/2009 – Processo n.º 0334/2009. CONTRATADO: 
F S Vasconcelos e Cia Ltda. Objeto: Aquisição de eletrodoméstico, 
para atender as secretarias da Prefeitura Municipal Camaçari. Valor 
R$ 2.185,00 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
31/03/2009. 

Dispensa n.º 0091/2009 – Processo n.º 0173/2009. CONTRATADO: 
A Bahiana Embalagens Ltda. Objeto: Aquisição de 100 (cem) caixas de 
isopor, para atender as necessidades de armazenamento e transporte 
de doses de vacina anti-rábica animal, visando dar continuidade aos 
trabalhos do Programa de Controle da Raiva no municipio de Cama-
çari. Valor R$ 739,00 (setecentos e trinta e nove reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
02/04/2009.

Dispensa n.º 0100/2009 – Processo n.º 0270/2009. CONTRATADO: 
Isaias Alves Antas. Objeto: Aquisição de suprimentos, para utilização 
nas máquinas copiadoras Sharp AR-5220 e Xerox-4118, instaladas 
nos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Camaçari. Valor 
R$ 7.760,00 (sete mil, setecentos e sessenta reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
02/04/2009.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, torna público que no dia 01/04/2009 foi FRACASSADO 
o PREGÃO PRESENCIAL – SESAU 007/2009, que tem como objeto o 
Registro de Preços de Bolsas em Poliamida. Data da Homologação: 
01/04/2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregões Presenciais:

Nº 23/2009. Objeto: Registro de preços para fornecimento gêneros 
alimentícios não-perecíveis – doces e mistura de bolo. Abertura: 22/04/2009 
às 13:00 horas. Sônia Maria Brito Ribeiro -Pregoeira;

Nº 24/2009. Objeto: Registro de preços para fornecimento de 
Gêneros alimentícios não perecíveis - Farinha de mandioca, açúcar e 
adoçante. Abertura: 22/04/2009 às 15:00 horas. Miriam Alves dos Santos 
- Pregoeira;

Nº 25/2009. Objeto: Registro de preços para fornecimento de 
gêneros alimentícios não perecíveis – azeite de dendê e requeijão cre-
moso. Abertura: 23/04/2009 às 14:00 horas. Rosana Buffone Lima Santos 
– Pregoeira.

Abertura na Sala de Compras e Licitações, situado na Rua Fran-
cisco Drummond, s/n, térreo, Centro Administrativo, Camaçari, BA. Cópias 
dos editais encontram-se à disposição dos interessados no portal www.
compras.camacari.com.br. Informações pelo telefone (0**71)3621-6879. 
Rosana Buffone Lima Santos-Presidente em Exercício COSEL/EDUCA-
ÇÃO. Camaçari-02/04/2009.

·  O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados que realizará a licitação abaixo relacionada, no auditório 
da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na Rua Francisco 
Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria Municipal de 
Educação, térreo, Camaçari, Bahia.

PREGÃO N.º 024/2009 (PRESENCIAL) - COMPEL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em presta-
ção de serviço de fornecimento de buffet para a IIª Conferência Regional 
de Promoção da Igualdade Racial do Município de Camaçari, incluindo 
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Contratos

transporte. ABERTURA: 17/04/2009 – 14:00 horas. PREGOEIRA: Ana 
Paula Souza Silva.

 O Edital encontram-se à disposição no Portal de Compras de Ca-
maçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. Camaçari 
- Bahia, 03/04/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COMPEL.

PREGÃO ELETRÔNICO – SESAU 003/2009
 

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará o Pregão 
Eletrônico – SESAU nº 003/2009. Objeto é a Aquisição de Mini Gra-
vador de Voz, Câmara Fotográfica e Filmadora. Com acolhimento das 
propostas a partir do dia 27/04/2009 até 28/04/2009 às 9:00 h (Brasília); 
abertura no dia 28/04/2009 às 9:00 h (Brasília); e início da disputa no dia 
28/04/2009, às 10:00 h (Brasília). O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Informações 
pelo telefone (71)3621-6655 – Ailda Maria Sampaio Topázio – Presidente 
da COSEL/SESAU. Camaçari – 02/04/2009.

ERRATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD N° 051/2008 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 142/2008

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
142/2008, DA EMPRESA V.M. COMÉRCIO LTDA, PUBLICADO NO DIÁ-
RIO OFICIAL DO MUNICÍPIO N.º 269 DE 25/08/2008:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS).

NO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO:

ONDE SE LÊ: R$ 4.140,00                   LEIA-SE: R$ 4.020,00

ANA CARLA PAIM - REGISTRO DE PREÇOS - Mat. nº 150118-0

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 042/2009 CONTRATADO: WALDEMIR RIBEIRO 
DA SILVA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 016/2009 – COMPEL. OB-
JETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
comunicação visual, para atender as necessidades dos eventos realizados 
pela Administração Municipal de Camaçari. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade: 6006: Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fonte: 0100.000. 
VALOR GLOBAL R$ 145.000,00 DATA DA ASSINATURA: 10 de março 
de 2009. LUIZ CARLOS CAETANO. 

CONTRATO Nº 0029/2009 - CONTRATADO: MKT COMERCIO 
DE ELETRONICOS LTDA: Pregão Presencial nº. 002/2009 – COMPEL. 
OBJETO: objeto Aquisição de equipamentos para estação de monito-
ramento por imagens do Município de Camaçari, incluindo transporte. 
VALOR TOTAL DE R$: 4.999,98 (quatro mil novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto 
Atividade: 6074; Elementos de Despesa: 4.4.90.52. Fonte: 193.000. DATA 
DA ASSINATURA: 13/02/2009. LUIZ CARLOS CAETANO

CONTRATO Nº 024/2009 - CONTRATADO: DELICATESSEN 
GLAMOUR LTDA - ME: Pregão Presencial nº 168/2008 – COMPEL. OBJE-
TO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições 
prontas, para serem consumidas pelos Brigadistas e Agentes da Defesa 
Civil do Município de Camaçari, incluindo transporte. VALOR TOTAL DE 
R$: 100.485,84 (cem mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e 
quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6001; 
Elementos de Despesa: 3.3.90.39. Fonte: 00. DATA DA ASSINATURA: 
03/02/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DA APOSTILA 001 AO PROCESSO N.º 0008/2009
(Pregão Presencial n.º 001/2009) 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de suas atribui-

ções, informa a alteração da dotação orçamentária no Processo Adminis-
trativo n.º 0008/2009 e consequentemente do Contrato n.º 013/2009, com a 

empresa ORGANIZAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA, 
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de captação de patrocínio, destinado ao custeio parcial dos eventos 
Festa de Arembepe, Camaforró e Camafolia, promovidos pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari, através do Pregão n.º 001/2009 (Presencial) – 
COMPEL). Passando a vigorar a seguinte dotação orçamentária: Projeto/
Atividade: 8006; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fonte 00.

Extratos de Convênio e Termos Aditivos de Contratos

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 014/2008; Contratante: 
Município de Camaçari: Contratado: Empresa RADIAL Locação e Sonori-
zação Ltda.; Objeto: alterar as Clausulas Segunda e Terceira,  do contrato 
original; Prazo: 12 (doze ) meses, contados a partir da data de assinatura 
deste termo; Preço: em virtude do contrato original, ser de natureza de 
prestação de serviços de caráter continuado, e considerando a prorroga-
ção de  prazo contida na Clausula Segunda, do presente termo aditivo, o 
valor global, proporcional, estipulado para o referido instrumento é de  R$ 
477.936,00 (quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e seis 
reais). Fica mantida a forma de pagamento prevista na clausula Segunda 
do contrato original.;Assinatura: 18/02/2009; LUIZ CARLOS CAETANO 
– Município.

Quarto  Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras e 
Serviços de Engenharia n° 711/2007; Contratante: Município de Cama-
çari: Contratado: Empresa CM Construtora Ltda.; Objeto: alterar o caput 
das Clausulas  Terceira e Quinta,  do contrato original; Prazo: 06 (seis ) 
meses, contados a partir da data de assinatura deste termo; Preço: em 
virtude do contrato original, ser de natureza de prestação de serviços de 
caráter continuado, e considerando a prorrogação de  prazo contida na 
Clausula Segunda, do presente termo aditivo, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido instrumento é de  R$ 1.837.500,00 (hum milhão, 
oitocentos e trinta e sete  mil e quinhentos  reais). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula Terceira do contrato original.;Assinatura: 
29/01/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro  Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
n° 023/2008; Contratante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa 
AFINCO Consultoria e Assessoria Ltda.; Objeto: alterar as Clausulas  Se-
gunda e Quinta,  do contrato original; Prazo: 12 (doze ) meses, contados 
a partir da data de assinatura deste termo; Preço: em virtude do contrato 
original, ser de natureza de prestação de serviços de caráter continuado, 
e considerando a prorrogação de  prazo contida na Clausula Segunda, 
do presente termo aditivo, o valor global, proporcional, estipulado para o 
referido instrumento é de  R$ 542.640,00 (quinhentos e quarenta e dois  
mil e seiscentos e quarenta  reais). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na clausula Quarta do contrato original.;Assinatura: 08/01/2009; 
LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n° 016/2007; Conceden-
te: Município de Camaçari: Convenente: Instituto Euvaldo Lodi – IEL/
BA ; Objeto: a inserção do Plano de Trabalho, para o cumprimento do 
Cronograma de Execução, (mesa, etapa ou fase) a ser desenvolvido no 
período compreendido entre julho de 2008 a julho de 2009; Da Ratifica-
ção: permanecem inalteradas, e em pleno vigor, as demais cláusulas e 
disposições do convenio originário, não modificadas por este instrumento. 
; Assinatura: 01/07/2008; Luiz  Carlos Caetano – Município.

EXTRATOS DA STT

Contrato n° 010/2009; Contratado: Empresa VISUAL Livraria 
e Papelaria Ltda.; Objeto: especializada em fornecimento de material de 
consumo para atender as necessidades  de materiais  de escritório para 
atender as demandas da STT mediante regime de empreitada por preço 
unitário, planilha  descritiva e quantitativa.; Preço : fica estipulado em R$ 
22.279,43 ( vinte e dois mil, duzentos e setenta e nove  reais e quarenta e 
três centavos)  ; Prazo e Vigência ; será  a partir da assinatura deste con-
trato, vigência de 11(onze)  meses, poderá ser prorrogado mediante termo 
aditivo); Dotação Orçamentária : Projeto Atividade:  2052/6077/6078 : 
Natureza  de Despesa; 339039; Fonte :0100.00;Assinatura: 17/03/2009;  
JOÃO DE ARAÚJO- STT.

Contrato n° 011/2009; Contratado: Eduardo Varoli Gonçlaves 
Ltda.; Objeto: especializada em comunicação visual para atender as 
necessidades   de materiais  de escritório para atender as demandas da 
STT mediante regime de empreitada por preço unitário, planilha  descri-
tiva e quantitativa.; Preço : fica estipulado em R$ 30.700,00 ( trinta mil e 
setecentos  reais ) ; Prazo e Vigência ; será  a partir da assinatura deste 
contrato, vigência de 06 (seis)  meses, poderá ser prorrogado mediante 
termo aditivo); Dotação Orçamentária : Projeto Atividade:  2052/6077 
: Natureza  de Despesa; 339030/339039; Fonte :0100.00;Assinatura: 
20/03/2009;  JOÃO DE ARAÚJO- STT.



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VI - Nº 300 - de 28 de março a 03 de abril de 2009 PÁGINA 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Diversos

CONTRATO DE GESTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E 

INSTITUTO PROFESSOR RAIMUNDO PINHEIRO 
(CIDADE DO SABER)

RELATÓRIO ANUAL / 2008

CAMAÇARI, DEZEMBRO DE 2008

1. APRESENTAÇÃO.......................................................................................................................  3 
  
2. METAS DO CONTRATO DE GESTÃO .....................................................................................  6 
  
      2.1. Quadro de Metas do Contrato de Gestão 2008.............................................................. 6 

      2.2 Análise das Metas .............................................................................................................  9 
  
3. PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO..........................   10 
  
       3.1. Área de esporte ..................................................................................................... 10 
           3.1.1. Aspectos quantitativos e comparativos 2007/2008..................................................... 11 
           3.1.2. Número de títulos........................................................................................................ 20 
           3.1.3. Campeonatos e festivais realizados / prêmios obtidos............................................... 22 
          3.1.4. Eventos esportivos produzidos para terceiros............................................................. 27 
          3.1.5. Melhorias metodológicas............................................................................................. 27 
       3.2 Área de cultura ................................................................................................................. 28 

          3.2.1. Apresentação............................................................................................................... 28 
          3.2.2. Aspectos quantitativos e comparativos 2007/2008...................................................... 28 
          3.2.3. Aspectos metodológicos.............................................................................................. 41 
          3.2.4. Projetos e eventos realizados no ano de 2008............................................................ 42 
          3.2.5. Considerações finais.................................................................................................... 46 
       3.3 Projetos, gestão e desenvolvimento  pedagógico ....................................................... 
          3.3.1. Apoio pedagógico....................................................................................................... 

          3.3.2. Ação inclusiva............................................................................................................. 

          3.3.3. Projetos especiais........................................................................................................ 

48 
48 
50 
53 

      3.4.  Teatro e Núcleo de Produção. ....................................................................................... 

          3.4.1. Espetáculos teatrais, de música e dança.................................................................... 

          3.4.2. Projetos........................................................................................................................ 

57 
58 
61 

      3.5. Gestão de eventos............................................................................................................ 
      3.6. Teatro e eventos: aspectos econômico-financeiros..................................................... 

64 
69 

4. GESTÃO INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA...................................................................... 79 
  
      4.1 Alinhamento Estratégico: a implantação do BSC.......................................................... 79 
      4.2 Gestão de Pessoas ........................................................................................................... 
         4.2.1. Ações desenvolvidas.................................................................................................... 
         4.2.2. Área de pessoal – dados relevantes............................................................................. 

91 
91 
93 

     4.3. Gestão Tecnológica........................................................................................................... 

        4.3.1. Atividades desenvolvidas.. ............................................................................................ 

        4.3.2. Recursos de TI............................................................................................................... 

        4.3.3. Gráficos......................................................................................................................... 

96 
96 
99 
100 

    4.4. Gestão dos recursos do contrato..................................................................................... 102 
 



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VI - Nº 300 - de 28 de março a 03 de abril de 2009PÁGINA 32  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

1. APRESENTAÇÃO

A administração Luiz Caetano, quando, no começo da gestão 
passada, deu os primeiros passos para viabilizar o Projeto Cidade do Saber, 
estava certa que Camaçari tinha demandas vultosas e não atendidas e, 
uma profunda vocação coletiva para atividades culturais, esportivas, de 
lazer e promoção à saúde. Não por caso, assim, criou e apostou neste 
grande Projeto, que é exemplo de coragem e visão de futuro de um ges-
tor municipal, que tornou de importância estratégica as políticas públicas 
dirigidas à cultura e ao esporte, amiúde consideradas secundárias, pelos 
governos municipais.

Ao concluir, a Cidade do Saber, o seu segundo ano de existên-
cia, em 2008, apraz-nos prestar, como manda a lei, contas das atividades 
e dos nossos resultados e constatar, com números inquestionáveis e pela 
adesão ampla da comunidade camaçariense ao Projeto, que o prognós-
tico da atual gestão sempre esteve, profundamente, correto. A Cidade do 
Saber, em apenas 2 anos de funcionamento, praticamente, esgotou a sua 
capacidade de atendimento em alguns dos seus equipamentos, como a 
quadra poli esportiva e a piscina semi-olímpica, esta última, com atividades 
diárias, quase ininterruptas, das 6 às 22 horas. As demais instalações, 
observe-se, hoje já apresentam também, altíssima ocupação, muitas delas, 
se encontrando no limiar de sua capacidade nominal instalada, como estão 
a demonstrar, neste Relatório, os diversos quadros e gráficos. 

É evidente que “mirar no alvo” das necessidades da população, 
não seria suficiente, nem seria garantia de êxito do Projeto. Dotar a sua 
gestão de modelo institucional que permitisse autonomia e flexibilidade 
nas ações; criar uma organização apoiada em práticas e valores ver-
dadeiramente, profissionais, sem prejuízo dos fins públicos inerentes à 
organização; e, acima de tudo, orientar toda a ação prática para a busca de 
resultados e máxima qualidade dos serviços prestados, avaliados e medidos 
periodicamente, foram outras decisões e escolhas, que tomadas desde o 
inicio, impactaram, muito, no sucesso deste empreendimento social. Nesse 
último aspecto, a atual gestão, fez explicito no Projeto, mais uma vez, seu 
compromisso com a busca da qualidade nas políticas públicas municipais, 
entendendo que tem origem nesta deficiência a falsa noção de crise de 
Estado, tão propalada pelos representantes do neo-liberalismo. O alcance 
de resultados, é fundamental e como sabido, tem efeito multiplicador junto 
à população, que retribui com mais confiança no ente governamental e 
novas demandas. 

Os resultados de 2008, ora apresentados, são exemplos disso, 
e em muito, decorrem dos êxitos do ano anterior, do mesmo modo, que 
serão grande incentivo para os resultados do exercício seguinte. Esta é a 
lógica e dialética, das relações Governo-sociedade.

Neste Relatório de Atividades, através do qual, apresentamos 
à Prefeitura de Camaçari, a avaliação do Contrato de Gestão, pactuado 
para o exercício, são descritas as atividades e resultados obtidos. Tendo 
atingido, outra vez, a totalidade das metas acordadas, a Cidade do Saber, 
colheu também, outros expressivos frutos, muitos, absolutamente surpre-
endentes, se considerado o exíguo espaço de tempo transcorrido, da sua 
inauguração até esta data.É o caso do prêmio TOP SOCIAL NACIONAL, 
concedido pela ADVB- Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, 
em junho, à esta instituição. Esta premiação é concedida às organizações 
brasileiras que se destacaram pela atuação na área da responsabilidade 
social, sendo a CdS, a única organização do Norte e Nordeste contem-
plada. Do mesmo modo, foi motivo de profundo orgulho para a instituição 
e município, a seleção de 4 alunos do Projeto, para o renomado Balé de 
Bolshoi. A conquista do campeonato brasileiro e o vice-campeonato sul-
americano de Karatê, assim como o segundo lugar em concurso estadual 
de arte promovido pela Bahia Pulp e que participaram 15 mil inscritos, são 
outros feitos dos nossos alunos e reflexo claro da qualidade das ações 
pedagógicas promovidas no âmbito deste Projeto.

A par disso, mas sem a mesma visibilidade, estão os esforços 

permanentes para aperfeiçoar e eficientizar a gestão da Cidade do Saber 
e suas práticas administrativas e operacionais-finalísticas, aqui apresenta-
dos também. Foram muitas as iniciativas nessas áreas, destacando aqui, 
a implantação do BSC- Balanced Scorecard, modelo de planejamento e 
gestão estratégicas, usado pelas mais avançadas organizações, públicas, 
privadas e do terceiro setor. O BSC é reconhecido hoje, como ferramenta in-
dispensável para alinhar toda uma organização aos seus propósitos maiores 
ou estratégicos, e é instrumento indispensável para o aperfeiçoamento do 
processo de formulação e gestão das ações internas, estratégicas e táticas. 
Na área de desenvolvimento organizacional, o Projeto também, foi objeto 
de grandes avanços, notadamente, em relação ao esforço de normatização 
e otimização de sistemas, estabelecendo-se novos padrões e controles, 
com vista a garantir maior conformidade ainda, dos processos e rotinas, 
com destaque para aqueles vinculados aos procedimentos de contratação e 
pagamento. Em relação às atividades fins,esforços consideráveis também, 
foram empreendidos no desenvolvimento metodológico e das ferramentas 
pedagógicas. As importantes novas parcerias, celebradas com a UNISUL 
de Santa Catarina e com o CNA, são exemplos eloqüentes desse esforço. 
Com a UNISUL, no âmbito do Programa “ Educação Pelo Esporte”, que 
tem o apoio da Brasken,  8 técnicos da Cidade do Saber foram capacita-
dos nas técnicas de ensino do voleibol e  futsal, por essa instituição, que 
é hoje considerada,  se  não  a  mais importante, uma das três melhores 
instituições de ensino esportivo do Brasil. Com a parceria com o CNA, a 
CdS passou a oferecer cursos de idiomas (inglês e espanhol), através de 
método e escola com larga tradição e vasta rede de estabelecimentos, país 
afora. Vale ainda, e em conclusão, lembrar o empenho da instituição no 
desenvolvimento de uma metodologia específica e complementar à ação 
pedagógica, voltada para as ações da CdS na promoção da cidadania e 
da inclusão social. Para tanto, criou no final do exercício, Programa de 
Formação de Multiplicadores em DPS (Desenvolvimento Pessoal e Social), 
dirigido aos instrutores atuando no Projeto, através do qual, serão incor-
porados aos cursos e oficinas, conteúdos e padrões de comportamento 
pedagógico, que contribuam decisivamente, para a promoção da cidadania 
e a inclusão social.

Não obstante os resultados obtidos no exercício, há que se 
registrar as grandes dificuldades experimentadas pela instituição na área 
financeira, no curso de 2008, decorrentes dos atrasos nos repasses e 
da insuficiência dos valores repassados, aquém do combinado no Cro-
nograma de Desembolso previamente, pactuado. Acresça-se a isso, a 
necessidade de expansão dos serviços da entidade, como era previsto, 
em função de novas demandas, ensejando aporte adicional de recursos, 
o que só veio a acontecer, mas em valores inferiores àqueles pleiteados e 
efetivamente necessários, no mês de outubro, através do apostilamento 
dos recursos destinados à CdS, no orçamento dos órgãos supervisores. 
Tal quadro de limitações, trouxeram um conjunto de problemas, que foram 
devidamente relatados, tempestivamente, aos órgãos supervisores e de 
staff da Prefeitura. Dentre esses problemas, vale destacar, os (grandes) 
atrasos a fornecedores, com conseqüências, em alguns casos, irreparáveis, 
inviabilizando recontratações e trazendo prejuízos relevantes à imagem da 
instituição, junto à comunidade, notadamente parceiros comerciais. A CdS 
confia na normalidade, no próximo exercício, dos fluxos financeiros, entre 
Prefeitura e CdS, indispensável à boa gestão operacional e preservação 
das relações externas desta entidade.

No que pesem as dificuldades, decorrentes da crise mundial 
econômica, com impactos inevitáveis nas finanças municipais em 2009, a 
Cidade do Saber, Projeto da maior relevância e essencialidade hoje, para 
o município de Camaçari, confia também e, mais ainda, na continuidade 
e ampliação do apoio da Prefeitura e dos seus órgãos, supervisores do 
Contrato de Gestão, para que no novo exercício, novas e desafiadoras 
Metas sejam pactuadas e, certamente, alcançadas, contribuindo desse 
modo, para o atendimento das demandas de uma população, que tem na 
sua maioria, neste Poder Público, a única alternativa de acesso às práticas 
esportivas e atividades culturais.
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2. METAS DO CONTRATO DE GESTÃO

2.2. Quadro de Metas do Contrato de Gestão 2008

 

AÇÕES 
ESTRATÉGICAS METAS RESULTADOS ALCANÇADOS  % ATINGIDO SITUAÇÃO 

1.1 Atender 2.500 alunos nas Escolinhas 
de Iniciação Esportiva, contemplando 10 
modalidades diferenciadas, até dezembro 
de  2008; 

 
4.050 atendidos em escolinhas 
de iniciação em 11 
modalidades (basquete, boxe, 
capoeira, futebol, futsal, GR, 
handebol, karatê, volei , 
xadrez, natação) 
 

162,0 Meta  superada 

1.2 Atender a 1.200 pessoas em 
atividades que proporcionem melhor 
condicionamento físico e que contribuam 
para saúde e qualidade de vida, até 
dezembro de 2008; 

1.483 atendidos em promoção 
da saúde (natação adulto e 
hidroginástica) 

123,6 Meta  superada 
1 - OTIMIZAÇÃO 
DOS RECURSOS, 
SERVIÇOS E 
PRODUTOS 

 
 
 
 
1.3 Capacitar 100 professores, técnicos e 
árbitros envolvidos nos programas de 
esporte e lazer comunitário, até  
dezembro de 2008;  
 

105 professores, técnicos e 
árbitros capacitados 105,0 Meta superada 

AÇÕES 
ESTRATÉGICAS METAS RESULTADOS ALCANÇADOS  % ATINGIDO SITUAÇÃO 

 
1.4 Propiciar as condições necessárias 
para a participação de 200 atletas em 
competições esportivas locais, nacionais 
e internacionais;  
 

Participação de 257 atletas em 
competições esportivas locais, 
nacionais e internacionais 

128,5 Meta superada 

 
1.5 Ofertar 1.600 vagas, de fevereiro a 
novembro de 2008, nos cursos e oficinas 
dos Núcleos de Música, Artes Plásticas, 
Artes Cênicas e Idiomas; 
 

1.743 vagas ofertadas 108,9 Meta superada 

 
1.6 Atender 15.000 crianças e 
adolescentes no Espaço Infantil, de 
março a dezembro de 2008; 
 

 
20.932 atendimentos 
efetuados 

 
139,5 

 
Meta superada 

1 - OTIMIZAÇÃO 
DOS RECURSOS, 
SERVIÇOS E 
PRODUTOS 

 
1.7 Ministrar palestras de caráter 
informativo e educativo para 1.000 pais 
de alunos da Cidade do Saber, até 
dezembro de 2008; 
 
 

Realizados 2 encontros no 
teatro com capacidade cada 
para 574 pessoas e 3 
palestras no espaço infantil 
com capacidade cada para 30 
pessoas 

123,8 Meta superada 

 

AÇÕES 
ESTRATÉGICAS METAS RESULTADOS ALCANÇADOS  % ATINGIDO SITUAÇÃO 

 
 
1 - OTIMIZAÇÃO 
DOS RECURSOS, 
SERVIÇOS E 
PRODUTOS 
 

1.8 Apoiar 3 eventos que promovam a 
cultura do município até dezembro de 
2008; 

6 eventos realizados 200,0 Meta superada 

 
 
2.1 Implantar Núcleos do Ponto Cidade 
do Saber em 2 Associações 
Comunitárias que demonstrem 
interesse/condição de estabelecer 
parceria, até dezembro de 2008; 
 

Implantados 7 núcleos 
descentralizados da CdS 350,0 Meta superada  

2. MAIOR 
CAPILARIDADE 
SERVIÇOS / 
PRODUTOS 

 
 
2.2 Realizar 02 eventos esportivos, 
recreativos e de lazer para a 
comunidade, em parceria com as 
associações esportivas e comunitárias, 
até dezembro de 2008; 
 

20 eventos esportivos realizados 1000,0 Meta superada  
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2.2.  Análise das Metas

Mais uma vez, em 2008, a CdS cumpre os compromissos 
assumidos com a Prefeitura de Camaçari, como demonstra o Quadro de 
Metas de item 2.1. Como visto aí, das 10 Metas pactuadas, todas  foram 
integralmente cumpridas, superando os quantitativos acordados.

