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Diário Oficial
Camaçari agora vai contar com o bio-

monitoramento do ar. O projeto terá início na 
próxima segunda-feira (20/07), e tem como 
principal proposta fazer uma relação entre os 
níveis de poluição e as ocorrências de doenças 
no Município.

O projeto avalia de forma complementar 
o nível de poluição da cidade, que atualmente 
é feita pela Cetrel, empresa de proteção am-
biental. A avaliação é feita a partir da coleta de 
elementos como folhas e cascas de árvores de 
diversos pontos da cidade. O primeiro ponto de 
coleta, em Camaçari, é o anel florestal.

O projeto é de autoria do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPQ), e conta com apoio da Univer-
sidade de São Paulo (USP), responsável pela 
análise do material coletado. Em Camaçari, o 
trabalho será executado por uma equipe com-
posta por quatro pessoas, todas do núcleo de 
vigilância ambiental em saúde.

Os últimos detalhes para a execução 
do projeto no Município foram definidos hoje 
(14/07), durante uma reunião técnica entre a se-
cretária de Saúde, Efigênia Cardoso, o médico 
e pesquisador da Universidade de São Paulo 
(USP), Paulo Saldiva, e a representante do pro-

Camaçari vai contar com o
biomonitoramento do ar

grama Vigiar, do Minis-
tério da Saúde, Cleide 
Moura. Também estava 
presente, a coordenado-
ra do projeto de biomoni-
toramento em Camaçari, 
Patrícia Alcarria.

PROJETO

A parte inicial do 
projeto consiste na cole-
ta e análise dos elemen-
tos recolhidos e a cons-
trução de um mapa de 
contaminação ambiental, 
que apresenta as zonas 
de maior incidência das 
doenças e de poluição.

A segunda eta-
pa será a definição das

unidades de monitoramento, responsáveis pela 
coleta de materiais particulados, que servirão 
para identificar que tipo de material ocasiona, 
de forma mais incidente, a poluição.

O biomonitoramento vai acontecer por

três anos, e deve apresentar os primeiros 
resultados em seis meses. A partir dos da-
dos levantados, a Prefeitura pode traçar 
medidas efetivas para diminuir as altera-
ções de saúde na população de Camaçari.

Copa consolida Camaçari como pólo esportivo Camaçari pode
ter casas ecológicas

Na próxima quarta-feira (22/07), às 10h, 
o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, se reúne 
com representantes da empresa Image Brazil, 
para avaliar a construção de uma vila residen-
cial com casas ecologicamente corretas para os 
servidores públicos do Município. 

Os imóveis contarão com energia solar. 
A construção será realizada por meio de parcei-
ra entre a iniciativa pública e privada. As resi-
dências poderão ser financiadas pelo sistema 
bancário. 

Durante a reunião ainda será discuti-
da a possibilidade da realização de um show 
ecológico no Município. O projeto, denominado 
de EcoShow, é uma ação de lazer com vista a 
conscientizar a população sobre a preservação 
do meio ambiente.

No primeiro encontro, realizado no últi-
mo dia 10, Caetano demonstrou interesse pelos 
projetos, e disponibilizou uma área para a reali-
zação da festa. O projeto vai passar por 20 cida-
des brasileiras, com a apresentação de mais de 
50 artistas renomados. A iniciativa foi apresen-
tada pela cantora Margareth Menezes. A artista 
baiana é embaixadora do projeto Ecoshow.

Camaçari é um dos maiores pólos es-
portivos da Bahia. A afirmação foi feita pelo 
prefeito Luiz Caetano, durante a cerimônia de 
encerramento da 3ª Copa 2 de Julho, realizada 
dia 12, no estádio Armando Oliveira.

Segundo o prefeito, os investimentos na 
área credenciam a cidade a ser sede de uma 
das seleções na Copa do Mundo de 2014, a ser 
realizada no Brasil, inclusive já foi elaborado um 
projeto para ampliação do estádio dentro das 
normas exigidas pela FIFA. “O Município agora 
busca recursos junto ao governo federal”, con-
clui. 

O secretário do Esporte e Lazer, Rai-
mundo Blumetti, afirmou que o projeto já foi 
apresentado ao Ministério dos Esportes e que, 
em breve, o estádio terá intervenções em toda 
estrutura e no gramado.  

O diretor geral da Superintendência dos 
Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Rai-
mundo Nonato, conhecido como Bobô, falou da 
satisfação em realizar a final da Copa em Ca-
maçari. “O público marcou presença em todos 
os jogos, dando total apoio à seleção brasileira”, 
diz.

 
JOGO
A partida foi emocionante do inicio até 

o final. A Portuguesa, de São Paulo, não se in-
timidou com a Seleção Brasileira Sub-17 e ten-

tou a vitória, mas o time canarinho mostrou 
porque foi superior durante todos os jogos da 
competição e venceu por 2 X 0, levando para 
casa o título de campeão da 3ª Copa 2 de Julho. 
Os gols foram marcados pelo baiano Romário 
Santos, do Vitória, e Wellington Silva, do Flu-
minense. 

A Seleção Brasileira não perdeu nenhum 
jogo durante o campeonato. Nas nove partidas 
disputadas, foram marcados 41 gols. A defesa 
foi brilhante e sofreu apenas dois gols. A equipe 
ainda tem o artilheiro, Wellington Silva, com oito 
gols, e o