No que pese a eloqüência dos números apresentados na 
Planilha, através do quais, objetivamente, são avaliados os resultados do 
Contrato de Gestão, cabe aqui, adicionalmente e à título de complementa-
ção desta prestação de contas, destacar algumas realizações do período, 
que, contribuindo para a consecução das Metas, trouxeram ainda, grande 
repercussão junto à comunidade e, conseqüentemente, a promoção da 
imagem e propósitos da Cidade do Saber.

A primeira delas, a realização do Programa “Educação pelo 
Esporte” a partir de convênio celebrado entre a CdS e BRASKEN, com 
o apoio técnico da Universidade do Sul de Santa Catarina- UNISUL, que 
permitiu incorporar mais de 400 crianças residentes na sede e orla de Ca-
maçari, às atividades esportivas oferecidas pela CdS. Por este Programa, 
quase inteiramente custeado pela BRASKEN e fruto do esforço espontâneo 
da instituição para buscar novas parcerias e recursos, a Cidade do Saber 
e, por extensão, Camaçari, vai passar a dispor de quadro de professores 
de vôlei de padrão internacional, formado pela UNISUL, uma das mais 
respeitadas escolas de esporte do país e um das principais referências 
nacionais na formação de atletas e equipes de voleibol.

Outro destaque no período e ainda no esporte, foram as inú-
meras premiações obtidas pelos alunos da Cidade do Saber no âmbito 
regional, nacional e até internacional, tendo uma de suas alunas do Karatê, 
sagrado-se campeã brasileira de 2008 e, logo em seguida, vice-campeã 
sul americana. A CdS obteve ainda, nada menos que outras 53 medalhas 
neste esporte, no nível estadual. No boxe, fortalecendo uma vocação his-
tórica do município, a  CdS também trouxe para Camaçari vários títulos, 
destacando-se o de campeão baiano nas categorias cadetes, peso galo e 
médio. As premiações se seguiram, na ginástica rítmica, basquete feminino 
e futsal. Na área da Cultura, foram grandes destaques: a pré-seleção de 
oito e a seleção de quatro alunos da instituição para o Ballet de Bolshoi e o 
segundo lugar conquistado por uma aluna do Núcleo de Artes Plásticas, em 
concurso promovido pela Bahia Pulp do qual participaram 15 mil crianças 
dos mais diversos locais do estado. Registro final, cabe aqui, para o Projeto 
“Escola Vai à Cidade do Saber” que, feito para a rede pública municipal, 
trouxe, no ano de 2008, para o Espaço Infantil da CdS, 4160 alunos, das 
mais diversas e mais distantes, escolas do município.

3. PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESULTADOS ALCANÇA-
DOS NO PERÍODO

3.1. Área de Esporte

No ano de 2009 o Instituto Professor Raimundo Pinheiro - Cida-
de do Saber prosseguiu na sua nobre missão de possibilitar e democratizar 
à população de Camaçari, o acesso à prática esportiva, às atividades recre-
ativas e de promoção à saúde. Este Instituto vai assim, se consolidando, 
como um centro sociabilizador, na tentativa de transformar cidadãos em 
indivíduos responsáveis, dotados de consciência critica do próprio corpo 
como instrumento motivador da cultura e da qualidade de vida. Na prática, 
atua para esse fim em três segmentos básicos, a saber: escolinhas de 
iniciação esportiva,  esportes de rendimento e promoção da saúde.

Nas escolinhas de iniciação desportiva, são apresentadas as 
primeiras noções do esporte, não somente o aprendizado das técnicas, 
mas sobretudo, as iniciativas de valorização do indivíduo. Nas escolinhas, 
o esporte é abordado nas mais diferentes dimensões, salientando valores 
e habilidades, para que o indivíduo tenha uma melhor conduta na sua 
vida cotidiana.

No esporte de rendimento existe o propósito de incentivar 
e apoiar o esporte em nível de competição, respeitando os propósitos 
fundamentais da excelência, identificando jovens com possibilidade de 
apresentar-se em níveis de desempenho motor compatíveis com a prática 

de esporte de competição de alto rendimento.
Na promoção da saúde estão compreendidas as atividades de 

hidroginástica, natação e ginástica voltada para o público adulto. Nessas 
atividades a população tem a oportunidade de buscar a melhoria da qua-
lidade de vida, através da prática de esporte de reabilitação, reeducação 
e lazer, sem a exigência da performance ou talento esportivo, permitindo 
a participação efetiva e a  inclusão social.

A área de esporte e lazer, conta com profissionais qualificados 
que desenvolvem atividades recreativas, educativas e técnicas, especificas 
de cada modalidade, planejando, organizando e coordenando ainda, mini-
torneios, festivais, e outras apresentações. Esses profissionais atuam e 
são preparados para atuar, como agentes transformadores, a quem cabe 
despertar valores morais e sociais existentes em cada indivíduo, transfor-
mando o seu cotidiano, sempre a partir da própria realidade.

3.1.1. Aspectos quantitativos e comparativos 2007 / 2008 

Escolinhas de Iniciação Desportiva

No ano de 2008 foram matriculados 3962 alunos nas esco-
linhas, num universo de 11 modalidades distintas, sendo elas: karatê, 
natação, capoeira, futsal, GR, basquete, vôlei, handebol, futebol de campo, 
boxe e xadrez. Nas escolinhas são apresentadas as primeiras noções do 
esporte, abordado de forma lúdica, crítica e criativa, sem priorizar o tec-
nicismo e a competição, sendo o público-alvo, crianças de 06 a 16 anos.  
Nos gráficos e tabelas a seguir, são apresentados números comparativos 
entre 2007 e 2008, focalizando a evolução de turmas, número de alunos 
e capacidade de atendimento da instituição.

GRÁFICO COMPARATIVO DE TURMAS 2007/2008

QUADRO COMPARATIVO DE TURMAS 2007/2008

Acima, no gráfico e tabela apresentados, pode-se observar 
que, na comparação de 2007 com 2008, em 7 modalidades, houve cres-
cimento significativo das turmas, enquanto em 3 modalidades o número 
de turmas permaneceu o mesmo. Registre-se apenas, o declínio em 2008 
da modalidade natação, decorrente de problemas largamente conhecidos 
pela comunidade, o principal, a necessidade de interdição da piscina, para 
reassentamento de azulejos.
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Modalidades Nº de turmas 2007 Nº de turmas 2008 

Karate  12 18 
Capoeira 9 13 
GR 13 24 
Futsal 7 13 
Handebol 1 1 
Vôlei 4 10 
Basquete 2 2 
Xadrez 2 2 
Boxe 10 13 
Natação 38 18 
Futebol 0 6 

TOTAL  98  120 
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GRÁFICO COMPARATIVO DE ALUNOS 2007/2008

QUADRO COMPARATIVO DE ALUNOS 2007/2008

Já em relação à evolução do número de alunos, o gráfico e tabela acima mostram que, do mesmo modo, se observa também, em 2008, 
acréscimo de alunos na maioria das modalidades, exceto natação. Ao todo, o ano de 2008 teve 762 alunos a mais do que em 2007, um acréscimo 
portanto, de 24%.

Tais números revelam o esforço desta instituição e o quanto tem ela se empenhado em atender às demandas, de crianças e jovens da cidade, 
pelo esporte, demandas que são elevadas, históricas e que foram por longos anos reprimidos, só agora, sendo resgatadas.

Na tabela e gráfico seguintes, fica demonstrado que, com menos de 2 anos de existência, a CdS  praticamente esgotou, a sua capacidade 
física de atendimento nas escolinhas de iniciação esportiva.

GRÁFICO DE COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS EM 2008

IN IC IAÇ ÃO D E S P OR TIV A / N Ú ME R O D E  ALU N OS
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Modalidades Total de alunos 
matriculados em 2007 

Total de alunos 
matriculados em 2008 

Karate  420 630 
Capoeira 225 365 
GR 455 840 
Futsal 245 455 
Handebol 35 35 
Vôlei 140  350  
Basquete 70 70 
Xadrez 30 39 
Boxe 250 345 
Natação 1330 623 
Futebol 0 210 

TOTAL  3200 3962 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO / ATENDIMENTO REAL 2008
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QUADRO DE COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS EM 2008

Promoção da Saúde

Na promoção à saúde, estão compreendidas as atividades 
de hidroginástica, natação e ginástica, voltadas para o publico adulto. 
Nessas atividades, a população tem a oportunidade de buscar a melho-
ria da qualidade de vida, através da prática esportiva de reabilitação ou 
lazer, sem exigências da performance ou talento esportivo, permitindo a 
participação efetiva das pessoas. Nos gráficos e tabelas abaixo, pode-se 
acompanhar o comportamento, em termos quantitativos dessa área, re-
velando, na comparação de 2008 com 2007, estabilidade e, até pequeno 
decréscimo, na atividade de natação adulta, inteiramente compensada 
pelo crescimento na hidroginástica, que além do avanço na procura, no 
ano de 2008, incorporou uma turma de 70 alunos do Projeto Camaçari de 
Bem com a Vida, da Prefeitura de Camaçari, integrada por pessoas que 

GRÁFICO COMPARATIVO DE TURMAS 2007/2008

faziam atividade física nas imediações da Cidade do Saber, sem nenhuma 
orientação profissional.

Novamente, a parada da piscina, por mais de 3 meses, combi-
nada com o crescente interesse de determinados segmentos da população 
pela hidroginástica, explica os números mostrados abaixo . Finalmente, e 
como pode se observar nesses dados comparativos, diferentemente da 
situação das escolinhas, onde praticamente, já se esgotou a capacidade de 
atendimento da instituição, a área de promoção da saúde ainda apresenta, 
embora pequena, capacidade de expansão na oferta de atendimentos 
para o ano de 2009, quando se espera, também, na promoção da saúde, 
o atingimento do limite da capacidade operacional da instituição.

   

Modalidades 

 

Capacidade de Atendimento 

 

Atendimento Real 

Karatê 630 677 

Capoeira 365 413 

GR 840 853 

Futsal 455 485 

Handebol 35 39 

Vôlei 350 351 

Basquete 70 77 

Xadrez 70 39 

Boxe 345 271 

Natação 630 623 

Futebol 210 222 
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QUADRO COMPARATIVO DE TURMAS 2007/2008

GRÁFICO COMPARATIVO DE ALUNOS 2007/2008

QUADRO COMPARATIVO DE ALUNOS 2007/2008

GRÁFICO DE COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS EM 2008

 

 
Modalidades 

 
Número de Turmas 2007 

 
Número de Turmas 2008 

Natação Adulto 16 16 

Hidroginástica 24 26 

Total  40  42 
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Modalidades 

 
Total de alunos matriculados 

em 2007 

 
Total de alunos 

matriculados em 2008 

Natação Adulto 367 363 

Hidroginástica  694 843 

Total   1061  1206 
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QUADRO COMPARATIVO DE ALUNOS 2007/2008

GRÁFICO DE COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS EM 2008

QUADRO DE COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS EM 2008

Esporte de Rendimento

O esporte de rendimento, tem o propósito de incentivar e apoiar o esporte no nível competitivo, colocando Camaçari no cenário esportivo 
estadual, nacional e internacional, divulgando a prática do esporte amador e olímpico na cultura da cidade e utilizando-o como instrumento de educação 
e inclusão social.

GRÁFICO COMPARATIVO DE TURMAS 2007/2008

 

 
Modalidades 

 
Total de alunos matriculados 

em 2007 

 
Total de alunos 

matriculados em 2008 

Natação Adulto 367 363 

Hidroginástica  694 843 

Total   1061  1206 
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Modalidades 

 

Capacidade de Atendimento  

 

Atendimento Real  

Natação Adulto 573 363 

Hidroginástica 910 843 

TOTAL 1483 1206 
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QUADRO COMPARATIVO DE TURMAS 2007/2008

Como demonstram os números da tabela e do gráfico, relativos às quantidades de  turmas de 2007 e 2008, houve um crescimento em 2008 
de 61% das turmas, isso decorrente principalmente, da implementação em parceria com a BRASKEM e apoio metodológico da UNISUL, de Santa Ca-
tarina, do relevante Programa “Educação pelo Esporte”. O programa que contemplou as modalidades de vôlei e futsal foi implantado nas instalações da 
CdS e em localidades mais afastadas, especificamente em Vila de Abrantes e Monte Gordo. O Programa atraiu para a prática do esporte regular, nada 
menos que 400 crianças e jovens.

Quanto ao quantitativo de alunos, embora sem o mesmo percentual de evolução das turmas, foi igualmente expressivo, registrando cresci-
mento de 33,8%.

GRÁFICO COMPARATIVO DE ALUNOS 2007/2008

QUADRO COMPARATIVO DE ALUNOS 2007/2008

 
Modalidade 

 
2007 

 
2008 

Vôlei 04 10 

Handebol  02 02 

Futsal  02 05 

Basquete  02 03 

Karatê  06 06 

Natação  00 01 

GR 02 02 

TOTAL 18 29 
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Modalidade 

 
2007 

 
2008 

Vôlei 90 150 

Handebol  40 45 

Futsal  120 140 

Basquete  60 45 

Karatê  40 50 

Natação  00 35 

GR 20 30 

TOTAL 370 495 
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3.1.2. Número de títulos

Indicador fundamental, embora não seja único, dos resultados 
obtidos com o trabalho na área do esporte de rendimento, os títulos obtidos 
pelos atletas, tem também importante caráter mobilizador  e incentivador. 
Em 2008 os títulos obtidos por atletas das equipes de rendimento da Cidade 

GRÁFICO COMPARATIVO 2007/2008 Nº DE TÍTULOS

do Saber, cresceram nada menos que 283%. Enquanto em 2007 foram 
obtidos no total 23 títulos, em 2008 se chegou a 65 títulos, quase 3 vezes 
mais. Isso atesta a evolução dos desempenhos individuais dos alunos-
atletas e o acerto da orientação técnica a eles fornecida pela instituição. 
No item seguinte, são descriminadas, por modalidade, as premiações 
obtidas no ano de 2008.

QUADRO COMPARATIVO 2007/2008 N° DE TITULOS

3.1.3. Campeonatos e festivais realizados / Prêmios ob-
tidos

A Cidade do Saber, teve desde a sua inauguração, em março 
de 2007, papel fundamental na transformação de Camaçari em sede de 
competições esportivas, sejam municipais, regionais, estaduais, nacionais e 
até internacionais. Esta condição, que historicamente foi subtraída do muni-
cípio, segundo PIB do Estado, afastou Camaçari dos calendários esportivos 
do Estado e país. Dispondo, agora, através da Cidade do Saber, de um 
dos mais bem equipados e modernos ginásios poliesportivo do Estado, de 
piscina semi-olímpica, além de conjunto de salas e auditórios de apoio, foi 
possível ao município passar a sediar eventos dos mais diversos. A relação 
de eventos esportivos, realizados na e pela Cidade do Saber no ano de 
2008, comprova a importância e o novo status que adquire Camaçari no 
cenário desportivo regional e mesmo nacional, se não vejamos:   

MARÇO

· Campeonato Baiano de Boxe 31/03/2008:

Amadores

Feminino: GALO (54 kg)
 - Taiane Simões (Cidade do Saber) VPP Yasmim Da 

Paixão (W.Lopes) Galo(54 kg):
 - Welington Santos (Cidade do Saber) VPP Elenilson 

Santos (Evolução)        
 - Anderson Santos (Cidade do Saber) VPP Elenilson 

Santos (Evolução)

· Campeonato Brasileiro de Boxe Peso Galo 31/03/08
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Modalidade 

 
2007 

 
2008 

Vôlei 04 0 

Futsal 02 01 

Karatê 15 50 

Basquete  0 01 

Natação 0 04 

Boxe 02 09 

TOTAL 23 65 
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 - Rafael Lopes (vice campeão brasileiro) 

· Copa Baiana de Futsal das Associações de Bairro

MAIO

· Jogos Abertos Universitário 6 zonal:
 - Futsal: Campeão do sexto zonal
 - Vice-Campeão Vôlei Masculino Adulto

· Campeonato Baiano de Karatê

 Mirim, infantil e infanto-juvenil masculino e feminino 
Zonal da capital

-Total: 17 medalhas de ouro, 12 medalhas de prata e 21 me-
dalhas de bronze

· Copa Nordeste de Clubes, classe Mirim a Máster 
31/05/08:

- Total de Medalhas: 5 ouro, 1 Prata, 6 Bronze.

· Campeonato Baiano de Boxe Categoria Cadete

JUNHO

· Copa Metropolitana de Judô
· Campeonato Baiano de Vôlei
· Festival de Basquete escolinha
· Taça Estado da Bahia de Futsal

·  Taça Bahia de Boxe Olímpico 20/06/2008
      - 01 Medalha de Prata

· Campeonato Brasileiro de Karatê 12/06/08:
     - 01 medalha de ouro – Paloma Nunes; 
      - 01 Bronze - Andressa Gonçalves F. da Silva

JULHO

· Taça Cidade Salvador Handebol
· Campeonato Baiano de Vôlei
· Campeonato Baiano de Basquete

· 12/07/08 Campeonato Baiano de Boxe Cadetes
 - Cleberson dos Anjos Marinho - Bicampeão Baiano 

categoria: Cadete

· Campeonato Baiano Categoria 52kg 
 - Lago Moreira – Bicampeão Baiano

· Torneio Nordestão de Boxe:
 - Cleberson dos Anjos Marinho – Campeão

· Campeonato Baiano de Karatê Kata: 20/07/08

 - Total: 04 medalhas de Ouro; 03 Prata; 05 Bronze

· Campeonato Sul-Americano de Karatê:
 - 01 medalha de Prata- Paloma Nunes

AGOSTO

· Torneio de Natação escolinha
· Campeonato Baiano de Basquete
· Campeonato Baiano de Vôlei

SETEMBRO

· Campeonato Brasileiro Juvenil de Boxe:
 - Cleberson dos Anjos – Medalha de Bronze

· Jogos Abertos do Interior Zonal Final: 11/09/08 a 
14/09/08

Jogos abertos do interior - Ginástica Rítmica / GR:
· Individual
 - Samanta Santos: Bronze (Mãos livres); Prata 

(Bola) 

 - Luana Lopes: 4º Lugar (Mãos Livres e Bola)

· Conjunto Aparelho - (Arco)
 - (CDS/ SEDEL) 2º LUGAR

· Classificação Geral
 - (CSD/ SEDEL) 2º LUGAR

· Olimpíada da Ford
· Campeonato Baiano de Basquete
 - Campeão Feminino Adulto 

· Campeonato Baiano de Boxe Adulto/Master:
       - Campeão por Equipe; (CDS/SEDEL)
    - Cleberson dos Anjos(mosca ligeiro); Wiliton dos 

Santos(galo); Antoniel dos Santos (pena); 
       - Ariclebson Raimundo dos Santos(leve); Paulo Roberto 

da Silva( meio médio ligeiro)

· Campeonato Baiano de Vôlei
· Campeonato Baiano de Karatê: Categoria Adulto, Juvenil, 

Master 20/09/08
 - Total: 13 medalhas de ouro; 08 de prata; 05 de bron-

ze

· XV Taça Denílson Caribé de Castro  19/10/08:
 - Total: 8 ouro, 4 prata e 3 bronze - Igor Masculino: 

(+78kg)

 · Campeonato Baiano de Boxe
 · Festival de GR escolinha
 · Abertura do Projeto Educando pelo Esporte

OUTUBRO

· Campeonato Basquete
· Campeonato Baiano de Vôlei
· Jogos Escolares
· Circuito de Vôlei de Praia

NOVEMBRO

· Jogos Escolares
· Robótica
· Seletiva para Campeonato de Boxe Categoria Cadete
· Taça Salvador de Basquete
· Festival de Vôlei escolinha
· Exame para troca de faixa de Karatê
· Festival de Karatê escolinha
· Semifinal do Campeonato Baiano de Futsal

DEZEMBRO

· Copa Camaçari de Handebol
· Campeonato de JIU JITSU
· Final do Campeonato de Futsal

3.1.4.  Eventos esportivos produzidos para terceiros 

A Cidade do Saber além de promover, também produz eventos 
esportivos em parceria com as Federações e Confederações esportivas, e 
com o apoio técnico de todos os profissionais da Coordenação de Esporte 
deste Instituto, juntamente, com os profissionais da SEDEL – Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer e FBF - Federação Baiana de Futsal. São 
os eventos produzidos para terceiros em 2008:

· Campeonato Municipal de Futsal
· Jogos Abertos do Interior – Zonal 06 / Camaçari
· Campeonato Brasileiro de Karatê
· Campeonato Baiano de Boxe
· Campeonato Baiano de Karatê Kata

3.1.5. Melhorias metodológicas

No ano de 2008, para atender a ampliação no atendimento à 
população, decorrente do aumento de turmas e alunos e ainda, fazer face 
à contínua melhoria dos processos pedagógicos e administrativos, desa-
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fio que assumiu e enfrenta a instituição desde a sua constituição, foram 
feitos reforços no quadro de educadores, que incorporou mais 18 novos 
profissionais. Ao lado disso, promoveu-se nos meses de fevereiro, julho e 
setembro importantes ações de capacitação dirigida aos profissionais da 
área de esporte e promoção da saúde. Integrando a semana de capacita-
ção dos profissionais da Cidade do Saber, em fevereiro, foi desenvolvida 
a primeira dessas atividades, com o curso I Jornada do Saber do qual 
participaram professores, técnicos e coordenador. Em julho, no âmbito 
das atividades do Programa “Educando pelo Esporte” em parceria com a 
BRASKEN 08 profissionais, professores e técnicos da Cidade do Saber, 
participaram de Curso de Capacitação Técnica e Metodológica de Voleibol, 
realizado diretamente, na renomada instituição universitária de educação 
esportiva, UNISUL – Universidade do Sul de Catarina. Finalmente, no mês 
de setembro, a CdS promoveu  Curso de Formação de Árbitros de Futebol 
/ Futsal, dirigido aos professores dessas modalidades esportivas.

Com uma equipe de profissionais cada vez mais qualificada e 
equipamentos esportivos de última geração e ainda, dispondo de gestão 
ágil e flexível, por força do perfil institucional da entidade, uma organização 
social, a área de esporte e promoção da saúde da Cidade do Saber, em 
pouco tempo, trouxe benefícios inestimáveis à população de Camaçari, que 
ao longo de sua existência tem apresentado reconhecida vocação coletiva 
para a prática de atividades esportivas e recreativas.

3.2. Área de cultura

 3.2.1. Apresentação

O presente relatório tem como objetivo descrever as ativida-

des desenvolvidas, na área da cultura, no período de janeiro a dezembro 
do corrente ano. A Cidade do Saber, em 2008, avançou na missão de 
democratizar o acesso à cultura, consolidando este empreendimento sócio-
educativo como um efetivo agente de promoção da cidadania, resgatando a 
auto-estima e a independência dos munícipes de Camaçari, especialmente, 
crianças e jovens, através da cultura e da arte. Este relatório foi elaborado 
a partir das informações e análises feitas pelos responsáveis técnicos 
dos Núcleos da área de cultura e decorre do levantamento e observação 
direta, feita por estes técnicos, ao longo de todo o período letivo de 2008. 
O documento, ora apresentado expõe as realizações do período, busca 
mensurar os avanços e relatar as principais dificuldades enfrentadas no 
desenvolvimento das ações pactuadas. A análise tem como base compa-
rativa o desempenho da área em 2007.

3.2.2 Aspectos quantitativos e comparativos 2007 / 2008

Artes Cênicas

Em 2008 foram ofertadas 758 vagas em 04 modalidades dis-
tintas, sendo elas: ballet clássico, dança moderna, dança de salão e teatro. 
Nas artes cênicas as linguagens artísticas se complementam. Através da 
dança e do teatro é trabalhada a consciência corporal, aspectos motores, 
expressão artística, desenvolvimento pessoal e interpessoal abordando de 
forma lúdica, crítica e criativa. O público atendido é formado por crianças, 
adolescentes, jovens e adultos. Segue quadro com os dados relativos 
às realizações de 2008 e também de 2007,  a partir do qual podem ser 
estabelecida análise comparativa entre os dois exercícios.

QUADRO COMPARATIVO DE VAGAS OFERTADAS 2007/2008

GRÁFICO COMPARATIVO DE VAGAS 2007/2008

 

Artes Cênicas Vagas 2007 Vagas 2008 
Ballet Clássico 300 350 
Jazz 30 0 
Dança Moderna 80 112 
Dança de Salão 120 116 
Teatro para Jovens e Adultos 90 120 
Teatro para Adolescentes 120 60 

TOTAL 740 758 
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Como se pode observar no gráfico acima, a quantidade de vagas ofertadas teve ligeiro acréscimo em 2008, havendo redução (50%) nas 
vagas do curso de teatro para adolescentes, decorrente da pouca demanda combinada à redução de orçamento. Por este mesmo motivo, para o curso 
de Jazz não foram ofertadas vagas em 2008. 

QUADRO COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2007/2008

GRÁFICO COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2007/2008

Com relação aos atendimentos (preenchimento das vagas durante o ano) no gráfico e quadro acima, pode-se observar, que no total foram 
atendidos 676 educandos em 2008 no Núcleo de Artes Cênicas, contra os 703 realizados em 2007, redução atribuída à diminuição do número de turmas 
e o cancelamento do curso de Jazz, o que retifica a tendência uma certa estabilidade no comportamento do Núcleo de Artes Cênicas no ano de 2008, 
quando comparado ao ano anterior.

Idiomas 

Os cursos de Espanhol e Inglês são destinados a jovens a partir de 18 anos e adultos que buscam crescer profissionalmente e que estão 
tendo o primeiro contato com o idioma estrangeiro em situações de viagens, negócios, leituras simples; ou que já iniciaram seu aprendizado e pretendem 
dar continuidade ao seu processo de aperfeiçoamento. Já o curso de Português é dirigido para quem pretende fazer uma revisão da Língua Portuguesa 
nos seus aspectos morfológicos e sintáticos, dando continuidade ao processo de aperfeiçoamento da língua. 

QUADRO COMPARATIVO DE VAGAS OFERTADAS 2007/2008

 

Artes Cênicas Atendimentos 2007 Atendimentos 2008 
Ballet  Clássico 246 292 
Jazz 35 0 
Dança Moderna 93 80 
Dança de Salão 103 126 
Teatro para Jovens e Adultos 191 122 
Teatro para Adolescentes 35 56 

TOTAL 703 676 
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Idiomas Vagas 2007 Vagas 2008 
Literatura e Produção Textual 120 0 
Inglês 20 200 
Espanhol 20 40 
Português 0 60 

TOTAL 160 300 
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GRÁFICO COMPARATIVO DE VAGAS 2007/2008

Na área de idiomas, os cursos de Inglês e Espanhol, merecem menção e registro especial, em 2008, dentre as atividades empreendidas pela 
CdS, quer pelo acerto da instituição, ao incluir modalidade de grande interesse da população, quer pelos resultados obtidos e decorrentes do cuidado 
na gestão e condução pedagógica dessas atividades, realizadas em parceria com o CNA-Camaçari. Ao todo foram ofertadas 240 vagas, sendo 200 para 
inglês e 40 para o idioma do espanhol. Com o curso de Português, com 60 vagas ofertadas e preenchidas, não se obteve contudo, o mesmo desempenho 
dos idiomas estrangeiros, isso decorrente do formato pedagógico adotado, que será revisto inteiramente para 2009. Já o curso de Literatura e Produção 
Textual, realizado em 2007, foi cancelado em 2008, diante da quase inexistente demanda.

QUADRO COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2007/2008

GRÁFICO COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2007/2008
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Idiomas Atendimentos 2007 Atendimentos 2008 
Literatura e Produção Textual 88 0 
Inglês 23 200 
Espanhol 23 37 
Português 0 60 

TOTAL 134 297 
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A parceria com a escola de idiomas CNA em 2008, possibilitou 
a ampliação considerável dos atendimentos, no Núcleo de Idiomas, sendo 
o curso de inglês, este ano, o curso mais procurado da área da cultura, 
com aproximadamente 1.500 pessoas inscritas. Em 2008, vale destacar, 
foram distribuídos gratuitamente, para os 240 educandos matriculados nos 
módulos iniciais de inglês e espanhol, o kit didático, composto de livro de 
textos, exercícios e CD-ROM.

Biblioteca / Espaço Infantil

A Biblioteca e o Espaço Infantil são espaços criados na CdS 
para a apreensão de valores sociais, reflexão do que é ser e estar inserido 
na sociedade, despertando a consciência sobre os direitos e deveres de 
cada um, através de atividades lúdicas, contação de histórias, oficinas 
literárias, teatro de bonecos, música e dança. Além de atender às crianças 
matriculadas e freqüentando regularmente a CdS, o Espaço Infantil tem uso 
aberto para a comunidade, que busca as suas atividades de forma intensa 
e frequente, como estão a demonstrar os números abaixo. Dentre as muitas 

atividades que realiza o Espaço Infantil, já pelo segundo ano esta unidade 
coordena e executa um grande Projeto, em parceria com a Secretaria de 
Educação do município, para levar suas atividades lúdico-educativas, às 
crianças da rede pública municipal de ensino, moradoras de bairros dis-
tantes, especialmente da orla e área rural. Com o título de “A Escola Vai à 
Cidade do Saber”, este Projeto, em 2008, atingiu 3.441 crianças.

Já em relação às atividades da Biblioteca do Cidadão, ainda em 
fase de instalação, registre-se, a incorporação em seu espaço, em 2008, 
de um importante e novo equipamento de uso comunitário: o Memorial do 
Pólo Petroquímico. Integrando as iniciativas de comemoração dos 30 anos 
do Pólo, o Memorial reúne de forma inédita, espaços e mídias diversas 
que, integradas, contam a história e falam do futuro do maior complexo 
industrial integrado da América Latina. Ao final do ano, o Memorial, uma 
iniciativa conjunta do COFIC - Cidade do Saber, contabilizava mais de 
6.000 visitantes, a maioria, jovens e crianças, estudantes das redes 
pública e privada de ensino. A seguir, são apresentados os números das 
atividades realizadas no Espaço Infantil e Biblioteca do Cidadão, em 2008, 
comparando-os, quando couber, com aqueles obtidos em 2007. 

QUADRO COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2007/2008

GRÁFICO COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2007/2008

Neste gráfico podemos observar que nos espaços da Gibiteca e Brinquedoteca, houve um crescimento significativo nos atendimentos reali-
zados em 2008. Esta variação foi conseqüência da nova proposta de ação pedagógica implementada no Espaço Infantil, no respectivo ano.

A Lan House Infantil, por sua vez, apresentou uma queda no atendimento, a partir do mês de junho, devido às dificuldades técnicas identifi-
cadas na rede da CdS, impossibilitando o acesso ao público.

QUADRO DE ATENDIMENTOS POR FAIXA ETÁRIA / 2008

 

Espaço Atendimento 2007 Atendimento 2008 
BRINQUEDOTECA 5.814 10.169 
GIBITECA 2.854 10.216 
LAN HOUSE INFANTIL 2.396 547 

TOTAL 11.064 20.932 

ESPAÇO INFANTIL / ATENDIMENTOS 2007 /2008

5.814

2.854 2.396

10.169 10.216

547

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Brinquedoteca Gibiteca Lan House Infantil

2007

2008

 

 

Faixa Etária Atendimentos 
05 a 07 ANOS 5.879 
08 e 09 ANOS 4.866 
10 e 12 ANOS 5.926 

TOTAL 16.671 
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GRÁFICO DE ATENDIMENTOS POR FAIXA ETÁRIA / 2008

Nos gráfico e Quadro acima, não está contabilizados os atendimentos adicionais realizados através do projeto especial a “Escola Vai à Cidade 
do Saber” e as visitas de alunos de instituições privadas e ainda, evento como O Dia das crianças, que totalizaram 4.261 atendimentos adicionais.

Música

A área de Música da Cidade do Saber é instrumento de viabilização de oportunidades à população, notadamente, àqueles segmentos mais 
carentes, para os quais o ensino de música, na prática, é inacessível. Meio importante no desenvolvimento da sensibilidade, da coordenação motora e 
das relações sociais, o ensino da música, se constitui na Cidade do Saber, em oportunidade e estratégia de melhoria do cidadão, que nesta instituição 
recebe conhecimentos e desenvolve habilidades básicas, mas suficientes, para a atuação imediata ou aperfeiçoamento posterior, em nível amador ou 
profissional. No que pese ter havido um decréscimo, em termos quantitativos no número de vagas, quando comparados os números de 2007 e 2008, 
conseqüência da necessidade de ajustes no orçamento da instituição combinada com a baixa procura da população pelo estudo regular da música, hou-
ve contudo, aumento expressivo no número de pessoas atendidas, por força de aperfeiçoamentos metodológicos introduzidos no Núcleo de Música. À 
propósito, os avanços de natureza qualitativa, sendo estudados pelo Núcleo de Música da CdS, com novo modelo pedagógico e sócio-educativo, devem, 
em breve, se constituir em referência paradigmática, para as demais áreas de cultura, da instituição (vê item 3.3).

QUADRO COMPARATIVO DE VAGAS OFERTADAS 2007/2008

GRÁFICO COMPARATIVO DE VAGAS 2007/ 2008
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Música Vagas 2007 Vagas 2008 
Canto / Coral 100 75 
Violão 60 45 
Guitarra 25 25 
Contrabaixo 25 25 
Teclado 60 45 
Bateria 25 35 
Percussão 25 15 
Musicalização 180 120 

TOTAL 500 385 
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QUADRO COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2007 / 2008

GRÁFICO COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2007/ 2008

Este gráfico mostra a quantidade de atendimentos realizados no período de 2008 destacando o acréscimo bastante significativo em musi-
calização mas a queda em alguns outros cursos. Mesmo diante da redução do número de turmas, o total de atendimentos em 2008 (625) foi bem maior 
que 2007 (528). Vale ressalta,r que continua forte a procura de novos alunos  pelos cursos do Núcleo de Música, que deve ser confirmado na reabertura 
das inscrições em janeiro de 2009. 

Artes Plásticas

O Núcleo de Artes Plásticas, oportuniza ao educando o conhecimento da arte em variadas formas, valorizando a cultura como instrumento de 
inclusão social, alternativa de trabalho e geração de renda, oferecendo a muitos, a possibilidade da construção de uma possível identidade profissional. 
Os cursos buscam estimular também, a consciência preservacionista, através da capacitação para confecção do artesanato ecologicamente correto, 
gerando assim, renda e contribuindo para a sustentabilidade local. Fomenta ainda, o potencial criativo do educando e  promove a descoberta de novos 
talentos. Como indicam os gráficos e tabelas abaixo, houve grande avanço no ano de 2008, em termos quantitativos, no Núcleo de Artes, tanto no número 
de vagas oferecidas, como no número de alunos atendidos, isso, em função da abertura de várias novas oficinas. Ao todo, foram criadas em 2008, mais 
140 novas vagas, o que representou um aumento de 37% em relação a 2007.

QUADRO COMPARATIVO DE VAGAS 2007 / 2008

 

Música Atendimentos 2007 Atendimentos 2008 
Canto / Coral 88 119 
Violão 108 49 
Guitarra 48 20 
Contrabaixo 37 51 
Teclado 58 74 
Bateria 67 29 
Percussão 22 20 
Musicalização 100 263 

TOTAL 528 625 
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Artes Plásticas Vagas 2007 Vagas 2008 
Artesanato em Recicláveis 0 40 
Customização em Roupas 0 40 
Desenho e Pintura 100 100 
Embalagens Artesanais 0 40 
Reciclagem 100 80 
Oficina de Cenário e Figurino 0 25 
Pintura em Seda 60 40 
Pintura em Tela 120 100 
Pintura em Camisa 0 40 
Teatro de Bonecos 0 15 

TOTAL 380 520 
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GRAFICO COMPARATIVO DE VAGAS 2007/ 2008

No gráfico é possível visualizar 06 (seis) oficinas que não existiam em 2007. Assim, em 2008 a quantidade de oficinas ofertadas aumentou, 
possibilitando uma maior quantidade de vagas em 2008, em relação a 2007.

QUADRO COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2007 / 2008

GRAFICO COMPARATIVO DE VAGAS 2007/ 2008
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Artes Plásticas Atendimentos 2007 Atendimentos 2008 
Artesanato em Recicláveis 0 31 
Customização em Roupas 0 24 
Desenho e Pintura 84 130 
Embalagens Artesanais 0 40 
Reciclagem 53 27 
Oficina de Cenário e Figurino 0 25 
Pintura em Seda 50 42 
Pintura em Tela 119 118 
Pintura em Camisa 0 75 

Teatro de Bonecos 0 15 

TOTAL 306 527 
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Neste gráfico identificamos que devido à inclusão de novas 
oficinas, foi possível também,  incrementar o número total de atendimentos 
em 2008.

                   3.2.3. Aspectos metodológicos

Em 2008 o corpo docente da área de cultura foi reforçado, 
tendo sido incorporados mais 7 novos educadores. A par disso, a área de 
cultura com o apoio da COEDU, unidade interna de apoio pedagógico e 
sócio-educativo, desenvolveu e implantou novos processos e práticas de 
arte-educação e de educação inclusiva, ao lado da concepção e experi-
mentação de projetos sócio-educativos, para os diversos núcleos, voltados 
para a promoção da inclusão produtiva. No rol dessas experiências ino-
vadoras e de melhoria metodológica podem ser destacadas as seguintes 
iniciativas:

1 - O TUP – Teatro de Utilidade Pública

2 - A Fábrica de Lembranças 

3 - A reestruturação do núcleo de Músicas 

4 - A elaboração e contratação de projeto para formação de 
multiplicadores em DPS

5 - Os estudos, planejamento e ações de capacitação (se-
minários, palestras.) na área da pedagogia inclusiva e da comunicação 
para a Inclusão.

3.2.4. Projetos e Eventos Realizados no Ano de 2008

Artes Cênicas

Concursos

 III Concurso Nacional de Dança – BALLACE
Dança Moderna: Com 05 apresentações, recebeu duas pre-

miações (um solo e um quarteto).

 BOLSA DE ESTUDO BOLSHOI: Primeira seleção de 08 
educandos de ballet da Instituição para a última etapa do Bolshoi. Sendo 
aprovados 04 educandos para ingressar na Escola do Teatro Bolshoi, em 
Joinville (SC).

Projetos:

 Elaboração do projeto e início das atividades do TUP – Te-
atro de Utilidade Pública, que consiste em mini-peças, realizadas com os 
educandos do curso de teatro, elaboradas sob encomenda de instituições 
públicas ou privadas. O projeto propõe tornar-se mais uma fonte de renda 
para a instituição;

 Elaboração e apresentações da mini-peça: Visita Matuta 
para a Campanha Economiza Abestado, ação educativa de conservação 
e economia do bem público, apresentado para os funcionários e alunos 
da instituição;

 Projeto Papopipoca 2008. Apresentações quinzenais, abertas 
ao público, de filmes, seguidos de debate sobre um determinado tema;

 Parceria com o Núcleo de Artes Plásticas e com Núcleo de 
Música, levando os alunos de teatro e dança a aprenderem conteúdos e a 
experimentarem vivências de outras linguagens artísticas.

Apresentações:
 Apresentação da mini-peça sobre os programas sociais do 

governo na abertura do Seminário de Políticas Públicas e Gestão Parti-
cipativa;

 Apresentação da mini-peça O Papel de Cada Um, na abertura 
do 5º Fórum Nacional de Defesa Civil;

 Parceria com o Espaço Infantil para a realização de peças 
infantis pela turma de adolescentes do curso de teatro;

 Execução de atividade arte-educativa no evento do Dia das 
Mães, quando foi realizada uma curta oficina de teatro visando a integração 
entre os alunos da casa (e convidados) e suas respectivas mães;

 Realização da Mostra de Meio de Curso utilizando a técnica 
denominada Teatro Fórum, realizando apresentação de várias cenas de 
teatro com a participação direta da platéia;

 Participação no encontro com artistas para debate das polí-
ticas culturais – FUNCEB / SECULT, visando conhecer os programas de 
incentivo a cultura e a integração dos artistas locais;

 Intervenção e apresentações para o Pólo Cidadania com os 
educandos de teatro;

 Realização de atividade educativa com os educandos do 
Projeto Jovem Aprendiz para a Casa da Criança;

 Apresentação da peça Por Acaso em três locais:
 - No Posto Saúde da Família do bairro de Nova Vitória. No 

encontro do Grupo Viver Melhor
 - No CETEB, para um evento dos alunos.
 - Na CEGELEC (Pólo), para um evento interno da empre-

sa.
 Participação dos alunos no V FITA (Festival Intermunicipal 

de Teatro Amador), quando os educandos de teatro foram mencionados 
como revelação pela postura participativa no Festival;

 Participação dos alunos de teatro no Desfile de Aniversário 
da Cidade;

 Realização do Seminário dos Clássicos da dramaturgia com 
apresentação de cenas de teatro pelos educandos do curso, abertas ao 
público;

 Participação dos alunos de teatro no Encontro de pais dos 
educandos da Cidade do Saber. Apresentação da mini-peça O Papel de 
Cada Um e intervenções na recepção do evento;

 Participação dos alunos de Ballet na abertura do Ballace;
 Aula Pública de Ballet, referente à mostra de meio-de-

curso;
 Participação dos alunos de Ballet no Desfile de Aniversário 

da Cidade.

 Mostra de artes: II Cidade em Cena
 ο Teatro (06 sessões) - 1.515 pessoas
  ο A Ver Estrelas
  ο O Auto da Barca do Inferno
  ο O Cidadão de Papel.
 ο Ballet (03 sessões) - 1.064 pessoas
  o Pequenos Passos – Grandes Saltos
 ο Dança moderna (01 sessão) – 279 pessoas
  o Extractum
 ο Dança de salão (01 sessão) – 250 pessoas
  ο A Cidade que Dança
  ο Viva a América Latina

Idiomas:

 Formatura dos alunos da Fundação CNA em São Paulo em 
dezembro de 2007;

 Mediador entre a professora Dra. Carla Guerrón Montero, 
Ph.D., antropóloga da Universidade de Delaware, EUA, e a Cidade do 
Saber;

 Atuação como Intérprete em eventos e visitas de autoridades 
da Secretaria de Transportes;

 Várias traduções de catálogos, manuais e correspondência.e. 
ITC, Inter-American Foundation, Pathfinder Fund, etc;

Literatura/Espaço Infantil:

 Projeto: Semana do Livro Infantil e Juvenil – 16/04 e 17/04
 Projeto: Dia das Mães – “Mãe aqui Estou”
 Projeto: Tá danado de bom meu cumpadí / São João!
 Palestra: Pais que educam filhos, filhos que educam pais.
 Palestra: A infância e suas faces.
 Oficina: O Cantinho do Lobisomem.
 Oficina: O Cantinho de Maria Angula
 Oficina: A Casa da Bruxa Samambaia
 Cinema Doce na Brinquedoteca
 Confraternização de encerramento das atividades de 2008
 
Música:

 5º Fórum Nacional da Defesa Civil;
 Show aula, referente aos cem anos de música brasileira com 

o cantor Paulinho Boca;
 Implantação do projeto Filhos de Deus, em Jauá;
 Participação em projetos do Espaço Infantil;
• II Mostra de Arte: Cidade em Cena 2008.
•  Sons da Cidade.

Artes Plásticas:

•  Mostra de artes no foyer do teatro no evento Ballace – 
Maio/2008; 

•  Produção da decoração das festas juninas – Junho/2008;
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•  Oficina de reciclagem e passeio ao BATRE no dia mundial 
do meio ambiente, para crianças filhos de funcionários da Odebrecht – 
Junho/2008;

•  Oficina Braskem;
•  Oficinas de reciclagem no evento POLO CIDADANIA – 

Julho/2008;
•  Produção do desfile para o aniversário da cidade – 

Setembro/2008;
•  II Mostra de Arte – CIDADE EM CENA – Dezembro/ 2008;
•  Produção da decoração de Natal – Dezembro/2008.
•  Trabalhos visuais na Cidade do Saber, como: decoração de 

São João, paredes das recepções e do foyer e árvore coletiva de natal;
•  Participação no projeto A Escola Vai a Cidade do Saber, 

Olha Pra Mim?.

3.2.5. Considerações Finais

O ano de 2008 foi marcado por importantes conquistas no 
âmbito das ações de inclusão social desenvolvidas pela Cidade do Saber 
no município de Camaçari. Com características especiais e inovadoras, as 
quais vêm assegurando o seu êxito e o reconhecimento público, a Cidade 
do Saber recebeu o prêmio TOP SOCIAL NACIONAL 2008 que destaca as 
organizações voltadas para ações sociais com critério e responsabilidade 
social. Cabe ressaltar, ainda, a aprovação de jovens educandas no Curso 
Livre de Teatro da UFBA, bem como, a seleção de 04 pequenos bailarinos 
para estudar em uma das mais conceituadas escolas de balé do mundo, 
a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. 

Contudo, a redução do orçamento em 2008 trouxe algumas 
dificuldades: impossibilitou a ampliação dos serviços ofertados em algumas 
áreas, o número de turmas foi reduzido, materiais, equipamentos e mobili-
ários que faltavam para a realização plena das atividades não puderam ser 
comprados. Enfim, ações planejadas para 2008 como workshops, palestras, 
mini-cursos, apresentações, o projeto Ponto Cidade do Saber foram com-
prometidas pela escassez de recursos financeiros do exercício.

Mesmo assim, foi um ano muito rico. Os educadores, enquan-
to elemento-chave para o desenvolvimento do projeto, revelaram-se os 
principais responsáveis pelo êxito da nossa proposta institucional. Sem o 
compromisso e a dedicação de cada um deles, pouca coisa seria possível 
realizar e a mostra de arte, CIDADE EM CENA 2008, foi prova disso. Muito 
do que foi apresentado durante os sete dias de programação, foi fruto da 
superação das dificuldades financeiras e de muito trabalho de um conjunto 
de educadores que utilizam a arte e a cultura como instrumentos no resgate 
de valores sociais, por vezes esquecidos. 

Durante 2008, a CdS buscou avaliar suas propostas e formatos 
de cursos e oficinas na área de cultura, no intuito de verificar se estavam 
de acordo com os propósitos e as necessidades da Instituição. Assim, 
reformulou o projeto da Escola de Música no intuito de atender e incluir 
mais pessoas através das suas atividades. Criando módulos de estudo do 
instrumento com 40 horas, inserindo novos conteúdos como a prática de 
conjunto e o estudo de repertório integrado por cada instrumento. Com a 
nova proposta, a Escola poderá realizar pelo menos 1.200 atendimentos/
ano, contra os 528 atendimentos realizados em 2007 e os 625 realizados 
em 2008.

Elaborou projetos para 2009 que objetivam a mobilização social 
e a inclusão produtiva de jovens e adultos. O TUP – Teatro de Utilidade 
Pública – é uma proposta sócio-educativa que contribui para fortalecer 
a formação dos educandos como proativos, empreendedores, agentes 
mobilizadores e disseminadores do conhecimento vivenciado através da 
encenação de mini-peças com temáticas ligadas à cidadania. O “Fábrica 
de Lembranças – Produção e empreendedorismo com arte” oportuniza 
ao egresso das oficinas de Artes Plásticas da Cidade do Saber o aperfei-
çoamento técnico e o desenvolvimento da capacidade empreendedora, 
através de experiência vivenciada na produção e comercialização de bens 
artísticos dirigidos a turistas e a população de modo geral.

Neste sentido, faz-se necessário investir na estruturação de 
um setor de captação de recursos e parcerias de modo que possibilite 
a ampliação da oferta de serviços, bem como, o treinamento do quadro 
técnico e a contratação de novos profissionais. Certamente, com a via-
bilização de recursos/parcerias muitos projetos relevantes poderão ser 
implantados como os anteriormente citados e outros como a Biblioteca 
do Cidadão que permitirá ao usuário ter acesso a material especializado 
com temáticas sobre inclusão social, terceiro setor, direitos humanos, 
desenvolvimento sustentável, etc. e como o Núcleo Multimeios que pro-
porcionará a democratização dos meios de acesso, produção e difusão da 
comunicação promovendo a ampliação do conhecimento e desenvolvendo 
atitudes e habilidades de crianças, jovens, líderes comunitários e outros 
diversos atores sociais. 

Sem a intenção de criar grandes artistas, os cursos e oficinas 
planejadas, pretendem ser, antes de tudo, uma alavanca para abrir novos 
horizontes ao cidadão, fornecendo-lhe um estímulo à reflexão, à percepção 
das emoções, desenvolvendo a criatividade e habilidades artísticas especí-
ficas. Portanto, as atividades propostas buscam promover a inclusão social 
e digital, a democratização do conhecimento, a ampliação do acesso aos 
meios de produção cultural e a formação de um público produtor e multi-
plicador de cultura.O Exercício da plena cidadania passa necessariamente 
pelo exercício dos direitos culturais. 

3.3. Projetos, gestão e desenvolvimento pedagógico

No ano de 2008 a Cidade do Saber, através da Coordenação 
de Educação - COEDU, deu seguimento, ampliou e consolidou as ações de 
apoio técnico e logístico, às atividades pedagógicas, tanto na área de cultura 
como do esporte. A par disso, estruturou a COEDU para atuar também, 
no papel imprescindível, de unidade formuladora das ações de inclusão 
e promoção da cidadania, nas suas diversas dimensões: pedagógicas, 
midiáticas e relacionais. Por fim, e ainda por meio da COEDU, fortaleceu e 
aprimorou a área de desenvolvimento de projetos sócio-educativos, a partir 
de iniciativas próprias ou em parceria com terceiros.  Vejamos a seguir, o 
resumo das ações desenvolvidas, em cada uma das áreas referidas. 

3.3.1. Apoio Pedagógico

Uma série de ações foram realizadas para o aperfeiçoamento 
da gestão e melhoria técnica dos cursos, oficinas e atividades voltadas à 
promoção da saúde, algumas destacadas abaixo.

•  Projeto-piloto de reestruturação do núcleo de música  

O Núcleo de Música, da Coordenação de Cultura foi, em 2008, 
objeto de projeto-piloto, realizado pela COEDU com a participação direta, 
dos técnicos e professores, vinculados a este Núcleo. O Projeto teve como 
objetivo a introdução, em conjunto, de uma série de mudanças, inéditas 
em alguns casos ou já praticadas pontualmente, em outros, e que serão, 
após as devidas avaliações, estendidas aos demais Núcleos, em 2009. De 
forma sumária, são características introduzidas no novo formato do Núcleo 
de Música, que se quer comum a todos os núcleos da área de cultura e, 
quando couber, da área de esporte: a) módulo inicial de nivelamento, em 
cada modalidade, que anteceda o aprendizado prático e desenvolva no 
educando-cidadão o conhecimento básico mínimo e a visão crítica da 
arte ou esporte da sua opção; b) avaliação do aprendizado, com base 
em critérios e padrões, que permitam orientar o educando em relação ao 
seu potencial e seu futuro e permita  ainda, a seleção dos participantes 
para o projeto sócio-educativo do Núcleo; c) disponibilização de espaços, 
instrumentos musicais, computadores etc fora do horário de aula e de 
atividades, para uso complementar e programado, dos alunos, grande 
parte, egressos das camadas mais carentes da população; d) execução 
no núcleo, de projeto sócio-educativo, como último estágio e de caráter 
permanente, que permita o alongamento do tempo de aprendizado e o 
desenvolvimento da capacidade  empreendedora do educando.

•  Elaboração do projeto de revitalização e otimização do 
espaço infantil: “olha prá mim?”

O Projeto “OLHA PRA MIM?”, elaborado e implantado em 
fase experimental  é uma ação pedagógica que se baseia na ludicidade, 
como ferramenta essencial para o processo da aprendizagem e inclusão 
social de crianças em idade compreendida como idade infantil. O “Olha Pra 
Mim?” descreve de forma clara a organização e descrição do espaço, das 
atividades propostas e do funcionamento do ambiente educativo.

•  Elaboração de sistema avaliativo

A implantação de um sistema avaliativo para a Instituição é hoje 
indispensável, como mecanismo de retroalimentação das ações educativas 
e dos processos e produtos nas diversas modalidades de ensino, da insti-
tuição. O sistema será peça fundamental, no processo de contínuo ajuste 
dos produtos e serviços ofertados pela CdS, às reais necessidades dos 
clientes-cidadãos. Já em fase de discussão e homologação, a proposta 
aborda a estruturação e operacionalização da avaliação de sondagem, do 
aprendizado, do curso e de egressos. 

•  Secretaria de Cursos 

As atividades de apoio à gestão dos cursos e oficinas, foram 
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novamente fundamentais no exercício de 2008, sendo exercidas pela  
Secretaria de Cursos, incorporada, este ano, à Coordenação de Educação 
- COEDU, unidade vinculada à Diretoria de Desenvolvimento do Saber. 
À Secretaria de Cursos, dentre outras atribuições, compete a operação 
do SAB-C (Sistema de Gerenciamento de Cursos da Cidade do Saber), 
em funcionamento desde janeiro de 2008 e instrumento fundamental no 
armazenamento e consulta de informações e dados e no suporte ao pla-
nejamento e controle das atividades pedagógicas. Além da administração 
do SAB-C, foram atividades principais na área de Secretaria de Cursos, 
no corrente ano: 

 
•  Controle e lançamento de dados referentes à freqüência 

dos educandos e produtividade dos professores, bem como emissão de 
relatório para efeito de pagamento;

•  Atendimento direto e telefônico aos educandos e comuni-
dade;

•  Coordenação e execução do processo de matrículas;
•  Emissão de certificados, preparação e distribuição de 

carteiras;
•  Emissão de relatórios gerenciais;
•  Solicitação e entrega de fardamentos;

•  Contribuição Cidadã

Promover a inclusão social e a cidadania, evitando o assis-
tencialismo e, por via de conseqüência, a passividade e dependência, 
tem sido preocupação nodal e permanente, desta instituição. Para a CdS, 
o cidadão completo, tem, e exerce, direitos; não recebe, nem precisa, 
de favores. A instituição de uma contribuição simbólica, a ser feita pelo 
aluno adulto ou responsável de aluno menor, no processo de matrícula 
de 2008, teve desse modo, o exclusivo propósito, de dar oportunidade às 
pessoas, de sentirem apoiando uma instituição, que lhe presta serviços 
culturais e esportivos de qualidade. A receptividade verificada no processo 
de rematrícula dos alunos, em dezembro de 2008, quando se implantou 
pela primeira vez esta contribuição, indica o quanto tais convicções estão 
em linha com o sentimento e expectativas dos cidadãos-usuários da CdS. 
Sem maior esforço de comunicação e esclarecimentos, 40% dos alunos e 
responsáveis, manifestaram, no ato da matrícula, o desejo de contribuir.  
De natureza espontânea, a contribuição à CdS será feita através de uma 
doação única de R$35,00 ou através do trabalho voluntariado.   

3.3.2. Ação inclusiva

É ampla e permanente, a ação da Cidade do Saber para in-
clusão e promoção da cidadania, através da cultura, do esporte e do lazer. 
Nesse sentido, e ao tempo em que pratica a inclusão social, a instituição 
busca aperfeiçoar esta prática, apoiando-a em metodologia robusta, que 
vem formatando e aprimorando, ao longo desse curto espaço de existência. 
Vários foram os trabalhos (e avanços) com esse propósito no ano de 2008, 
culminando com a elaboração de projeto, em parceria com consultoria es-
pecializada externa, para execução de um amplo programa de formação de 
multiplicadores internos em DPS (Desenvolvimento Pessoal e Social), com 
implantação prevista, a partir de janeiro de 2009.  As ações de inclusão e 
promoção da cidadania têm várias dimensões e por isso, envolvem variadas 
abordagens e ação interna organizacional multisetorial e articulada. Distin-
guimos três áreas básicas para a ação inclusiva na instituição, sendo elas: 
a pedagógica, a midiática (ou da comunicação multimeios) e a relacional 
(ou comportamental). Para cada uma, vale reiterar, haverá um conjunto 
específico de recursos materiais, humanos, tecnológicos e organizacionais 
envolvidos. Destacamos abaixo, as principais ações empreendidas no 
aperfeiçoamento da ação inclusiva da Cidade do Saber, em 2008. 

•  Fase preparatória. construção das políticas inclusivas
 
Nos meses de maio e junho todo o corpo técnico e gerencial da 

instituição, incluídos aí os Diretores, foram mobilizados, para um esforço 
conjunto de nivelamento de conceitos e formulação das políticas inclusivas 
para a entidade. Foram, nesta oportunidade, realizados dois eventos, um 
seminário com a participação de mediador externo e uma palestra conduzi-
da por antropóloga, no momento, desenvolvendo pesquisa acadêmica sobre 
a experiência da CdS. Os eventos foram fundamentais para a avaliação dos 
papéis e ações na inclusão que ora promove a CdS, tendo sido produtos 
dos encontros, a formulação e adoção de conceito-guia sobre inclusão, a 
identificação e avaliação dos desafios e a definição dos focos estratégicos 
para a ação inclusiva da Cidade do Saber.

•  Ação pedagógica inclusiva

A inclusão por meios pedagógicos ou através das diversas 
atividades pedagógicas exercidas pela instituição, se constitui, se não na 

mais eficaz, numa das principais modalidades de promoção da inclusão 
social e de formação de cidadãos. O contato direto entre a instituição e o 
aluno, através do professor, cria campo fecundo de oportunidades para o 
crescimento e transformação do aluno-cidadão. O desafio é “o como fazer”, 
e “ o fazer bem”. Após demorado processo interno de discussão e estudo 
de alternativas, optou-se pela capacitação do quadro de educadores (par-
cial, no primeiro momento) na técnica de DPS (Desenvolvimento Pessoal 
e Social), por entender-se que, grande parte da construção da cidadania, 
no espaço da sala de aula ou equivalente, seria liderada pelo educador, a 
quem caberia facilitar a formação de novos valores, atitudes e relações. O 
projeto de formação de multiplicadores de DPS, já elaborado e negociado 
com a consultoria externa, será operacionalizado entre os meses de janeiro 
e agosto de 2009, com diversas atividades em sala e extra sala, formando 
ao final, 15 educadores, como multiplicadores de DPS, mas participando 
ainda, da fase instrucional, os Coordenadores da área de cultura, esporte 
e apoio pedagógico e todos os técnicos responsáveis por núcleos. 

•  Comunicação inclusiva 

Em 2008, embora planejada, não logrou êxito a primeira 
Campanha dirigida para questões da cidadania. No ano de 2009 estão 
previstas pelo menos  quatro eventos inclusivos, oportunidade em que 
serão realizados debates, palestras, produzidas mídias  (impressas ou não), 
realizadas exposições, mostras e outras atividades, a depender do tema e 
parceiros envolvidos. O  uso da comunicação como instrumento auxiliar, 
no esforço de incluir  e promover a cidadania, é objetivo que a entidade vai 
perseguir e se empenhar nos próximos anos. Uma série de ações serão 
anualmente, executadas, cabendo á Biblioteca da entidade, em fase de 
implantação, centralizar o planejamento e operação das ações da comu-
nicação inclusiva. A Biblioteca do Cidadão, como está sendo denominada 
essa unidade no seu novo formato, será mais um espaço da instituição 
destinado ao acesso a bens culturais e promoção da cidadania, tendo como 
característica distintiva a natureza dinâmica, exercendo para além das suas 
funções  tradicionais de guarda e disponibilização de acervo bibliográfico, 
a coordenação e execução, com o apoio técnico da área especializada de 
comunicação da entidade, das ações diversas de comunicação dirigidas 
para promoção da cidadania e da inclusão, tendo como público-alvo os 
usuários da CdS e  comunidade em geral de Camaçari .

•  Desenvolvimento de atitude inclusiva

Sendo tema prioritário de qualquer organização prestadora 
de serviços, a qualidade no atendimento ao público no caso de uma or-
ganização voltada para a promoção da cidadania e inclusão social, tem 
importância fundamental. Desse modo, é preciso desenvolver em todos 
os colaboradores da Cidade do Saber indistintamente, e particularmente, 
aqueles com responsabilidade do atendimento direto ao público interno e 
externo, valores e atitudes e por conseqüência, comportamentos, compatí-
veis com o esforço e fim institucional de apoiar pessoas a se desenvolverem 
como cidadãos. Malgrado serem muitos os caminhos para se alcançar 
esses propósitos, algumas ações estão previstas, dirigidas a grupos e 
situações prioritárias, em 2009.

3.3.3. Projetos especiais

No ano de 2008 a Cidade do Saber além de suas atividades 
rotineiras, realizou por iniciativa própria, solicitação da Prefeitura de Ca-
maçari ou ainda, em parceria com grandes organizações privadas locais, 
vários eventos e atividades. Dentre esses novamente, este ano, teve grande 
destaque o Projeto “A Escola vai à Cidade do Saber” cujos números ex-
pressivos, merecem ser discriminados abaixo. Além deste projeto, a CdS 
teve participação intensiva no grande evento “Pólo-Cidadania”  promovido 
pelo COFIC e que integrou o calendário de comemorações dos 30 anos 
de existência do Pólo Petroquímico de Camaçari. Em 2008, outubro, 
coube à Cidade do Saber por solicitação da Prefeitura de Camaçari, a 
execução do “Dia da Criança”, evento de natureza pública, aberto a toda 
a população e que atraiu para as instalações desta entidade e para o seu 
entorno, mais de .5.000 pessoas, entre crianças e adultos. Vale também, 
registrar a participação e apoio da CdS ao evento “Oficina de Resíduos 
Sólidos” em parceria com a Odebrecht Construções, empresa sediada no 
Pólo e parceira nesta, e em outras iniciativas da entidade. Finalmente, 
Projeto da maior relevância, que integrou as Metas pactuadas no Contrato 
de Gestão da entidade com a Prefeitura de Camçari,  foram os encontros 
com os pais de educandos. 

•  Encontro de pais de educandos da Cidade do Saber: 
“Pais, Educação e Cidadania”
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A palestra foi realizada no mês de novembro e contou com a 
participação de  pais de educandos, tendo como tema central da Palestra 
foi “Família: comportamento e atitude”. O evento contou com outras formas 
de interações, a exemplo de ginástica com a platéia, apresentação de peça 
de teatro “O papel de cada um” encenada pelos educandos da Cidade do 
Saber apresentação musical e sorteio de brindes.

•  A Escola vai à Cidade do Saber

O Projeto “A Escola vai à Cidade do Saber” entrou em execução 
em agosto de 2007 e tem como objetivo facilitar o acesso das crianças e 
jovens, estudantes das escolas que compõem a Rede Municipal de En-
sino, às atividades lúdicas e informatizadas, que contribuam para o seu 
desenvolvimento cognitivo e afetivo, buscando preservar os valores éticos 
e culturais, ampliando o seu potencial de criatividade e de sociabilidade, 

Projeto “A Escola vai à Cidade do Saber” – N.° Atendimentos

contribuindo assim para inclusão social.
No segundo ano de implementação de “A Escola vai à Cidade 

do Saber” foram incorporados avanços, a exemplo da inclusão de algumas 
atividades, com a participação dos educandos em oficinas de xadrez, karatê 
e dança. A intenção foi fazer com que esses alunos pudessem vivenciar, 
de uma forma mais ampla, as atividades inerentes à Cidade do Saber, 
fortalecendo o acesso às diversas linguagens e modalidades de ensino 
trabalhadas na Instituição.  

Uma parceria da Instituição com a Braskem, possibilitou a 
apresentação do Espetáculo “O Plano Z”, que atendeu a 862 alunos da 
Rede Municipal, participantes do Projeto. A Secretaria de Educação de 
Camaçari trouxe o Espetáculo: “Da Ponta da língua, a ponta do pé”, que 
possibilitou o atendimento de 1.469 educandos. 

Em 2008, o Projeto “ A Escola Vai à Cidade do Saber” , atendeu 
41 escolas, totalizando 4.621 educandos.

Data Turno Escolas 
Participantes 

N.° de 
alunos Total Visitantes 

por Dia 

Yolanda Pires 31 Mat. 
Assembléia de Deus 47 

78 

Heleninha 49 
30/5/2008 

Vesp. 
Monteiro Lobato 49 

98 
176 

Heleninha 36 
Mat. 

Laurita Ribeiro 36 
72 

CSTC 40 
6/6/2008 

Vesp. 
Sônia Regina 35 

75 
147 

Mat. Anisio Teixeira 77 77 
13/6/2008 

Vesp. Parque Verde 81 81 
158 

Creche Caic 56 
Mat. 

Creche Mangueiral 33 
89 

Creche Caic 70 
11/7/2008 

Vesp. 
Creche Mangueiral 53 

123 
212 

Creche S.Maria 37 
Mat. 

Creche da Bomba 29 
66 

Creche S.Maria 36 
18/7/2008 

Vesp. 
Creche da Bomba 58 

94 
160 

Mat. Hildebrando 82 82 
25/7/2008 

Vesp. José Alan 100 100 
182 

Mat. Barra de Pojuca 66 66 
1/8/2008 

Vesp. Yolanda Pires 48 48 
114 

Mat. Creche Gleba E 53 53 
8/8/2008 

Vesp. Cleusa 72 72 
125 

Mat. Natal 98 98 
15/8/2008 

Vesp. Stª Luzia 35 35 
133 

Mat. Escola Especial - 
CAIC 34 34 34 

22/8/2008 
Vesp. Virgínia Reis Tude 94 94 94 

Angiolina 57 
Mat. 

São Salvador 60 
117 117 

29/8/2008 
Vesp. Angiolina 92 92 92 
Mat. REUNIÃO DDS       

5/9/2008 
Vesp. Clube de Mães 94 94 94 
Mat. Joana Angélica 69 69 69 

12/9/2008 
Vesp. Joana Angélica 106 106 106 
Mat. CAIC 96 96 

26/9/2008 
Vesp. CAIC 94 94 

190 

Mat. Conceição de Maria 72 72 
10/10/2008 

Vesp. Conceição de Maria 74 74 
146 

31/10/2008 Mat. Escola do Natal 56 56 56 
Mat. Escola Parque Verde 86 

7/11/2008 
Vesp. Escola Parque Verde 89 

175 175 

 
TOTAL DE ATENDIMENTOS 

 
2.580 
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Espetáculo: “Da ponta da língua a ponta do pé”

Espetáculo:  “O Plano Z” – N.° Atendimentos – Turno: Matutino

Espetáculo:  “O Plano Z” – N.° Atendimentos – Turno: Vespertino

Data Turno Escolas Participantes N.° de alunos Total 
Total de 

Visitantes 
por Dia 

Denise Tavares 120 
Escola do Natal 120 Mat. 

Escola Normal 140 

380 

Angiolina 56 
Padre Paulo 43 
Escola Normal 145 

18/9/2008 

Vesp. 

Maria Jose 95 

339 

719 

Yolanda Pires 73 
Alberto Brandao 61 Mat. 

Luis Pereira 67 

201 

CSTC 45 
Virgínia Reis Tude 75 
Luis Pereira 58 

19/9/2008 

Vesp. 

Neusa Meneses 61 

239 

440 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 1.159 

 

Nome da Instituição Quantidade de 
Atendimentos 

Casa da Criança 8 
Coordenação de Cultura – Cidade do Saber 20 
Coordenação de Esporte - Cidade do Saber 23 
Clube das Mães 76 
Padre Paulo Tonucci 97 
Maria José de Matos 127 
APAE 28 
Pestalozzi 42 

TOTAL 421 
 

Nome da Instituição Quantidade  de 
Atendimentos 

Casa da Criança 6 
Coordenação de Cultura – Cidade do Saber  55 
Coordenação de Esporte - Cidade do Saber 55 
CEMC 90 
Virginia Reis Tude 0 
Cosme de Farias 44 
APAE 18 
Pestalozi 38 
Escola Normal 50 
Jardim Santo Antônio 50 
Assembléia de Deus 55 

TOTAL 461 
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3.4.  Teatro e Núcleo de Produção

Desde o dia 22 de março de 2007, data de inauguração, o 
Teatro Cidade do Saber vem, através de uma programação artística cultural 
diversificada, atraente e de qualidade, oferecendo arte, cultura e lazer para 
a comunidade de Camaçari. 

Para que este trabalho de sedução do público fosse feito, já que 
a população ainda não estava habituada a ir ao teatro, fez-se necessário, 
além de bons espetáculos de teatro, dança e música, mais um atrativo: o 
valor de ingressos acessível à população. 

Acreditamos que a arte e a cultura devam ser vivenciadas como 
qualquer outro produto da sociedade. Porém, para que pudéssemos cumprir 
com um dos nossos maiores objetivos - a inclusão social associada à 
formação de platéia -, facilitamos a freqüência do público ao teatro através 
de ingressos com valores bem acessíveis. São preços populares de R$ 
10,00 para espetáculos adultos e R$ 6,00 para espetáculos infantis, manti-
dos até hoje, ambos em consonância com as leis que garantem o direito à 
meia-entrada. Unindo qualidade, diversidade e preço popular, conseguimos 
atrair e fidelizar uma grande parcela de público, composta não somente por 
moradores da Camaçari-sede, mas, também, por moradores da orla e de 
outros municípios, a exemplo de Dias D’Ávila e Simões Filho. 

Em 2008, os espetáculos tiveram a capacidade de lugares do 
teatro quase plena, em sua maioria. Em alguns exemplos, a procura do 
público foi além do esperado. Destaca-se, neste período, a necessidade 
de abertura de sessões extras, em espetáculos como “A BOFETADA” e 
“INTIMIDADES PONTO.COM”, demonstrando uma transformação no perfil 
do público, hoje mais exigente e presente nas programações do Teatro 

Cidade do Saber.

Para além dos espetáculos e da estratégia de atração de 
público através de preços populares, traçada para 2007, o passo estabe-
lecido para o ano seguinte foi a implementação de políticas de fidelização 
e educação para a arte e a cultura em longo prazo, através da inserção 
de projetos fixos, com periodicidade e público-alvo definidos, como, por 
exemplo, “A Máquina do Som” e “Concertos Itinerantes da OSBA - Orquestra 
Sinfônica da Bahia”.

3.4.1 Espetáculos teatrais, de música e dança

Em 2008, os 33 espetáculos, produzidos e promovidos, que 
aconteceram no teatro emocionaram, divertiram e levaram cultura de alta 
qualidade para a população. Os espetáculos acontecem, normalmente, 
quinzenalmente, alternando entre um espetáculo adulto e um infantil. Isso 
acontece por conta de pesquisas terem revelado que boa parte do público 
que vai ao teatro, e que é assalariada, recebe seus proventos no final e no 
meio do mês e por isso , tem mais condições de pagar o valor do ingresso, 
mesmo considerando que os valores praticados pelo teatro têm preços 
acessíveis. Esta ordem quinzenal só é alterada por alguns eventos em 
datas importantes.  No entanto, considerando o aumento no interesse do 
público por freqüentar o teatro e o crescente melhoramento da qualidade 
da produção dos espetáculos locais, a CdS tem interesse em aumentar a 
freqüência de espetáculos. Salienta-se que as datas que não são ocupadas 
por espetáculos, estão sendo ocupadas por eventos diversos. 

Tabela 1 – Relação dos espetáculos 2008

Relação de Espetáculos Teatrais Data Público por sessão Público geral 
1/mar 454 

1- "O Vôo da Asa Branca " 
2/mar 353 

807 

2- "Auto da Barca do Inferno" 15/mar 128 128 

23/mar 52 
Sessão 18hs 107 3- "Na Trilha do Sol" 

    

159 

28/mar 309 
29/mar 537 
30/mar 524 

4- "Ó Paí Ó" 

    

1370 

12/abr 224 
13/abr 184 5- 'Rádio Biruta FM" 

    

408 

2/mai 535 
3/mai 535 

Sessão extra 539 
4/mai 523 

 
 
6- "Renato Piaba em Bastidores do Carnaval" 

    

2132 

18/mai 316 7- "A Gema do Ovo da Ema" 
19/mai 251 

567 

6/jun 46 
7/jun 98 8- "MPB - Mulher Popular Brasileira" 
8/jun 83 

227 

11/jul 151 
12/jul 136 
13/jul 158 

9- "Medeia In Process" 

    

445 

29/ago 80 
30/ago 409 
31/ago 414 

10- O Casamento Suspeitoso 

    

903 

18/set 471 
2ª sessão 595 

19/set 395 
2ª sessão 452 

11- Da ponta da língua... à ponta do pé 

    

1913 
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8/out 162 
2ª sessão 226 

9/out 346 
12 – Flores 

2ª sessão  367 1101 
15/Nov 152 

13 - Os Prequetés 
16/Nov 142 294 
29/Nov 103 

14 - Policarpo Quaresma 
30/Nov 83 

186 

19/dez 407 
20/dez 527 15 - 7 Conto 

21/dez 504 

  
1438 

  

  Total:15 Total 12078 
 

Relação de Espetáculos de Música Data Público por sessão Público geral 
        
1- Show "Meu e Seu" -Nara Si 14/mar 330 330 
2- "Coral e Sociedade Filarmônica 28 de Setembro" 22/ago 102 102 
3- "Gravação de cd e dvd Rege Fx" 5/set 175 175 
4- Projeto Música para todos com Orquestra de 
Câmara de Salvador 10/out 173 173 
5- Zé Brito "Voz, violão e ousadia 18/out 412 412 

Total: 5 Total 1192 
 

   

Cidade em Cena  Data Público por sessão Público geral 
1- A ver Estrela - 5/dez 253 253 
2- O Auto da Barca do Inferno  5/dez 320 320 
3- A ver Estrela  6/dez 153 153 
4- O Cidadão de Papel  6/dez 341 341 
5- O Cidadão de Papel 7/dez 143 143 
6- O Auto da Barca do Inferno 7/dez 307 307 
7- Sons da Cidade  11/dez 154 154 
8- Dança Moderna  12/dez 279 279 
9- Balé (sessão 14h) 13/dez 293 293 
10-Balé (sessão 16h) 13/dez 430 430 
11- Balé (sessão das 18h) 13/dez 341 341 
12- Dança de Salão  14/dez 344 344 

      
  Total: 12 Total 3358 
 

 

Espetáculos de Dança Data Público por sessão Público geral 
1- "Kairó's Corpo Alma Espírito" 

18/mar 58 58 

       
 Total: 01 Total 58 

 

Tabela Total de Público por sessão 
  

Total de espetáculos 33 
Total de Apresentações 58 
Total de público 16.686 
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3.4.2. Projetos

Na busca de inserir projetos em conformidade com as diretrizes 
institucionais da Cidade do Saber - Instituto Prof.º Raimundo Pinheiro, 
a área de Teatro possibilitou a vinda dos projetos “A Máquina do Som” 
e “Ballace – Encontro Nacional de Dança” e estabeleceu parceria com 
os projetos “FIAC - 1º Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia” 
e “OSBA”. Estes projetos têm grande importância pelo fato de atingirem 
objetivos concretos de promoção e democratização do acesso a bens 
culturais, esportivos educacionais, garantindo a excelência na construção 
da cidadania.

Através do “A Máquina do Som”, projeto com 9 (nove) anos de 
existência em Salvador - BA, alunos da rede particular, pública municipal e 
estadual de ensino de Camaçari tiveram oportunidade de apresentar suas 
apetências no ramo da arte e cultura, não fomentadas pelo modelo de edu-
cação formal das escolas. De apresentações de música e teatro à leitura 
de poesias autorais, o programa com formato de auditório contribuiu para a 
revelação de novos talentos e para o fomento da produção artística dentro 
das escolas do município. Vale ressaltar, que o projeto abrangeu, também, 
escolas da orla camaçariense e do município de Dias D’Ávila. Salienta-se 
que dois concorrentes (um guitarrista e uma banda) de Camaçari foram 
disputar a final da edição 2008 em Salvador possibilitando o intercâmbio 
entre jovens de Salvador e Camaçari. “A Máquina do Som”, na sua 1º edição 
em Camaçari, aconteceu em 5 (cinco) programas, entre julho e setembro 
de 2008, com acesso  trocado por 1 quilo de alimento. 

O projeto “Concertos Itinerantes da OSBA - Orquestra 
Sinfônica da Bahia”, firmado em parceria com a Gestão Ricardo Castro 
da OSBA / TCA, teve como propósito contribuir para o acesso e fruição da 
música erudita pela população, por meio de ingressos a preço simbólico de 
R$ 1,00. Outra intenção considerável deste projeto é o intuito de desmitificar, 
aproximar, compreender de forma didática a música clássica erudita. Além 
de executar as obras, os regentes, de diversos países, discorrem acerca 
da história dos compositores e das circunstâncias sob as quais as obras 

foram compostas. Em uma das apresentações, tivemos a participação 
de pessoas da platéia regendo a orquestra a convite do maestro Ricardo 
Castro. Nesta ocasião, um espectador de apenas 9 anos teve desenvoltura 
tão significativa que arrancou efusivos aplausos do regente e da platéia.

Realizado com periodicidade mensal, o projeto “Concertos 
Itinerantes” durou de março a setembro de 2008, totalizando 7 (sete) 
apresentações.

Além destes projetos fixos, o Teatro Cidade do Saber abrigou 
parte da programação do “FIAC – 1º Festival Internacional de Artes 
Cênicas da Bahia”.  O evento teve o compromisso de colocar a Bahia no 
circuito das artes cênicas internacionais, ao mesmo tempo em que traçou 
um panorama da pluralidade de propostas que marcam a cena contem-
porânea, em diálogo direto com a produção local. A sua programação 
incluiu atividades paralelas, como debates, bate-papos, lançamentos de 
livros, palestras encontros e oficinas com artistas de diferentes estéticas, 
técnicas e contextos culturais. 

Outro projeto, “Ballace – Encontro Nacional de Dança” 
reuniu, pela segunda vez no município e pela terceira vez no estado, mil 
bailarinos em mostras competitivas, não-competitivas e oficinas de dis-
cussão. O evento contou com oficinas informativas e técnicas e mesas de 
discussão sobre dança, trazendo para o município, profissionais do ballet 
de todo o país que ficam encantados com a estrutura da CdS completa-
mente preparada para receber um festival dessa magnitude. Como fruto 
da intenção da Cidade do Saber de promover o ballet neste município, 
onde esta prática era incipiente, houve a descoberta de jovens talentos 
que provavelmente nunca teriam sido descobertos sem esta iniciativa. 
A exemplo disto, tivemos quatro bailarinos que hoje estão estudando na 
Escola Internacional de Ballet Bolshoi.  A existência deste projeto (Ballace) 
é de grande importância tanto para  a Cidade do Saber como para o nosso 
Município tendo em vista que, a maioria dos participantes do projeto vêem 
do Brasil inteiro, portanto, ocupam os leitos dos hotéis, alimentam-se nos 
restaurantes da cidade e circulam pelo nosso comércio gerando assim 
renda para nosso município.

Tabela 2 – Projetos acontecidos no Teatro 2008

                                         Relação  Projetos  Data Público por sessão Público geral 
1- "Concertos Itinerantes"-OSBA 9/mar 331 331 
2- "Orquestra Juvenil Dois de Julho" 6/abr 249 249 
3- "Concertos Itinerantes"-OSBA  3º 
apresentação 11/mai 418 418 
4- "Concertos Itinerantes"-OSBA 4º 
apresentação 1/jun 269 269 
5- "Orquestra Juvenil Dois de Julho" 6/jul 337 337 
6- "A Máquina de Som" 1ª apresentação 26/jul 450 450 
7-  A Máquina do Som  2ª apresentação 9/ago 450 450 
8- "Concertos Itinerantes"-OSBA 6ª 
apresentação 10/ago 183 183 
9- "A Máquina do Som 3ª apresentação" 23/ago 494 494 
10- "A Máquina do Som - 4ª apresentação" 6/set 337 337 
11- "Orquestra Juvenil 2 de Julho - 7ª 
apresentação" 7/set 209 209 
12- " A Máquina do Som" 5ª apresentação 20/set 363 363 
13- 1ª Aula Show  27/set 560 560 

22/mai 568 
2º sessão 568 
3º sessão 259 

23/mai 134 
2º sessão  424 

24/mai 547 
25/mai 171 

14 - "Ballace" Encontro Nacional de Dança 2008 

obs: bailarinos 1000 

3671 

13- FIAC - O Sapato do Meu Tio 26/out 115 
14- FIAC - O grande Criador 28/out 383 

498 

 
 

Tabela 
  

Total de Público por sessão 
 

Total de projetos 4 
Total de Apresentações 22 
Total de público 8.819 
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          3.5. Gestão de Eventos

“Eventos” é uma gama de atividades que são realizadas para 
instituição tanto no teatro como nos auditórios do prédio de Capacitação 
da CdS. Desta forma, o Teatro Cidade do Saber também faz parte de um 
grande complexo de eventos e, por isso, mesmo tendo seu foco principal 
nas apresentações artísticas, está aberto a eventos de natureza não ar-
tística, criando espaço inédito para a comunidade e oportunidade para a 
instituição obter receita adicional. 

Os eventos foram conferências, fóruns, reuniões de pessoas 
da comunidade, entidades não governamentais, palestras, reuniões de 
secretarias, órgãos públicos de esporte, educação, cultura, saúde, eventos 
de artistas, encontro de professores, diretores e gestores de educação, 
Jornada Pedagógica, cursos, workshops, reuniões internas da Cidade do 
Saber, aulas de pós-graduação, comemorações, exposições, formaturas 
e treinamento e capacitação de funcionários de empresas e indústrias, 
principalmente do Pólo Petroquímico e comércio de Camaçari.

Além do teatro, com toda a sua estrutura e capacidade para 
568 pessoas, existem 4 (quatro) auditórios e 1 (uma) sala de reunião com 
capacidade respectivamente para 80, 80, 150, 150 e 30 lugares, totalizando 
490 lugares, que ficam localizados no 1º andar do prédio de Capacitação e 

dispõem de estrutura completa com ar-condicionado, cadeiras confortáveis 
e recursos multimídia.  Para as cessões dos auditórios são cobrados alu-
guéis que variam de acordo com o tipo do evento, quantidade e maneira de 
utilização. Algumas cessões ocorrem gratuitamente para algumas entidades 
não governamentais, para determinadas reuniões de interesse comunitário 
e para eventos relacionados à Prefeitura Municipal de Camaçari.

O aluguel do teatro e dos auditórios é uma das formas que 
a Cidade do Saber possui de captar recursos e assim, contribuir com a 
possibilidade de sustentabilidade da nossa instituição.

As secretarias municipais são os maiores clientes e dentre 
essas, a SEDUC – Secretaria Municipal de Educação é a que mais utiliza 
os auditórios contudo, não gerando receitas para CdS, tendo em vista que 
a mesma é uma das nossas parceiras institucionais. 

Os espaços da CdS, a cada dia, vem sendo mais procurados, 
haja vista que, só no mês de maio de 2008, aconteceram 61 eventos. 
Vale ressaltar que, com estas atividades, além de se gerar recursos para 
a instituição, contribui-se com a economia local, tendo em vista que a 
circulação de pessoas na cidade aquece o comércio local, a exemplo dos 
restaurantes. 

Abaixo, segue as relações dos eventos ocorridos no teatro e 
nos auditórios.

Tabela 3 - Eventos diversos ocorridos no teatro

Tabela 4 – Eventos ocorridos nos auditórios 2008

 

RELAÇÃO DE EVENTOS OCORRIDOS NO TEATRO 2008 
      
Conferência/ Fórum Total Público  
  12 3.145 
Formatura  Total   
                   06  3.498 
Seminários/ Jornada  Total   
                   08 6.180 
Palestras/ Encontros  Total   
                   29  7.782 
Premiação e Lançamentos  Total   
                   10  2.301 
Exposição   Total   
                   02  1.250 

Festivais  Total   
                   01  1.323 

                       Tabela  Total geral   
Total de Eventos acontecidos no Teatro 68  
Total de público 25.479  

 
Eventos - Auditório 

 
N.° de 

eventos 

 
Público 

Conferência / Fórum / Congresso   07 1590 

Reuniões 107 5339 

Seminários / Jornada / Workshop 27 4245 

Palestras / Encontros 46 6035 

Treinamento / Capacitação 70 10160 

Ensaios / Oficinas / Coletivas 15 1380 

Exposições / Lançamentos / Filmes 17 1030 

Inscrições / Seleção de candidatos ao Cursos da CdS 06 300 

Aulas / Cursos / Provas / Apresentações / Avaliações 82 8925 

Almoço / Café da manhã / Comemorações 13 1215 

Atividades / GT(grupo de trabalho) / Assembléias 16 930 

 
TOTAL 

 
406 

 
41149 
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Gráfico comparativo 1 – Total de eventos não artísticos e espetáculos (teatrais, dança, música) no Teatro

Nota-se claramente que houve uma diminuição no número de eventos não artísticos no teatro. Porém, o fato de 2008 ter sido um ano de 
campanha eleitoral, muitos eventos que normalmente tem conotações políticas, deixaram de ser realizados. Entretanto, em se tratando dos eventos 
artísticos culturais, mesmo com todas as dificuldades de um ano eleitoral e da situação financeira, os mesmos aumentaram por conta da demanda do 
público ser bastante grande. Para cumprir com os objetivos da instituição e não deixar a comunidade camaçariense sem as atrações culturais, buscando-
se parcerias para executá-los.

Gráfico comparativo 2: Público dos eventos não artísticos e espetáculos (teatrais, dança, música etc...) no Teatro

Neste gráfico nota-se, que o número de público nos eventos artísticos e culturais, sofrem pequena diminuição, mesmo com o aumento do 
número de espetáculos. 

Esta redução do público aconteceu em função da diminuição dos investimentos em publicidade (por conta das nossas dificuldades finan-
ceiras) bem como das dificuldades em não se obter parceria de outdoor, para alguns espetáculos, o que trouxe menos espectadores para o teatro. No 
entanto, o número de participantes nos eventos não artísticos cresceu vertiginosamente por conta do aumento no número destes eventos não artísticos 
(seminários, fóruns, formaturas etc...) 

Vale lembrar que os eventos tem divulgação própria e público específico. Como se vê no gráfico abaixo, se considerando o público geral do 
teatro em 2008, houve aumento de 7.033 espectadores em relação ao ano anterior.
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Gráfico comparativo 3 – Público Total do Teatro  

3.6. Teatro e eventos: aspectos econômico-financeiros

Como parte das intenções de fomentar a cultura e lazer dentro 
do município, o Teatro Cidade do Saber promoveu a vinda de diversas 
produções artísticas de Salvador e outras cidades, além de promover 
espetáculos locais. O custo para a realização de uma apresentação de 
qualidade no Teatro Cidade do Saber é alto, e neste tópico expomos estes 
custos e traçamos uma análise dos benefícios diretos e indiretos. 

Uma grande conquista do trabalho sério e comprometido 
com a responsabilidade econômica são as parcerias realizadas entre o 
teatro e os diversos fornecedores de serviços essenciais à realização do 
espetáculo. 

As parcerias

Através da habilidade de negociação e do entendimento da 
importância do projeto social da Cidade do Saber, a instituição conseguiu 
estabelecer importantes parcerias com fornecedores de serviços que trazem 
benefícios econômicos para redução de custos no teatro, além de aquecer 
a economia local através de contrapartidas. 

Com restaurantes e empresas de buffets de Camaçari, o 
teatro conseguiu alimentação gratuita para a produção dos espetáculos. 
A contrapartida oferecida pela CdS está na divulgação das marcas e dos 
serviços dentro do teatro e através de impressão nos materiais gráficos 
de divulgação do espetáculo. A vantagem para estes estabelecimentos, 
contudo, não está somente na divulgação, que naturalmente vai tornar a 
marca mais conhecida e induzir o maior fluxo de clientes, mas também na 
associação positiva da marca destes negócios com a proposta social da 
Cidade do Saber, agregando valor a estas empresas como apoiadoras de 
atividades culturais e de responsabilidade social.  

Da mesma forma, existem parcerias com empresas gráficas, 
de veiculação de outdoor, e eventualmente, empresas de transporte. 

Os espetáculos apresentados no teatro não têm a intenção 
principal de gerar receita para a instituição, mas de fomentar a cultura de 
acordo com as diretrizes da Cidade do Saber. No entanto, ao economizar, 
faz-se o uso responsável dos recursos, e com as parcerias, movimenta-se 
e ajuda-se a difundir o comércio local. Outra vantagem para o comércio 
local que não é parceiro do teatro é, simplesmente, o aumento no fluxo 
de pessoas nos dias de espetáculo na cidade, que acaba gerando renda 
para o município, através da utilização de transportes, hotelaria, outros 
divertimentos e alimentação. 

A movimentação não é só do público de Camaçari, como 
oriundos de Dias D’Avila, Simões filho, Feira de Santana e Salvador. Isso 
se comprova com a manifestação espontânea das pessoas que procuram 
a equipe do teatro para dizer que vieram de outras cidades por apreciar os 
artistas ou por apreciar o teatro. Inclusive com manifestações satisfatórias 
de terem a oportunidade de assistir ao espetáculo que tanto desejavam 
por um preço muito mais barato do que se tivessem que ir a Salvador, 
por exemplo. 

Custos de espetáculos

Os custos de realização de um espetáculo são variados, de 
acordo com as especificações artísticas e técnicas. A tabela abaixo analisa, 
por um lado, os diversos itens que uma produção pode requerer e o custo 
médio dos mesmos, de acordo com a média praticada no mercado de 
Salvador e Região Metropolitana, e, de outro, a economia que é feita por 
conta das parcerias citadas acima. Num exemplo concreto, utiliza-se o 
espetáculo “O Casamento Suspeitoso”, realizado nos dias 29, 30 e 31 de 
agosto de 2008, com público total de 903 pessoas.
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Tabela 5 –  Custos reais de produção X Custos para o Teatro através de parcerias e descontos 

Analisando a tabela acima, verifica-se que o transporte de 
ida e volta do elenco e equipe do espetáculo “O Casamento Suspeitoso”, 
nos 3 (três) dias de apresentação, foi conseguido gratuitamente, através 
de apoio firmado com a empresa “Suruana Transportes e Turismo”.  O 
aluguel de transporte para translado Salvador/Camaçari – Camaçari/Sal-
vador, segundo preço de mercado, é orçado na margem de R$ 550,00. 
Considerando-se os 3 (três) dias de apresentação do espetáculo, o valor 
total do aluguel do transporte sairia por R$ 1.650,00. Ao final, o serviço 
saiu gratuito, com desconto de 100% em relação ao valor apresentado. 
Ainda analisando a tabela, nota-se o mesmo exemplo em relação às des-
pesas com impressão e veiculação de outdoor, alimentação da equipe do 
espetáculo e buffet para camarim.

Por fim, vale destacar o empenho em conseguir sempre a 
realização dos serviços com maior qualidade e menor custo possíveis. 
A impressão de cartazes, panfletos e ingressos, embora não-gratuita, foi 
conseguida com descontos consideráveis em comparação com as tabelas 
de preços praticadas no mercado.   

Além destas parcerias e descontos que renderam uma econo-
mia de 83% nos custos do espetáculo, houve retorno total (e até lucro) dos 
R$ 1.025,00 investidos nesta produção através do borderaux, ou seja, da 
porcentagem adquirida pela Diretoria de Teatro com a venda dos ingressos. 
Dos R$ 6.435,00 auferidos através da bilheteria, 80% foi encaminhado à 
produção de “O Casamento Suspeitoso” e 20%, equivalente a R$ 1.287,00, 
ficou para o Teatro. Resultando:  

Outra grande e  importante parceria, no aspecto econômico, foi estabelecida com a Gestão Ricardo Castro da Orquestra Sinfônica da Bahia 
para realização do projeto “Concertos Itinerantes da OSBA”. Como é visto na tabela abaixo, a maior parte dos gastos de toda a logística de desloca-
mento da Orquestra para o Teatro Cidade do Saber é custeada pela direção/produção da OSBA, ficando o Teatro Cidade do Saber com uma pequena 
parcela das despesas sob sua responsabilidade.

Tabela 6 – Apresentação de Orquestra - Custos de Mercado X Custos para Teatro Cidade do Saber com parceria

Despesas Quantidade Valor unitário de 
mercado 

Valor de 
mercado 

Custo para o 
Teatro (com 
parcerias e 
descontos) 

Transporte de cenário (ida e 
volta: SSA/Camaçari) 1 R$ 600,00  R$ 600,00  R$ 400,00  
Transporte do elenco e equipe 
(ida e volta: SSA/Camaçari) 3 (dias)  R$ 550,00  R$ 1.650,00  R$ 0,00  

Buffet para camarim 
3 

(sessões/apresentações) R$ 120,00  R$ 360,00  R$ 0,00  
Almoço e/ou janta para elenco 
e equipe 

3 
(sessões/apresentações) R$ 180,00  R$ 540,00  R$ 0,00  

Outdoor (impressão e 
veiculação) 4 R$ 500,00  R$ 2.000,00  R$ 0,00  
Cartazes 80 R$ 3,80  R$ 304,00  R$ 240,00  
Panfletos 10.000 R$ 0,03  R$ 300,00  R$ 205,00  
Ingressos 1800 (600 X 3 dias) R$ 0,13  R$ 234,00  R$ 180,00  
    TOTAL: TOTAL: 
    R$ 5.988,00  R$ 1.025,00  

 

Custo total sem parcerias:  R$ 5.988,00 

Custo com as parcerias:  R$ 1.025,00 

Total de economia:                                     R$ 4.963,00 (83%) 
 

Investimento do Teatro na produção do espetáculo R$ 1.025,00 
Retorno financeiro através do borderaux  R$ 1.287,00 
Montante do gasto final com a produção do espetáculo Lucro de R$ 262,00 
 

     

Despesas Quantidade Valor Unitário de 
mercado 

Valor de 
mercado 

Custo para o 
Teatro 

Transporte dos instrumentos (ida e 
volta: SSA/Camaçari) 1 R$ 2.500,00  R$ 2.500,00  

R$ 0,00 (Gestão 
OSBA) 

Transporte dos músicos e equipe 
(ida e volta: SSA/Camaçari) 2 R$ 500,00  R$ 1.000,00  

R$ 0,00 (Gestão 
OSBA) 

Cachet dos músicos 80 R$ 375,00  R$ 30.000,00  
R$ 0,00 (Gestão 

OSBA) 

Buffet para camarim 
1 

apresentação R$ 600,00  R$ 600,00  R$ 500,00  

Almoço para equipe de montagem 
1 

apresentação R$ 100,00  R$ 100,00  
R$ 0,00 (apoio 
comércio local) 

Outdoor 4 placas R$ 500,00  R$ 2.000,00  
R$ 0,00 (apoio 
comércio local) 

Cartazes 50 R$ 3,80  R$ 190,00  R$ 150,00  
Panfletos 10.000 R$ 0,03  R$ 300,00  R$ 205,00  
Ingressos 600 R$ 0,13  R$ 78,00  R$ 60,00  
    TOTAL: TOTAL: 
    R$ 36.768,00 R$ 915,00 

 

Custo total R$ 36.768,00 

Custo com as parcerias R$ 915,00 

Total do desconto / economia: R$ 35.853,00 (97,51%) 
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Por fim, vale lembrar a parceria estabelecida com a produção do programa “A Máquina do Som”, que, através da lei de incentivo estadual 
intitulada FazCultura e patrocínio da Caraíba Metais, trouxe para a Cidade do Saber, o projeto quase totalmente custeado,  ficando a cargo da Diretoria 
de Teatro apenas as despesas com o material gráfico, que, somadas, atingiram o valor de R$ 1.255,00, conforme tabela abaixo.

Tabela 7 – Comparação Custos produção “Máquina do Som” X Custos para o Teatro através de parcerias  

Valores Arrecadados

Os valores de receita do teatro são oriundos de bilheteria com 
a venda dos ingressos e do aluguel de pautas para eventos diversos.  Os 
valores arrecadados na bilheteria são chamados de borderaux e tem os 
valores divididos entre o teatro e a produção do espetáculo. Esta divisão 
é negociável, mas obedece a primeira determinação que é de 15% a 30% 
da bilheteria para o teatro e de 70% a 85% para a produção. 

O valor percentual do borderaux é toda a receita que o espe-
táculo dispõe para pagamento de cachets para elenco e equipe. O teatro 
não compra os espetáculos. Todas as produções se apresentam sabendo 
que o cachet será variável, de acordo com a arrecadação da bilheteria. 
Isso é uma prática arriscada para a produção por contar unicamente com a 
disponibilidade do público. Em alguns casos, o público não foi o esperado 
e a produção não teve um pagamento de cachets de acordo com a média 
esperada. Estas condições arriscadas para as produções somente são 
possíveis por conta do conhecimento e da habilidade de negociação que a 
diretoria do teatro tem com estas produções que aceitam estas condições 
por acreditar na proposta maior da Cidade do Saber dentro do projeto de 
inclusão social. Vale lembrar que o valor do ingresso praticado no Teatro 
da Cidade do Saber é muito abaixo de valores praticados pelas mesmas 
produções em teatros de Salvador, por exemplo. 

É através destas ações e outras que a instituição planeja e já 

está executando em 2009, que se quer dar continuidade ao processo, em 
prática desde a inauguração da Cidade do Saber, e que envolve estraté-
gias diferenciadas de formação de público para as artes cênicas e demais 
linguagens passíveis de apresentação no equipamento cultural “teatro” e, 
assim, contribuir com o desenvolvimento da arte, cultura e economia no 
município. A seguir é apresentado o resumo dos valores arrecadados em 
2008 pelo Teatro (bilheteria e aluguel de espaço) e pelos auditórios. Esses 
valores são detalhados, após, nas Tabelas 8 e 9.

Resumo financeiro:

Valores arrecadados com bilheteria (descontados a parte da 
produção): R$ 11.884,40
Valores arrecadados com o aluguel do espaço do teatro: 
R$ 13.990,00
Valores arrecadados com o aluguel dos auditórios: 
R$ 47.740,00

Total: R$ 73.614,40 

OBS.: Estes valores acima citados são encaminhados direta-
mente para a prestação de contas do setor financeiro da instituição.

Tabela 8 – Borderaux 2008 

 

Custo 1 (uma) apresentação Custo 5 (cinco) apresentações Custo 5 (cinco) apresentações 
para o Teatro 

R$ 16.610,00  R$ 83.050,00  R$ 1.255,00  
      
   TOTAL: 
   R$ 1.255,00 

 

EVENTO DATA VALOR TEATRO PRODUÇÃO 
       
ABERTURA DO MEIO AMBIENTE 3/6/2008 R$ 1.190,00  0 
FORMATURA  FAMEC - 
ENGENHARIA -ORTTIS EVENTOS 9/2/2008 R$ 900,00  0 
“FORMATURA  CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS - DIPLOMA 
PRODUÇÕES 8/8/2008 R$ 900,00  0 
“FORMATURA CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS-UNEB - GUSMÃO E 
GALRÃO LTDA  7/3/2008 R$ 900,00  0 
“FORMATURA  ADMINISTRAÇÃO - 
FAMEC - DIPLOMA PRODUÇÕES 8/3/2008 R$ 900,00  0 
FORMATURA  PEDAGOGIA - FAMEC 
- DIPLOMA PRODUÇÕES 19/4/2008 R$ 900,00  0 

MÁQUINA DO SOM 

26/07/08, 
09/08/08, 
23/08/08, 
06/09/08, 
20/09/08 R$ 2.250,00  0 

Projeto da Ponta da Língua à Ponta do 
Pé 

18 e 19 de 
setembro R$ 2.000,00  0 

Fórum de Acolhimento nas unidades 
de Saúde 

12 de 
setembro R$ 1.800,00  0 

Projeto Música para Todos com 
Orquestra de Câmara de Salvador 10 de outubro R$ 350,00  0 
Encif 15 de outubro R$ 900,00  0 
Projeto Sol Maior - Escola Montessoriana 10 de novembro  R$ 1.000,00   
  
TOTAL GERAL R$ 13.990,00  
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BORDERAUX 
Espetáculo O Vôo da Asa Branca - 20%  1/3/2008 R$  697,80 R$ 2.791,20 
Espetáculo O Vôo da Asa Branca - 20%  2/3/2008 R$ 506,40 R$ 2.025,60 
Orquestra Sinfônica da Bahia - OSBA 9/3/2008 R$  266,00 R$  - 
KAIRO’S CORPO ALMA ESPÍRITO 18/3/2008 R$   - R$ 30,00 
Espetáculo Ó PAÍ Ó - 10% 28/3/2008 R$ 188,00 R$ 1.692,00 
Espetáculo O PAÍ Ó - 10% 29/3/2008 R$  371,50 R$ 3.343,50 
Espetáculo Ó PAÍ Ó - 10% 30/3/2008 R$  354,00 R$ 3.186,00 
Orquestra Sinfônica da Bahia - OSBA 6/4/2008 R$ 164,00 R$  - 
Espetáculo Rádio Biruta 12/4/2008 R$  - R$ 807,00 
Espetáculo Rádio Biruta 13/4/2008 R$  - R$ 693,00 
Bastidores do Carnaval – 20% 2/5/2008 R$  794,00 R$ 3.176,00 
Bastidores do Carnaval - 20% - 18h 3/5/2008 R$  886,00 R$ 3.544,00 
Bastidores do Carnaval - 20%- 20h 3/5/2008 R$  779,00 R$ 3.116,00 
Bastidores do Carnaval - 20% 4/5/2008 R$  825,00 R$  3.300,00 
Orquestra Sinfônica da Bahia – OSBA 11/5/2008 R$  370,00 R$ - 
Espetáculo A Gema do Ovo  18/5/2008 R$  115,80 R$ 1.042,20 
Espetáculo A Gema do Ovo  19/5/2008 R$  98,70 R$ 888,30 
Ballace 24/5/2008 R$  333,00 R$ 1.887,00 
Ballace 25/5/2008 R$  105,00 R$ 95,00 
Orquestra Sinfônica da Bahia – OSBA 1/6/2008 R$  216,00 R$ - 
Espetáculo MPB – Mulher Popular 
Brasileira 6/6/2008 R$  - R$ 220,00 
Espetáculo MPB – Mulher Popular 
Brasileira 7/6/2008 R$  - R$ 430,00 
Espetáculo MPB – Mulher Popular 
Brasileira 8/6/2008 R$  - R$ 570,00 
Orquestra Sinfônica da Bahia - OSBA 6/7/2008 R$  244,00 R$  - 
Espetáculo Medéia - 15% 11/7/2008 R$  87,00 R$ 493,00 
Espetáculo Medéia - 15% 12/7/2008 R$ 111,75 R$ 633,25 
Espetáculo Medéia - 15% 13/7/2008 R$  125,25 R$ 709,75 
Orquestra Sinfônica da Bahia – OSBA 10/8/2008 R$  183,00 R$ - 
Orquestra Sinfônica da Bahia 10/8/2008 R$  183,00 R$ - 
Filarmônica 28 de setembro 22/8/2008 R$    - R$ 147,00 
Espetáculo o Casamento Suspeitoso - 
20% 29/8/2008 R$  111,00 R$ 444,00 
Espetáculo o Casamento Suspeitoso - 
20% 30/8/2009 R$   593,00 R$ 2.372,00 
Espetáculo o Casamento Suspeitoso - 
20% 31/8/2009 R$  583,00 R$ 2.332,00 
Régis FX  -  15% 5/9/2008 R$  219,00 R$ 1.241,00 
Orquestra Sinfônica da Bahia - OSBA 7/9/2008 R$  227,00 R$ - 
Espetáculo Flores-9:30h 8/10/2008 R$  135,00 R$ 540,00 
Espetáculo Flores  - 14:30h 8/10/2008 R$  190,00 R$ 760,00 
Espetáculo Flores  - 9:30h 9/10/2008 R$  229,00 R$ 916,00 
Espetáculo Flores - 14:30h 9/10/2008 R$  306,00 R$ 1.224,00 
Espetáculo: Zéu Brito " Voz , violão e 
Ousadia 18/10/2008 R$  562,00 R$ 2.248,00 
Espetáculo O Sapato do meu tio 26/10/2008 R$ - R$ 350,00 
Espetáculo Os Prequetés-  10%teatro 15/11/2008 R$ 57,30 R$ 515,70 
Espetáculo Os Prequetés - 10% teatro 16/11/2008 R$  45,30 R$ 407,70 
Espetáculo Policarpo Quaresma - 100% 
produção 29/11/2008 R$ - R$ 590,00 
Espetáculo Policarpo Quaresma - 100% 
produção 30/11/2008 R$ - R$ 530,00 
Espetáculo 7 Conto - 15% 19/12/2009 R$ 442,50 R$ 2.507,50 
Espetáculo 7 Conto - 15% 20/12/2009 R$ 549,75 R$ 3.115,25 
Espetáculo 7 Conto - 15% 21/12/2009 R$  543,75 R$  3.081,25 

TOTAL R$ 12.797,80 R$ 55.483,00 
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Tabela 9 –  Planilha de receita Gestão de Eventos (aluguel dos auditórios) 

DATA  EMPRESA AUDITÓRIO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

23 E 24/01 CAMAÇARI AMBIENTAL 3 R$ 350,00  R$ 700,00  
9/fev TELMAXI 4 R$ 500,00  R$ 500,00  

29/mar 
FUNDAÇÃO JOSÉ 

SILVEIRA 4 R$500,00 R$ 500,00  
4 R$ 500,00  

22/abr FAFEN FOYER R$ 350,00  R$ 850,00  

29/abr 
ESCOLA EDUC. NOSSA 

SENHORA 1 R$ 400,00  R$ 400,00  
19/mai FAZ MATUTENÇÃO sala de reunião R$ 250,00  R$ 250,00  

2/mai 
ACADEMIA DA ESCOLA 

MILITAR 4 R$ 500,00  

9/mai 
ACADEMIA DA ESCOLA 

MILITAR 3 R$ 350,00  R$ 850,00  

16/jun 
CIDÉLIA ALVES DA 

COSTA/LINHA MUTARI 2 R$ 350,00  R$ 350,00  
1/jul CLINICA NEFROVIDA 4 R$ 500,00  R$ 500,00  
18/jul SEICHO-NOIE   R$ 500,00  R$ 500,00  

20 e 21/08 
FUNDAÇÃO ROBERTO 

MARINHO 

3,SLF.03,05,06,08 
e LAB de INF.SL 

REUNIÃO   R$ 2.710,00  
12 e 13/08 SUPRICEL LOGISTICA 3 R$ 350,00  R$ 700,00  

6/ago ACADE. OPEN FITNESS 3 R$ 350,00  R$ 350,00  
4 R$ 500,00  

19/ago MAS DO BRASIL FOYER R$ 600,00  R$1.100,00 

14/set 
CENTRAL 

SUPERMERCADOS 4 R$ 500,00  R$ 500,00  
3 R$ 350,00  

10 e 17/09 
ACADEMINA DA ESCOLA 

MILITAR 4 R$ 500,00  R$ 850,00  

29/nov 
JANAILDES SILVA 

MORAES 3 R$ 350,00  R$ 350,00  
21/nov FACS 4 R$ 500,00  R$ 500,00  

 TOTAL  R$ 11.360,00  

TOTAL DE EVENTOS LEAR DO BRASIL = 07 
21/jan LAER DO BRASIL 3 R$ 350,00  R$ 350,00  
15/fev LEAR DO BRASIL 3 R$ 350,00  R$ 350,00  
10/mar LEAR DO BRASIL 3 R$ 350,00  R$ 350,00  
24/mar LEAR DO BRASIL 3 R$ 350,00  R$ 350,00  
14/abr LEAR DO BRASIL 3 R$ 350,00  R$ 350,00  
2/jun LEAR DO BRASIL 3 R$ 350,00  R$ 350,00  
9/jun LEAR DO BRASIL 3 R$ 350,00  R$ 350,00  

TOTAL R$ 2.450,00  

TOTAL EVENTOS ELINQ = 11 
10/mai ELINQ COOPERATIVA 3 R$ 350,00  R$ 350,00  

25 À 29/08 e 
30/08 ELINQ COOPERATIVA 3 R$ 350,00  R$ 2.450,00  

25 Á 27/07 ELINQ COOPERATIVA 2 R$ 350,00  R$ 1.050,00  
29/nov ELINQ COOPERATIVA 1 R$ 500,00  R$ 500,00  

TOTAL R$ 4.350,00  

TOTAL EVENTOS FACULDADES COC = 32 
03 e 04 abril PÓS-GRADUAÇÃO 3 
11 e 12 abril PÓS-GRADUAÇÃO 3 
25 e 26/abril PÓS-GRADUAÇÃO 3 

VALOR MENSAL 
R$ 1.400,00 

9 e 10/maio PÓS-GRADUAÇÃO 3 
30 e 31/maio PÓS-GRADUAÇÃO 3 
13 e 14/junho PÓS-GRADUAÇÃO 3 

VALOR MENSAL                      
R$ 1.400,00 

27 e 28/junho PÓS-GRADUAÇÃO 3 
11 e 12/julho PÓS-GRADUAÇÃO 3 
25 e 26/julho PÓS-GRADUAÇÃO 3 

VALOR MENSAL                      
R$ 1.400,00 

8 e 9/agosto PÓS-GRADUAÇÃO 3 
22 e 23/agosto PÓS-GRADUAÇÃO 3 

VALOR MENSAL                      
R$ 1.400,00 

5 e 6/setembro 
PÓS-GRADUAÇÃO 3 

VALOR MENSAL                      
R$ 1.400,00 

3 e 4/outubro PÓS-GRADUAÇÃO 3 
17 à 18/outubro PÓS-GRADUAÇÃO 3 

VALOR MENSAL                      
R$ 1.400,00 

31 e 01/novembro PÓS-GRADUAÇÃO 3 
21 e 22/novembro PÓS-GRADUAÇÃO 3 

VALOR MENSAL                      
R$ 1.400,00 

TOTAL R$ 9.800,00 
 

PLANILHA VALORES/RECEITA 2008 
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4. GESTÃO INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA

             4.1. Alinhamento Estratégico: a implantação do 
BSC 

O Projeto Cidade do Saber, desde o seu inicio, é objeto de 
permanente e cuidadoso esforço de planejamento. Assim, logo após a 
decisão da sua realização e a par da concepção física do Projeto, sob 
responsabilidade de renomada arquiteta, a Prefeitura contrata e realiza 
estudos para a proposição, detalhada, dos objetivos e atividades da Cida-
de do Saber, do seu modelo institucional e organizacional e dos recursos 
necessários à sua plena operação. Tais estudos, foram consolidados no 
documento PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional, amplamente 
conhecido e divulgado, referência fundamental na implementação das 
atividades da Cidade do Saber. Ao PDI, ainda na fase de pré-operação da 
CdS, seguiu-se, trabalho de Planejamento Estratégico (Work Shop), feito 
com o apoio de consultor externo, com o objetivo de discutir e melhor esta-

belecer a identidade institucional e estratégica da instituição: sua finalidade, 
missão, visão, dentre outros. Este trabalho, foi retomado para atualização e 
ajustes, em meados de 2007, após 6 meses de funcionamento da Cidade 
do Saber. Concluído o primeiro ano de funcionamento, com o propósito de 
planejar as atividades do exercício seguinte e apresentar proposta para a 
repactuação do Contrato de Gestão, foi então, outra vez, realizado mais um 
ciclo de trabalhos (work shops, reuniões , relatórios etc) de planejamento, 
também com apoio de especialista na área. 

Recorrendo portanto, desde o começo, a métodos e técni-
cas de planejamento estratégico e organizacional e, reconhecendo, a 
importância desses, para manter e expandir os níveis de resultados e de 
excelência obtidos até então, bem assim, acompanhar a dinâmica estraté-
gica da instituição, natural em uma organização com apenas pouco mais 
de 1 ano, a instituição resolve adotar e implantar em meados de 2008 o 
BSC – Balanced Scorecard.  Tecnologia de ponta, em matéria de gestão 
e planejamento, o BSC, desde o seu surgimento, na década de 90, está 
amplamente disseminado e é usado por organizações de alto desempenho, 

TOTAL DE EVENTOS ODEBRECHT = 27 
3 e 4/abril ODEBRECHT 3 R$ 350,00  R$ 700,00  

15/abr ODEBRECHT 2 R$ 350,00  R$ 350,00  

  ODEBRECHT 
  

TOTAL S/DESCONTO R$ 1.050,00 
22/23/24 abril ODEBRECHT 3 R$ 350,00  R$ 1.050,00  

25/abr ODEBRECHT 4 R$ 500,00  R$ 500,00  
28/29/30 abril ODEBRECHT 3 R$ 350,00  R$ 1.050,00  
5,6,8 e 9/maio ODEBRECHT 3 R$ 350,00  R$ 1.400,00  

16/mai ODEBRECHT 4 R$ 500,00  R$ 500,00  
19,20,21,22 e 

23/05 ODEBRECHT 3 R$ 350,00  R$ 1.750,00  
19,20,21,26,27,28 

e 29/05 ODEBRECHT 2 R$ 350,00  R$ 2.450,00  
      TOTAL   R$ 8.700,00  
      -10% R$ 7.830,00  

TOTAL GERAL R$ 8.880,00  

TOTAL DE EVENTOS NATURA  = 27 
18/jun NATURA SAL.REUNIÃO R$ 250,00  R$ 250,00  

26 E 27/06 NATURA 4 R$ 500,00  R$ 1.000,00  
15/jul NATURA SAL.REUNIÃO R$ 250,00  R$ 250,00  

17 E 18/07 NATURA 4 R$ 500,00  R$ 1.000,00  
23/jul NATURA 2 R$ 350,00  R$ 350,00  
4/ago NATURA 2 R$ 350,00  R$ 350,00  

NATURA 2 R$ 350,00  
07 E 08/08 NATURA 4 R$ 500,00  R$ 850,00  

12/ago NATURA 2 R$ 350,00  R$ 350,00  
14/ago NATURA 2 R$ 350,00  R$ 350,00  

2 R$ 350,00  
28 E 29/08 NATURA 4 R$ 500,00  R$ 850,00  

2/set NATURA 3 R$ 350,00  R$ 350,00  
18/set NATURA 4 R$ 500,00  R$ 500,00  
25/set NATURA 3 R$ 350,00  R$ 350,00  
30/set NATURA 2 R$ 350,00  R$ 350,00  
9/out NATURA 4 R$ 500,00  R$ 500,00  

27/out NATURA 2 R$ 350,00  R$ 350,00  
30/out NATURA 1 R$ 500,00  R$ 500,00  
7/nov NATURA 2 R$ 350,00  R$ 350,00  
17/nov NATURA 2 R$ 350,00  R$ 350,00  
20/nov NATURA 4 R$ 500,00  R$ 500,00  
3/dez NATURA 3 R$ 350,00  R$ 350,00  
11/dez NATURA 4 R$ 500,00  R$ 500,00  
19/dez NATURA 3 R$ 350,00  R$ 350,00  

 VALOR TOTAL R$ 10.900,00  
 VALOR TOTAL GERAL  R$ 47.740,00 
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sejam elas privadas, públicas ou do terceiro setor. Resultado de cuidadoso 
esforço de negociação com a Symnetics, franqueadora em nível nacional 
da metodologia BSC, esta ferramenta foi contratada pela CS a custos muito 
baixos, inteiramente compatíveis, se não abaixo, daqueles praticados por 
consultorias locais atuando na área de planejamento. Deve-se isso, vale 
destacar, ao uso pela franqueadora (Symnetics) das cotas que dispunha 
para ações de responsabilidade social e que resolveram aplicar no con-
trato com a CS, convencidos da relevância e seriedade dos fins e serviços 
prestados por este Projeto de empreendedorismo social. 

Iniciado em maio de 2008, o BSC da Cidade do Saber, após 
continuadas atividades, está em vias de conclusão e estruturação. Mo-
bilizando toda a organização no esforço de planejamento, no curso da 
implantação do BSC, foram realizadas (vê Etapas de Implementação, a 
seguir) nada menos que 5 oficinas, 2 work shops e inúmeras atividades 
complementares de natureza técnica. Como produtos gerados no processo, 
registre-se, a construção do MAPA ESTRATÉGICO da instituição composto 
do conjunto de objetivos, definidos para a organização, devidamente inte-
grados e relacionados por causa e efeito, a definição dos INDICADORES 
ESTRATÉGICOS, associados a cada Objetivo definido e o estabelecimento 

de METAS e  INICIATIVAS ESTRATÉGICAS para alcançá-las. 
Prevendo OBJETIVOS, METAS E INICIATIVAS, para todas 

as dimensões de resultados da instituição (sustentabilidade, excelência 
na promoção da cidadania, processos internos e aprendizado e cresci-
mento), o método BSC, vai agregar valor imprescindível no planejamento 
organizacional da CS, ao trazer avanços na qualidade da formulação e, 
principalmente, na gestão estratégica, o que significa, maior capacidade 
da instituição de alinhar todas as suas áreas, atividades e pessoas, aos 
propósitos maiores da organização e assim, torná-la sempre, e cada vez 
mais, realizadora dos fins a que se destina. Não temos dúvida, de que a 
CS, ao lado de seus êxitos na área finalística, deverá em pouco tempo, 
ser também uma instituição-referência em gestão, no âmbito do terceiro 
setor, apoiando-se em metodologias de ponta, compatíveis com as suas 
dimensões, complexidade organizacional e demandas, cada vez maiores 
e mais diversificadas.

A seguir, são apresentados, de forma esquemática, Relatório 
com as Etapas de Implementação, o processo básico do BSC e finalizando, 
o MAPA ESTRATÉGICO, este realizado com a participação de todo o corpo 
diretivo, gerencial e técnico da Cidade do Saber.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

Etapa 1 – Construção do Mapa Estratégico 

Atividades Detalhamento Produtos Entregues 

Planejamento do 
Projeto 
 

Planejamento das atividades e datas; 
Formação das equipes de trabalho que 
integrarão o projeto; 
Preparação da infra-estrutura do projeto; 
Revisão dos Fatores Críticos do Projeto; 
Estudo do material fornecido pela Cidade 
do Saber. 

Plano detalhado do 
projeto, com proposta de 
cronograma e sugestão 
das equipes 
Funcionários da Cidade do 
Saber escolhidos e 
deslocados para o projeto 

Oficina 0: 
Sensibilização da 
Alta Administração 
(21 de maio de 
2008) 

Sensibilização da Alta Administração com 
apresentação de conceitos de gestão 
estratégica e objetivos deste projeto. 

Reunião de sensibilização de 
4 horas junto à Alta 
Administração 
 
Resgate da Missão e Visão 

Preparação inicial Fornecer, à equipe de desenvolvimento, 
uma visão geral do método, do plano de 
trabalho e de suas atribuições. 
Preparação do material para Oficina 1 - 
Cidade do Saber 

Equipe de 
desenvolvimento 
capacitada 

Oficina 1: Visão de 
Futuro (27 de 
maio de 2008) 

Alinhamento da Visão de futuro para a 
Cidade do Saber, 
estabelecimento/validação dos 
direcionadores estratégicos 
Capacitação dos gestores nos conceitos do 
BSC e na construção do Mapa Estratégico 

Visão de futuro revisada e 
direcionadores 
estratégicos homologados 
 
Gestores capacitados 
 

Construção do 
Mapa Estratégico  
 

Preparação, estruturação e condução de 
entrevistas individuais junto a cada membro 
da Equipe de Líderes para identificação dos 
públicos, suas propostas de valor e dos 
objetivos estratégicos (entrevistados 
também os coordenadores); 
Elaboração de proposta de mapa 
estratégico e da proposta de valor; 
Validação individual do mapa e proposta de 
valor com membros da Equipe de Líderes; 
Preparação para validação na Oficina 2; 
Reunião de alinhamento com o 
Patrocinador do Projeto. 

Entrevistas com integrantes 
da Equipe de Líderes 
realizadas, documentadas e 
tabuladas 
Objetivos estratégicos e 
proposta de valor 
identificados 
Proposta de Mapa 
Estratégico Corporativo 
elaborada 
Mapa Estratégico pré-
validado com integrantes da 
Equipe de Líderes Ampliada 

Oficina 2: 
Validação do 
Mapa Estratégico 
(11 e 18 de junho 
de 2008) 

Condução de duas oficinas com a Equipe 
de Líderes Ampliada e Equipe de Líderes 
para a validação e refinamento do Mapa 
Estratégico (objetivos estratégicos e suas 
relações de causa e efeito nas diferentes 
perspectivas do BSC). 

Mapa Estratégico 
Corporativo validado pela 
Equipe de Líderes com as 
relações de causa efeito e 
descrição dos objetivos 
estratégicos da organização 
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Revisão dos 
documentos gerados a 
partir das 
considerações 
realizadas na Oficina 2 

Revisão Material apresentado na 
Oficina 2 (EL) 
 
Revisão dos descritivos dos objetivos  
 
Revisão dos indicadores 

Mapa Estratégico 
Corporativo, descrições dos 
objetivos revisados, 
documentados e entregues 
ao cliente 

Etapa 2 – Indicadores e Metas 

Atividades Detalhamento Produtos Entregues 

Definição de 
Indicadores 
 
 
 

Levantamento dos indicadores já 
reportados (aqui se identificou que 
existiam alguns indicadores 
gerenciais utilizados isoladamente 
pelos coordenadores e diretores) 
 
Elaboração da proposta de 
indicadores associados aos objetivos 
estratégicos com respectivo 
detalhamento 
 
Reuniões com a equipe interna de 
consultores Symnetics e equipe de 
desenvolvimento para revisão das 
fichas indicadores  
 
Revisão descrição dos objetivos a 
partir da revisão das fichas dos 
indicadores  
 
Reuniões de revisão dos indicadores 
com consultor especializado e 
Equipe de Desenvolvimento 
 

Inventário de indicadores 
atualmente existentes 
reportados à Equipe de 
Líderes (não existiam) 
 
Proposta de Indicadores para 
o BSC em construção 
 
Identificação da necessidade 
de planos de ação para 
operacionalização dos novos 
indicadores 

 
Oficina 3: Validação dos 
Indicadores Estratégicos 
(ELA) (27 de junho de 
2008) 
 
 

Condução de Oficina de validação da 
proposta de indicadores com a Equipe 
de Líderes Ampliada 
 
Validação conjunta e refinamento dos 
indicadores propostos para integrar o 
BSC. 

Proposta de indicadores 
para todos os objetivos 
estratégicos validada 
pela ELA 
 
Mapa Estratégico 
atualizado e validado 
pela ELA 

 
Refinamento da proposta 
de indicadores pós reunião 
ELA 

Revisão ficha dos indicadores após a 
reunião ELA (com a equipe de 
desenvolvimento) 
 
 
Elaboração do material para a Oficina 3 
– Validação dos Indicadores 
Estratégicos - EL  
 

Proposta de indicadores 
para todos os objetivos 
estratégicos validada 
pela ELA 
 
 
Mapa Estratégico 
atualizado e validado 
pela ELA 
 
 
Material da Oficina 3 – 
Validação dos 
Indicadores 
Estratégicos – EL 
preparado 
 
 

Oficina 3: Validação dos 
Indicadores 
Estratégicos(21, 22 e 28 de 
julho de 2008) 
 

Condução de 3 oficinas junto à Equipe 
de Líderes para homologação dos 
indicadores estratégicos (os membros 
da ELA participaram das oficinas) 
 
Validação conjunta e refinamento dos 
indicadores propostos para integrar o 
BSC 

Proposta de indicadores 
para todos os objetivos 
estratégicos validada 
 
Mapa Estratégico 
atualizado e validado 
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Detalhamento dos 
Indicadores 
Estratégicos 
 

Detalhamento dos indicadores 
estratégicos validados junto às 
áreas responsáveis por sua 
apuração e análise (fórmula de 
cálculo, explicação, periodicidade, 
unidade de medida) 
 
Levantamento do histórico de 
dados existentes (gestores e 
equipe de desenvolvimento) 
 
Definição dos planos de ação 
necessários para viabilizar 
indicadores faltantes (responsável, 
atividades, prazo) 
 
Reunião com Diretoria do Teatro 
(Vadinha Moura) para revisão do 
Mapa Estratégico e Indicadores 
 
Reunião com a equipe de 
desenvolvimento sobre as 
considerações das oficinas de 
homologação 

Mapa Estratégico, descrição dos 
objetivos, fichas dos indicadores 
atualizado 
 
Definição clara das necessidades 
de viabilização dos novos 
indicadores 

Definição de 
Metas 
 

Reunião com a patrocinadora do 
projeto para levantamento das 
metas globais  
 
Elaborar proposta de metas de 
longo prazo para os indicadores 
(em oficina) 
 

Proposta de metas dos objetivos das 
perspectivas de resultado para os 
indicadores, identificados na etapa 
anterior, estabelecida. 

Oficina 4: 
Validação das 
Metas (18 e 25 de 
agosto de 2008) 

Condução de duas oficinas, junto à 
Equipe de Líderes e Líderes 
Ampliada, para validação das 
metas 
 
Refinamento do Mapa Estratégico 
e indicadores 

Repositório com Mapa 
Estratégico, descrição dos 
objetivos estratégicos, fichas dos 
indicadores com detalhamento 
técnico, responsáveis e metas 
validadas atualizado e entregue ao 
cliente (planilha excel) 
 
Cronograma revisado e entregue 
ao cliente 

Workshop de 
Indicadores (27 de 
agosto de 2008) 

Condução de oficina para 
capacitação dos gestores 
responsáveis por coleta e análise 
de indicadores (conceitos, fluxo de 
atividades e instrumentos) 
 
Elaboração dos Planos de Ação 
para operacionalização dos 
Indicadores Estratégicos (gestores) 

Gestores capacitados 
 
Repositório atualizado 
 
Propostas de Plano de Ação 
elaboradas 
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* Atividades e produtos não realizados/entregues

Etapa 3 – Iniciativas Estratégicas 

Atividades Detalhamento Produtos Entregues 
Definição e 
Priorização de 
Iniciativas 
Estratégicas 
 

Inventário dos programas, projetos e 
iniciativas atuais ou previstas relacionadas 
ao escopo do BSC (junto a equipe de 
desenvolvimento) 
 
Análise do relacionamento destas 
iniciativas com os objetivos do BSC e as 
metas propostas e identificação de 
oportunidades de alinhamento (análises 
de aderência e suficiência estratégica) 
 
Definição de critérios para priorização e 
sugestão preliminar de priorização das 
iniciativas * 
 
Reuniões de levantamento de questões 
críticas com a equipe ELA 
 
Elaboração junto a Equipe de 
Desenvolvimento da proposta de 
iniciativas estratégicas 
 
Preparação do material para validação do 
portfólio de iniciativas estratégicas com EL 

Inventário de iniciativas 
atuais de cunho estratégico e 
sua análise de aderência ao 
mapa estratégico Corporativo 
 
Sugestão preliminar de 
priorização de iniciativas * 
 
Reuniões de levantamento de 
questões críticas com a ELA e 
equipe de desenvolvimento 
 

 Oficina 5: Demandas 
e Gap’s (03 e 15 de 
setembro de 2008) 

Condução de duas oficinas junto à 
Equipe de Líderes e Equipe de 
Líderes Ampliada para validação do 
portfólio de iniciativas estratégicas e 
análise de suficiência  

Iniciativas Estratégicas 
identificadas e homologadas 
 
Relatório (em .ppt) com as 
iniciativas estratégicas 
homologadas e relacionamento 
com os objetivos estratégicos 
identificados e entregues ao 
cliente 
 

Workshop de 
Iniciativas 
Estratégicas (30 de 
setembro de 2008) 

Capacitação dos responsáveis 
pelas iniciativas estratégicas no 
fluxo e preenchimento dos termos 
de abertura 

Gestores capacitados 

Elaboração dos 
Termos de Abertura 
(em andamento) 

Elaboração da versão preliminar 
dos termos (gestores) 
 
Revisão da versão elaborada e 
orientações 

 

Plano de 
Implementação 
(20 de outubro e 6 
de novembro de 
2008) 

Discussão junto à Equipe de 
Desenvolvimento de como evoluir 
na implementação do BSC em um 
horizonte de 2 anos, com 
detalhamento dos próximos 6 
meses 
 
 
Entrega de modelos de Calendário 
de Gestão da Estratégia, Manual de 
Gestão, Relatório de Análise da 
Estratégia e Fluxo de 
Operacionalização 
 
Validação deste plano junto ao 
responsável por este projeto * 
 

Plano de implementação definido 
e validado * 
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O andamento do projeto foi prejudicado pela própria dinâmica de atividades cotidianas realizadas na Cidade do Saber e alterações na Equipe 
de Desenvolvimento. Com isso algumas atividades referentes a Etapa 3 e a Etapa 4 ainda não foram concluídas. Além disso, ficou definido com o cliente 
que as iniciativas estratégicas só terão início em 2009. Segue abaixo o detalhamento das atividades e produtos que ficarão pendentes neste projeto bem 
como a previsão de participação da consultoria externa:

Etapa 3 – Iniciativas Estratégicas 
Atividades Detalhamento Produtos 

Entregues 
Participação da 

Consultoria 
Atividades Cliente 

Definição e 
Priorização de 
Iniciativas 
Estratégicas 
 

Definição de critérios 
para priorização e 
sugestão preliminar 
de priorização das 
iniciativas 

Termos de 
Abertura dos 
Projetos 
 
Plano Mestre 
preliminar 
 
Critérios de 
Priorização 
 

Revisão dos critérios 
propostos 
 
Revisão do Portfólio 
de Iniciativas 
Estratégicas 
 
Condução da Reunião 
de Priorização e 
validação do Plano 
Mestre 
 
Previsão: 6h 

Finalização dos Termos de 
Abertura e preparação do 
portfólio 
 
Elaboração do Plano Mestre 
 
Elaboração dos Critérios 
para Priorização 
 
Atualização do repositório a 
partir das considerações 
realizadas pelos 
responsáveis pelos 
indicadores estratégicos 
(atividade pendente) e 
inclusão dos termos de 
abertura de projetos 
(incluindo links) 
 

Oficina 6: 
Validação do 
Portfólio 
 

Condução de evento 
junto à Equipe de 
Líderes para a 
definição final das 
iniciativas associadas 
ao BSC 
 
Refinamento final do 
Mapa Estratégico 
associado ao escopo 
em questão 
 

Iniciativas 
Estratégicas 
prioritárias 
identificadas 
 
Mapa 
Estratégico, 
indicadores e 
metas 
atualizados 
 

Condução da oficina 
de validação do 
portfólio e priorização 
de Iniciativas 
Estratégicas 
 
Previsão: 3h 

Atualização do repositório a 
partir das considerações 
realizadas na oficina 
 
Atualização do Plano Mestre 
 

Plano de 
Implementa-ção 
 

Discussão junto à 
Equipe de 
Desenvolvimento de 
como evoluir na 
implementação do 
BSC em um horizonte 
de 2 anos, com 
detalhamento dos 
próximos 6 meses; 
Validação deste 
plano junto ao 
responsável por este 
projeto. 
 

Plano de 
implementaçã
o definido e 
validado 

Revisão dos 
documentos 
elaborados 
 
Fornecimento de 
modelos (já realizado) 
 
Previsão: 3h 

Elaboração do Plano de 
Implementação a partir dos 
modelos já encaminhados 
pela Consultoria (fluxo de 
operacionalização, 
Calendário de Gestão, 
Manual de Gestão, Plano de 
Comunicação (interna e 
externa)) 
 

Etapa 4 – Apoio à implementação e realização da primeira Reunião de Análise Estratégica (RAE) 

Atividades Detalhamento Produtos 
Entregues 

Participação da 
Consultoria 

Atividades Cliente 

Operacionali-
zação do BSC 
 

Iniciativas: definição 
da sistemática para a 
gestão continuada 
das iniciativas 
priorizadas. 
Atualização do 
estágio atual das 
iniciativas 
estratégicas para a 
RAE 
 
Indicadores & 
Metas: apoio no 
encaminhamento de 
pendências, definição 
de planos de ação, 
atribuição e 
comunicação de 
responsáveis e 
prazos 
 
Cockpit: apoio na 
melhor formatação 
dos gráficos e do 
cockpit e na definição 
das regras correlatas 
 
Comunicação: 
acompanhamento e 
apoio na realização 
do plano de 
comunicação. 

Metodologia 
de gestão das 
iniciativas 
estratégicas 
definida 
 
Indicadores 
apurados, 
gráficos 
montados, 
pendências 
encaminhada
s, com 
Cockpit 
definido e 
elaborado 
 
Eventos de 
comunicação 
em 
andamento e 
sendo 
monitorados 
 

Encaminhamento de 
modelos (já realizado 
na etapa anterior) 
 
Revisão da 
sistemática de gestão 
das iniciativas  
 
Revisão da 
sistemática de 
levantamento de 
dados e análise dos 
indicadores  
 
Fornecimento de 
modelos de gráficos 
(já realizado na etapa 
anterior) 
 
Revisão do Plano de 
Comunicação  
 
Previsão: 3h 

Execução do Plano de 
Trabalho previsto para cada 
Iniciativa Estratégica 
 
Execução das atividades 
previstas no Calendário de 
Gestão da Estratégia 
(levantamento, análise e 
report de indicadores e 
reports de andamento das 
iniciativas estratégicas) 
 
Gestão do repositório 
 
Elaboração e execução do 
Plano de Comunicação 
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MAPA ESTRATÉGICO
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 4.2. Gestão de Pessoas 

Com apenas dois anos de operação, a Cidade do Saber conse-
guiu reunir quadro de funcionários, com predominância de residentes em 
Camaçari, de indiscutível competência e excelente nível de desempenho, 
sem o qual seria impossível cumprir e exceder, por dois anos consecuti-
vos, as mais diversas Metas pactuadas entre a instituição e a Prefeitura. 
Continuar captando, mantendo e incentivando os bons quadros, é portanto 
prioridade da instituição, que, apesar das dificuldades orçamentárias e 
financeiras, outra vez, se empenhou em 2008, para cumprir esse propósito. 
Abaixo, destaca-se algumas realizações na área de gestão de pessoas, 
seguidas de dados (quantitativos) relevantes, associados a essa área.

                   4.3.1. Ações Desenvolvidas

· Pesquisa Interna sobre Política de Benefícios:
 No mês de fevereiro, foi realizada pesquisa interna sobre Be-
nefícios, via questionário, com todos os funcionários, a fim de identificar 
quais seriam os benefícios mais almejados, dando subsídios para o de-
senvolvimento da política de benefícios da Instituição. 

· Bolsas para colaborador-universitário:
 Em 2008, a Cidade do Saber, passou a conceder bolsas a 16 
colaboradores universitários, que assim, pagam apenas, 34% da mensalida-
de do seu curso, valor este consignado em folha. Isso foi possível, através 
de uma parceria entre a Cidade do Saber e as Faculdades COC, entidade 
que hoje, tem contrato de locação de espaço no Centro de Eventos da 
CS, para a realização de cursos de MBA, na área de Gestão de Pessoas, 
Gestão Empreendedora, Marketing e Logística.  

· Assistência Médica
 Com adesão de 53 funcionários (e mais 49 dependentes legais), 
a Cidade do Saber em 2008 implantou a Assistência Médica para os 
colaboradores, através de convênio com a Medial Saúde. Reivindicação 
de grande parte do quadro, com o benefício concedido, os funcionários 
vão dispor de assistência médica ambulatorial e hospitalar , com direito a 
internação em apartamento. As contribuições individuais variando de R$ 
12,00 a R$ 60,00 de acordo com a faixa salarial.

· Treinamento
 Na área de treinamento e capacitação, o ano de 2008 foi marcado 

pela rara oportunidade que a instituição ofereceu a oito de seus educadores, 
da área de Esporte e Lazer, com o curso e estágio, aqui já relatados (vê 
item 3.1.5), na renomada UNISUL de Santa Catarina. Além desse destaque, 
pelo menos mais duas iniciativas, cabem aqui, pontuar:

Curso “Excelência no Atendimento a Clientes”:

 Realizado em outubro, o curso “Excelência no Atendimento a 
Clientes” foi dirigido a 48 colaboradores, que atuam direta ou indireta-
mente no atendimento ao público, especialmente funcionários atuando na 
Secretaria de Cursos, fronteira da entidade e que realiza mais de 10.000 
atendimentos anuais. O curso, foi realizado, praticamente, sem custos, 
pois  ministrado por técnico do próprio quadro e nas dependências da 
instituição.

Desenvolvimento Pessoal e Social - DPS:

 No mês de dezembro a Cidade do Saber contratou consultoria 
externa para desenvolver o processo de formação de multiplicadores 
internos de DPS. Este processo envolve várias etapas sendo a primeira 
delas, a fase de entrevistas, sido iniciada em dezembro.
 
O DPS é uma metodologia que aplicada à pedagogia permite o desenvol-
vimento de valores e atitudes que favorecem a melhoria e democratização 
das relações entre educador e educandos e entre esses. A CdS tem o DPS 
como ferramenta e principal estratégia para promover a inclusão social 
e desenvolver a cidadania no contexto das sua atividades pedagógicas. 
Embora tenha atingido 14 educadores e 15 técnicos a capacitação em DPS 
deverá ser estendida, nos exercícios seguintes, a todos os educadores, 
corpo técnico e gerencial e dessa forma, unificar e tornar coesa a prática 
e a ação inclusiva da instituição.

· Planejamento e desenvolvimento de pessoal

 Ao longo do ano foram realizadas 21 (vinte e uma) contratações 
distribuídas por cargos profissionais, administrativos e técnicos, para su-
prir necessidades de reforço ou substituição  no quadro permanente da 
entidade. Além das referidas contratações, em 2008, 2 novos Diretores 
ingressaram na instituição, para ocupar as diretorias de Desenvolvimento 
do Saber e da Infra-Estrutura. No item seguinte no quadro ADMISSÕES 
EM 2008 são discriminadas as referidas adições/substituições.

4.3.2. Área de Pessoal – Dados relevantes

*Base: dezembro/2008

*Base: dezembro/2008

Perfil Funcional* 

CARGO DIRETORIA 
GERAL 

DIRETORIA DE 
INFRAESTRUTURA 

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

DO SABER 

DIRETORIA 
DE 

TEATRO 
TOTAL 

Gestores 1 3 3 1 8 

Cargos Profissionais 3 4 13 4 24 

Cargos Administrativos E 
Técnicos  2 10 16 8 36 

TOTAL POR DIRETORIA 6 17 32 13 68 
 

Perfil Etário* 

FAIXA ETÁRIA FUNCIONÁRIOS 

ATÉ 18 2 

19 a 23 6 

24 a 28 14 

29 a 33 19 

34 a 38 8 

39 a 43 8 

44 a 48 2 

49 a 53 4 

54 a 58 5 

59... 0 

TOTAL 68 
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*Base: dezembro/2008

*Base: dezembro/2008

Perfil P/ Escolaridade* 

ESCOLARIDADE 
DIRETORIA 

GERAL 
DIRETORIA DE 

INFRAESTRUTURA 

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

DO SABER 
DIRETORIA 
DE TEATRO 

TOTAL 
 

Pós Graduado 3 2 8 2 15 

Graduado 4 5 13 5 27 

Ensino Médio 1 8 11 6 26 

TOTAL  68 
 

 

                                               Prestadores de Serviços e Estagiários* 

  
DIRETORIA 

GERAL 
DIRETORIA DE 

INFRAESTRUTURA 

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

DO SABER 
DIRETORIA DE 

TEATRO 

Educadores de esporte 0 0 31 0 

Educadores de cultura 0 0 23 0 

Terceirizados / 
Coperados 0 48 0 0 

Estagiários 5 2 15 3 

TOTAL POR 
DIRETORIA 5 50 69 3 

 

GASTO MENSAL COM PESSOAL* 

Funcionários  R$ 132.998,51** 

Educadores R$ 52.047,17 

Terceirizados  R$ 16.956,46 

Estagiários R$ 9.630,00 

TOTAL R$#78.633,63 
*Base: dezembro/2008 
**Folha, base dezembro s / encargos   
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ADMISSÕES EM 2008

* Base: dezembro/2008
** inclui funcionários, cooperados, terceiros e estagiários.

 4.3. Gestão tecnológica

Neste Relatório são apresentadas as diversas atividades 
realizadas no exercício de 2008, para o desenvolvimento do ambiente 
tecnológico organizacional da Cidade do Saber, através das quais, a ins-
tituição promoveu e ampliou o acesso aos recursos de TI, com destaque, 
para as atividades relacionadas ao perfeito funcionamento da infraestrutura 
do parque computacional da instituição, notadamente, manutenções e 
compartilhamento de recursos. As ações na área de TI estão pautadas 
nas normas internas da instituição e no Projeto original, de Infra-estrutura 
de TI, contratado junto à especialista e implantado no ano de 2007, ain-
da nos primeiros meses de funcionamento desta organização social. 
Desde o Projeto original referido, os recursos de TI estão interligados e 
são capazes de atender às demandas dos trabalhos da rotina interna, a 
prestação externa de serviços on-line e o uso do parque informático pela 
comunidade. Abaixo, são destacadas as principais realizações do exer-
cício na área de TI, seguidas de breve descrição das características do 
parque de informática e outros recursos de TI da instituição, finalizando, 
com gráficos demonstrativos do acervo físico de TI da instituição e dados 
da atividade de suporte.

  4.3.1. Atividades desenvolvidas

Novo site da Cidade do Saber 

Desde finais de 2007, foi desenvolvido internamente, o site da 
Cidade do Saber, www.cidadedosaber.com.br. Dentre outros objetivos, o 
site da instituição buscou disseminar informações sobre a natureza, estru-
tura, políticas da instituição e informar a programação de eventos (torneios 
esportivos; eventos especiais para datas comemorativas; programação do 
teatro; etc). Canal disponível 24 horas/dia, a média de visitas ao site em 
2008 foi da ordem de 5.506 visitantes.

Em dezembro de 2008, a CdS resolve mudar o seu site com 
vista a otimização do design, melhorar a interface com os usuários e in-
troduzir o novo domínio (.ORG) mais compatível com a natureza da CdS, 
uma instituição do terceiro setor. O novo site www.cidadedosaber.org.br, 
foi disponibilizado no dia 19/12/2008 e dispõe, dentre outras inovações, 
de blog para os usuários deixarem recados e acompanhar o feedback da 
instituição.

O site da instituição tem sido visitado por quase 70.000 
visitantes, como estão a mostrar os números colhidos no dispositivo de 
monitoramento do provedor. Dentre as visitas, foram identificados inúmeros 
acessos internacionais, oriundos de países como EUA, Japão, Portugal, 
Alemanha e Rússia.

www.cidadedosaber.com.br
Período Visitas

www.cidadedosaber.org.br
Mês/Ano Visitas

Os acessos, ressalte-se, estão se tornando cada vez mais 
freqüentes, obrigando a instituição a aumentar a sua capacidade de trá-
fego, que era de 10Gb para 40Gb, dispondo ainda, de 10Gb adicionais, 
para armazenamento de dados., no provedor. O site da CS possui link na 
página da Prefeitura de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br.

Mudança de domínio : E-mail

Em função da mudança do domínio da CS, todos os 107 e-
mails dos colaboradores da Cidade do Saber foram em 2008, migrados 
do domínio (.COM) para (.ORG).

CARGO DIRETORIA 

QTD. DE 

PESSOAL 

Infraestrutura 2 

Geral 1 

 

Cargos Profissionais 

 

 

Desenvolvimento do 

Saber 1 

Geral 1 

Desenvolvimento do 

Saber 9 

Infraestrutura 3 

Cargos Administrativos e 

Técnicos 

Teatro 2 

TOTAL 19 

 

COLABORADORES POR LOCAL DE RESIDÊNCIA* 

TOTAL DE COLABORADORES** 195 

RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 162 

RESIDENTES EM OUTRAS LOCALIDADES 33 
 

Período Visitas 
De Jan a 18/Dez/2008 66.074 

 

Mês/Ano Visitas 
Dezembro/2008 1.244 
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Atividades de Suporte Técnico

Em relação às atividades de suporte técnico, através das 
quais é realizado o atendimento às solicitações dos usuários internos da 
TI, foram registrados os seguintes quantitativos de serviços, discriminados 
a seguir: 

 229 - Manutenção das estações de trabalho;
 106 - Criação e configuração de e-mail;
 102 - Atualizações do Sistema Operacional;
 189 - Recuperação de Dados dos colaboradores;
 209 - Identificação e Remoção de vírus;
 256 - Compartilhamento de Impressoras;
 63 - Instalação de impressoras;
 44 - Instalação e configuração do SGC;
 365 - Realização de Backup do SGC e CFTV;
 04 – Inventário do parque tecnológico;
 12 – Chamados para reparo de equipamentos;
 35 – Chamados para ajustes do SGC;
 Totalizando 1.614 atendimentos.

Segurança: implementação do servidor Firewall

Para permitir maior dinamismo à rede, implementou-se e confi-
gurou-se em outubro de 2008, o servidor Firewall,  bloqueando, desse modo, 
os acessos indevidos na rede interna, assim como, qualquer outro tipo de 
invasão. Neste servidor, que decorreu do aproveitamento de uma estação 
de trabalho já existente, foi instalado um software livre, denominado Brasil 
Firewall, não havendo portanto, qualquer custo adicional de hardware ou 
software, na implantação do recurso. A implantação da ferramenta, permitiu 
o balanceamento de carga dos 2 (dois) modens utilizados pela CS (Velox 
Empresarial, de 1Mbps, cada), aumentando a performance de acesso a 
internet e de e-mail, distribuindo o tráfego e fazendo com que as diferentes 
máquinas, que compõem o parque, funcionem como uma única.

Instalação de concentrador de fibra ótica 

Em Abril de 2008, foi adquirido o concentrador de fibra óptica 
da marca Black Box com 8 portas de 1GB e 16 portas de 10/100MB, o que 
permitiu perfeita comunicação entre os prédios da Cidade do Saber, pelo 
melhor desempenho da rede. Os cabos UTP (cabo azul), inadequados e 
anteriormente utilizados na comunicação entre as referidas instalações, 
foram assim, definitivamente, removidos.

Novos pontos Wi Fi (Rede sem fio)

Também em abril de 2008, deu-se inicio ao processo de insta-
lação de novos pontos de rede sem fio (Wi Fi) na instituição, que dispunha 
deste recurso, até então, apenas, na Lan House infantil.  Até dezembro 
já se encontravam em fase de teste os pontos dos setores administrativo, 
de Idiomas e Biblioteca, estando programado para inicio de 2009, a im-
plementação da nova tecnologia também, na quadra poliesportiva.  Para 
implementação dos Ponto Wi Fi, foram adquiridos 4 Access Point, equipa-
mento que emite o sinal, e 40 adaptadores USB, que serão acoplados à 
estação de trabalho dos colaboradores, captando sinal da rede wireless. 
Com isto, foi reduzido o custo com instalação de cabos UTP que envolvem 
intervenções e obras, com custos, geralmente elevados.

                    4.3.2.  Recursos de TI

PARQUE COMPUTACIONAL

O parque computacional da Cidade do Saber dispõe de ade-
quada arquitetura tecnológica, com um conjunto de recursos de hardware 
e software, integrados em rede corporativa. Em dezembro, a instituição 
dispunha de 150 estações de trabalho, sendo 95 computadores, patrimônio 
da CdS e 55 de terceiros, todos interligados no domínio, com recursos 
de compartilhamento de arquivos e impressão. Dispunha também, de 26 
impressoras, 21 pertencendo ao patrimônio da CdS, sendo 07 laser co-
loridas, com alta definição de imagem, 13 jato de tinta colorida e 01 laser 
p&b. Para melhor funcionamento do meio físico (parque), foram adquiridos 
26 switchs, 10 deles gerenciáveis, permitindo o uso integrado de dados e 

vídeo e com capacidade de encaminhar no mínimo 18 Mpps (milhões de 
pacotes por segundo), possuindo ainda, portas para comunicação em fibra 
óptica. 

SISTEMAS

A Cidade do Saber dispõe de vários sistemas gerenciais, sendo 
os de maior representatividade o SGC – Sistema de Gerenciamento de 
Cursos e o PHL – Personal Home Library. O primeiro, atende à toda a área 
pedagógica da instituição, ou seja, às coordenadorias de Cultura,Esporte 
e Lazer e de Educação e o segundo, serve à Biblioteca da instituição, ora 
em montagem. 

O SGC é um sistema desenvolvido em plataforma Delphi 
com banco de dados SQL Server e interface amigável. Gerencia todos os 
cadastros de alunos e professores da instituição, emite relatórios e cartei-
ras de estudante, com foto, possui log para auditoria e gera estatísticas 
diversas, dentre outras funções gerenciais. Para se ter idéia do porte e 
nível de utilização desse sistema, no processo de inscrição de alunos em 
2008, foram registrados, no total, 9.549 candidatos, sendo 5.344 presencial 
e 4.205 pela internet.

Já o sistema PHL, foi desenvolvido em tecnologia web, po-
dendo ser consultado em qualquer lugar do mundo, bastando o usuário 
possuir conta de acesso. Possui atualmente, em torno de 2.000 títulos 
cadastrados e permite a realização de consulta em tempo real, além de 
perfeita interação online com o público usuário da biblioteca.

CFTV (Circuito Fechado de TV)

Previsto no Projeto original de Infraestrutura de TI da insti-
tuição, o CFTV previu a instalação de 34 câmaras, todas, efetivamente 
instaladas, estando 33 operando, em dezembro de 2008. O CFTV é um 
circuito integrado de TV, com licença de uso para 36 câmeras, utilizando 
sistema de monitoramento da Digifort, com gerenciamento das imagens 
e realização de monitoramento, no momento, apenas in loco, mas com 
capacidade de acesso remoto pela web. A ferramenta, permite ainda, a 
realização de backup no servidor, funcionalidade para dia e noite com 
filtros infravermelhos, dando assim, maior segurança às dependências, 
colaboradores e público em geral.

                    4.3.3. Gráficos 

DEMOSTRATIVO DO ACERVO FÍSICO
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           4.4.  Gestão dos recursos do contrato

O exercício financeiro de 2008 é marcado por muitas dificul-
dades, decorrentes, em primeiro lugar, do aperto orçamentário que experi-
mentou a instituição, por força de repasses em montante inferior ao ano de 
2007, que não obstante, foi exercício com apenas, 9 meses, já que a CS só 
começou a operar no mês de abril de 2007. Em segundo, da instabilidade 
no fluxo dos repasses, da PMC para a instituição, problema recorrente e 
que remonta ao inicio das operações da .Cidade do Saber. 

Iniciando o ano de 2008, já com sérias dificuldades, sem 
qualquer repasse relativo ao novo exercício e com as despesas referentes 
a dezembro/2007, vincendas nos dois primeiros meses do ano, só em 
março, com o repasse da última parcela do cronograma de desembolso 
do exercício anterior (2007), foi possível liquidar as referidas pendências 
de dezembro e fazer face às novas despesas, relativas aos meses de 
janeiro e fevereiro. 

Às dificuldades de caixa, que perduram no segundo trimestre, 
com o transcorrer dos meses, vem somar-se, a pressão do montante dos 
gastos, evidenciando a insuficiência dos recursos orçados em relação às 
Metas pactuadas, problema previsível, ainda quando da negociação do 
orçamento. Isso leva a instituição, em meados do ano, a solicitar da Prefei-
tura o aditamento do Contrato de Gestão, especificamente, em relação aos 
valores orçados, pleiteando um aporte adicional mínimo, de R$800.000,00. 

Tendo concordado inicialmente, com o valor total solicitado, a Prefeitura 
reduz tal montante para R$500.000,00, sendo no mês de outubro, forma-
lizada a alteração contratual, tendo inclusive, sido feito o apostilamento 
correspondente e necessário, nas contas orçamentárias das secretárias 
supervisoras do Contrato de Gestão. No que pese tais providências, de 
fato contudo, os novos recursos não foram repassados até dezembro de 
2008, o que resultou em graves embaraços para a normalidade financeira 
da instituição, que encerrou o ano com inúmeros pagamentos atrasados 
e sob o assédio, justo, de muitos, alguns já tradicionais, fornecedores da 
instituição.

A seguir, são apresentados gráficos com as receitas e suas 
fontes, decorrentes do Contrato de Gestão, celebrado entre este Instituo 
e a Prefeitura de Camaçari e também das despesas, discriminadas por 
grandes itens . É apresentado ainda e ao final, Quadro, com a projeção 
do déficit, se mantidos os valores de repasses do exercício anterior. Como 
visto aí, o déficit mensal orçamentário projetado é de R$123.611,11 en-
quanto o anual de R$1.483.333,33. Análises e demonstrativos, detalhados, 
contábil-financeiros da instituição, serão objeto de Relatórios específicos, 
apresentados oportunamente, ao Conselho Fiscal da instituição e à Co-
missão de Avaliação do Contrato de Gestão e publicados na forma da 
legislação em vigor.

COMPARATIVO REPASSES X DISPÊNDIOS - 2008 

FONTE REPASSES DISPÊNDIOS  

        

SECAD (MANUTENÇÃO)  R$      3.000.000,00   R$       3.985.317,88   R$      (985.317,88) 

CULTURA  R$         450.000,00   R$          454.169,34   R$         (4.169,34) 

ESPORTE   R$         400.000,00   R$          489.653,87   R$       (89.653,87) 

TOTAIS NO PERIODO  R$      3.850.000,00   R$       4.929.141,09   R$   (1.079.141,09) 
 

 
DEMONSTRATIVO DE REPASSES

78%

12%

10%

SECAD (MANUTENÇÃO)

CULTURA

ESPORTE 

 
COMPARATIVO DE DISPÊNDIOS

81%

9%
10%

SECAD (MANUTENÇÃO)

CULTURA

ESPORTE 



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VI - Nº 300 - de 28 de março a 03 de abril de 2009 PÁGINA 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
RAPASSE DE MANUTENÇÃO (SECAD)

36%
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3%
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ESTAGIARIO

MANUTENÇÃO

 

COMPARATIVO REPASSES X DISPÊNDIOS 2008 

   REPASSES   DISPENDIOS  
 SALDO 2007       682.555,56    
 REALIZADO      
 JAN/FEV       641.666,67       (922.840,83) 
 MARÇO/ABRIL       641.666,67       (902.427,96) 
 MAIO/JUNHO       641.666,67       (940.142,34) 
 JULHO/AGOSTO       641.666,67       (759.033,27) 
 SET/OUTUBRO       641.666,67       (709.444,86) 
 NOV/DEZEMBRO       641.666,65       (695.251,83) 

 SALDO A PAGAR         (352.283,38) 

    3.850.000,00    (5.281.424,47) 
 RESULTADO 2008    (1.431.424,47) 

 * Base relatórios legais       

  Analise de Receita Ideal X Efetiva. 
Média 
repasse 

Repasses em 2007-abril à dezembro 4.000.000,00 444.444,44 

Repasses em 2008-janeiro à dezembro 3.850.000,00 320.833,33 

Défict da média anual    -1.483.333,33 -123.611,11 

Valor que deveria ter sido repassado 2008 5.653.333,33 471.111,11 

Considerando o crescimento econômico de 6%     
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Jurandi Gonçalves da Luz
Rua Tupinambá, nº 11 - Centro

Camaçari-BA - CPF: 132.532.395-00
Contador CRC-BA 10.324

Ana Lúcia Silveira
Diretora Geral

   Instituto Professor Raimundo Pinheiro   

   CNPJ: 08.619.658/0001-98         

    Valores em reais         

                  

          Balanço Patrimonial       

          2008       

                  

  ATIVO           
                  

    Ativo Circulante     43.436,99   

                  

      Disponibilidades     6.951,58   

                  

      Caixa Geral     4.930,44   

      Bancos Conta Movimento     2.021,14   

                  

      Créditos      31.416,55   

                  

      Aplicações Financeiras     4.674,46   

      Contas a  Receber     2.280,33   

      Adiantamentos a Fornecedores     17.423,72   

      Impostos a Recuperar     6.397,84   

      Outros Créditos     640,20   

                  

      Estoques     5.068,86   

                  

      Mercadorias Loja Divulgação Marca                                                                                                               5.068,86   
                  

    Não Circulante     270.701,50   

                  

      Imobilizado     313.349,94   

      (-) Depreciações     42.648,44   

                  

    Total do Ativo     314.138,49   
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Jurandi Gonçalves da Luz
Rua Tupinambá, nº 11 - Centro

Camaçari-BA - CPF: 132.532.395-00
Contador CRC-BA 10.324

Ana Lúcia Silveira
Diretora Geral

   Instituto Professor Raimundo Pinheiro     

    CNPJ: 08.619.658/0001-98         

    Valores em reais         

                  

          Balanço Patrimonial       

          2008       

                  

  PASSIVO           

                  

    Passivo Circulante     702.947,65   

                  

      Fornecedores     185.244,64   

      Consignações     223.806,14   

      Impostos e Contribuições     217.131,51   

      Adiantamento Clientes     2.175,00   

      Cheques a Compensar     728,81   

      Salarios a Pagar     73.861,55   

                  

   Patrimônio Social     388.809,16   

                 

      Déficit Acumulado     388.809,16   

                  

    

  
  
Total do Passivo e Patrimonio Social     314.138,49 

  

Reconhecemos a Exatidão do presente Balanço Patrimonial 
Camaçari, 31 de dezembro de 2008 
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Jurandi Gonçalves da Luz
Rua Tupinambá, nº 11 - Centro

Camaçari-BA - CPF: 132.532.395-00
Contador CRC-BA 10.324

Ana Lúcia Silveira
Diretora Geral

    Instituto Professor Raimundo Pinheiro     
    CNPJ: 08.619.658/0001-98       
    Valores em reais         
                
                
        Demonstração do Déficit do Exercício de 2008     
                
                
    Receitas Ordinárias          4.632.432,51  
                
      Subvenções              4.532.555,56  
      Aluguéis                    77.971,25  
      Espetáculos                   10.323,70  
      Doações                     1.250,00  
      Vendas Produtos Loja     7.939,50  
      Outras Receitas     2.392,50 
                
    Custos e Despesas Gerais     5.289.363,97 
                
      Custo das Vendas Produtos Loja   7.939,50  
      Custos e Despesas Diretoria Geral   2.643.764,16  
      Custos e Despesas Desenvolvimento Saber   771.208,25  
      Custos e Despesas Infra-Estrutura   1.840.562,04  
      Custos e Despesas Diretoria de Teatro   25.890,02  
                
    Déficit Atividades Ordinárias   (656.931,46) 
                
                
    Resultado Financeiro     (2.501,67) 
                
      Despesas Financeiras     7.534,92  
      Receitas Financeiras     5.033,25  
                
                
    Déficit Líquido do Exercício         (659.433,13) 
                
  
   

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração  
Camaçari, 31 de dezembro de 2008  
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Ana Lúcia Silveira
Diretora Geral

Jurandi Gonçalves da Luz
Rua Tupinambá, nº 11 - Centro

Camaçari-BA - CPF: 132.532.395-00
Contador CRC-BA 10.324

Instituto Professor Raimundo Pinheiro
CNPJ: 08.619.658/0001-98

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional 
O Instituto Professor Raimundo Pinheiro, é uma associação civil sem fins lucrativos, cujo objeto social é promover e fomentar o desenvolvi-

mento social e humano por meio de atividades de ensino, cultura, esporte e lazer.

2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras 
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em consonância com as diretrizes contábeis definidas pelas Normas Brasileiras de Contabi-

lidade (NBC), os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC), bem como a Lei Societária 6.404/76 e 11.638/07, que define a estrutura patrimonial.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis
a) Estoque
Contabilizados pelo custo de aquisição, é composto pelos produtos com a marca Cidade do Saber a venda na loja para divulgação da mar-

ca.
b) Receitas
O grupo de receitas é composto por subvenções, doações, vendas, espetáculos e aluguéis.        
As receitas são contabilizadas observando os princípios da oportunidade e da competência.  
Composição das Receitas:
Subvenções – Oriundas do Contrato de Gestão com a Prefeitura de Camaçari;
Doações – Recebido de pessoa jurídica sem vinculação e contrapartida;
Vendas – Venda de produtos para divulgação da marca Cidade do Saber;
Espetáculos – Receita oriunda dos espetáculos;
Aluguéis – Aluguel de salas e teatro.
Do montante de R$ 4.532.555,56 (Quatro milhões, quinhentos  e trinta e dois mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e seis 

centavos) registrado na conta de subvenções, R$ 592.555,56  (Quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e seis 
centavos)  foi colocado a dis   posição em  12/2007 e utilizado para quitação de despesas já contratadas.   

c) Apuração dos Custos e Despesas
As despesas  são  contabilizadas  segundo o regime  de competência, considerando as respectivas destinações evidenciadas no Balance-

te.
d) Ativo Permanente
Os bens do ativo  imobilizado  foram registrados pelo custo de aquisição.A Depreciação é calculada pelo método linear,  em função da esti-

mativa de vida útil dos bens.
e) Obrigações Trabalhistas
A conta  INSS  Parcelamento comporta  os  valores parcelados em   12 vezes a partir de novembro/2008.
Por força da Convenção Coletiva CCT MR 011487/2008 firmado pelo Sindicato dos Empregados de  Entidades  Culturais do Estado da Bahia  

e FENAC –  Federação  Nacional de Cultura, as contas de salários, anuênio, INSS e FGTS,  abrigam  as  diferenças no valor de R$ 101.042,60  (Cento 
e um mil, quarenta e dois reais e sessenta centavos) referente ao  período de maio a  dezembro de 2008 a serem pagas.

Jurandi Gonçalves da Luz
Rua Tupinambá, nº 11 - Centro

Camaçari-BA - CPF: 132.532.395-00
Contador CRC-BA 10.324

Ana Lúcia Silveira
Diretora Geral

Instituto Professor Raimundo Pinheiro      
CNPJ: 08.619.658/0001-98       
       
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social   
       

Histórico e Valores R$ Fundo  Fundo Fundos Doações e  Superávit  Patrimônio 
  Patrimonial Institucional Especiais Subvenções Déficit Social 

Saldo Inicial em 01.01.2008 - - - - 270.623,97 270.623,97 

Transferências  - - - - - - 

Doações - - - - - - 

Subvenções - - - - - - 

Déficit do Exercício - - - - (659.433,13) (659.433,13) 

Saldo Final em 31.12.2008 - - - - (388.809,16) (388.809,16) 
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Distribuição das cestas de Páscoa muda de dia

A busca pela credencial para recebimento das cestas foi movimentada

Por conta de um atraso dos 
fornecedores, as cestas de Páscoa 
distribuídas às famílias carentes 
de Camaçari serão entregues na 
próxima quarta e quinta-feira (08 e 
09/04). Hoje (03/04), sábado (04/04) 
e segunda-feira (06/04), continua a 
distribuição dos cupons no Cameló-
dromo para os moradores da sede 
que ainda não pegaram o ticket. Na 
orla, a retirada dos cupons acontece 
até amanhã (03/04), na Prefeitura 
Avançada, em Vila de Abrantes.  

 A entrega das cestas será 
realizada na quarta-feira (08/04), 
na sede e zona rural, e na quinta-
feira (09/04), na orla e distritos. A 
distribuição ainda vai contar com 
dois pontos extras. No dia 08/04, 
acontece no Abrigo São Francisco, 
no bairro do Jaraguá, e em Catu 
de Abrantes, e no dia 10 de abril, 
é a vez da Vila Camaçarizinho, na 
orla. 

A Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Sedes), entrega, este 
ano, 25 mil cestas para beneficiários do Programa 
Bolsa Família e projetos sociais da administração 
municipal. O kit é composto por dois quilos de 
arroz, dois quilos de feijão, um quilo de farinha 
de mandioca, leite de coco, azeite de dendê e 2 
peixes, de dois quilos cada. 

 
ENTREGA
Os locais e horários da distribuição 

das cestas de Páscoa continuam os mesmos. 
Na sede, a entrega acontece das 7h às 14h, 
nas escolas Denise Tavares, Alberto Ferreira 
Brandão, Laurita Ribeiro, Parque Verde, Sônia 
Regina, CEMC, Conceição de Maria e Parque 
das Mangabas. A distribuição também será feita 
nos Centro Educacionais Yolanda Pires, Santo 

Antonio, Félix Joaquim, Helena Ma-
galhães, Virginia Reis Tude e Jardim 
Santo Antonio.

No mesmo dia, as equipes 
da Sedes entregam os alimentos em 
Cordoaria, Sucupira, Terra Maior, 
Cajazeiras, Pau Grande, Água Fria, 
Rancho Alegre, Piabas, Açu da Ca-
pivara, Pau Brasil, Fazenda Estivas, 
Mesqueiras, Cetrel, Canto dos Pássa-
ros e Loteamento Montenegro. 

As famílias da orla recebem 
as cestas de Páscoa no dia 9 de abril 
nas escolas Silvio Pereira Franco, 
Maclina Maria da Glória, Tancredo 
Neves, Giltônia Pereira de Souza, 
Coqueiro de Arembepe, Barra de 
Jacuipe, Aloísio de Oliveira, Hermóge-
nes de Souza, São Salvador, Américo 
Ferreira dos Santos, Fonte da Caixa, 
Darcy Mamede.  

Ainda no dia 9, os pontos 
itinerantes passam por Jordão, Lagoa 

Seca, Cancelas, Jóia do Rio, Tiririca, Cachoeiri-
nha, Lodo, Fazenda Cajazeira, Baratas, Guaji-
runs, Cascalheira, Rua da Usina, Rua do Ouro, 
Rua Mauricio Lima, Itaipu, Alto da Mira, Rua do 
Lavra, Palheiro, Biriba, Capoeira Feia, Vargem 
da Meira e Fazenda Mucambo II. As equipes 
estão preparadas para que tudo corra na maior 
tranqüilidade e todos sejam atendidos.

As usinas termoelétricas Arembepe Ener-
gia S/A e Muricy 1,  instaladas em Camaçari, já 
estão prontas para entrar em funcionamento. A 
partir deste mês, acontece a fase de testes das 
unidades, e em maio, as usinas já estão aptas a 
funcionar, caso haja necessidade. 

As unidades são de extrema importância 
para o fornecimento de energia elétrica do país, 
pois são usinas de energia de disponibilidade. 
Isso significa que, caso o nível de água dos 
reservatórios das hidrelétricas nacionais baixe, 
as termoelétricas entram em ação, o que reduz 
o risco de apagão. 

As usinas, que juntas somam investimen-
tos na ordem de R$ 600 milhões, fazem parte da 
primeira obra do PAC (Programa de Aceleração 
do Crescimento), do governo federal, no Municí-
pio. Cada uma tem capacidade de gerar energia 
suficiente para abastecer uma cidade com mais 
de 250 mil habitantes. 

A Muricy 1 vai produzir 148 megawatts 
de energia, com o apoio de oito motores e oito 

geradores. A Arembepe S/A tem previsão de pro-
dução de 150 megawatts, através de 64 motores 
e 64 geradores. 

De acordo com o secretário de Desen-
volvimento Econômico (Sedec), Hélio Cortês, 
Camaçari é uma cidade estratégica por conta 
do Complexo Industrial, e as termoelétricas 
chegam para reforçar a infra-estrutura oferecida 
no Município.

A chegada das usinas teve um impacto 
positivo na economia do Município. Durante a 
construção, foram gerados 2 mil empregos, sendo 
grande parte dos trabalhadores de Camaçari. A 
expectativa é de que com o início das atividades, 
a Muricy 1 empregue 50 pessoas e a Arembepe, 
60 funcionários.

A Arembepe Energia S/A, está localizada 
na Rodovia Parafuso, km 17, no Poloplast, e 
ocupa uma área de 110 mil metros quadrados. Já 
a Muricy 1 está instalada no Pólo Industrial de Ca-
maçari, em área de 50 mil metros quadrados.

ENTENDA
As usinas hidrelétricas produzem energia 

através da água. É construída uma barragem para 
que a água seja represada. A barreira deve ter 
uma altura considerável para que a água adquira 
mais velocidade durante a queda, resultando 
na movimentação das turbinas que produzem 
eletricidade.  

Já as usinas termoelétricas produzem 
eletricidade a partir da energia liberada em forma 
de calor, normalmente por meio da combustão 
de óleo, carvão ou petróleo. O óleo utilizado nas 
unidades do Município será adquirido em fábricas 
do Estado. 

Termoelétricas iniciam testes até o final do mês
Estão abertas, até o dia 13 de abril, as 

inscrições para o processo seletivo do curso de 
Pedagogia da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), oferecido pela Universidade Federal de 
Ouro Preto (Ufop). O curso tem a duração de 
quatro anos. 

A inscrição custa R$ 98,00 e pode ser 
feita por meio do site www.ufop.br.  O pagamento 
é feito através de boleto bancário. A prova será 
realizada no dia 16 de maio. 

Os concorrentes disputam 50 vagas. O 
curso é baseado no modelo de ensino à distância. 
As aulas são semi-presenciais e, acontecem as 
segunda, terça e sábado, na Cidade do Saber 
Professor Raymundo, bairro do Natal. 

O vestibular é feito graças ao convênio 
firmado entre a Prefeitura e o sistema Universi-
dade Aberta do Brasil, vinculado ao Ministério 
da Educação. Ainda está previsto para este ano, 
processo seletivo para os cursos de matemática, 
computação e ciência da informação. Todos com 
base no ensino à distância. 

A Cidade do Saber Professor Raymundo 
Pinheiro realizou, até quinta-feira, 2 de abril, 
exposição de quadros feitos pelos alunos da 
instituição. A iniciativa é parte das comemorações 
dos dois anos do principal complexo de inclusão 
social de Camaçari.

São mais 20 quadros dos contemplados 
pelos cursos de desenho e pintura, papel mar-
chê e pintura em tela. A Cidade do Saber ainda 
oferece aulas de cultura, esporte e idiomas. 
Mais de 13 mil pessoas já foram beneficiadas 
com os cursos.

Vestibular de Pedagogia
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Cidade do Saber 

Os motores estão
prontos para entrar em ação


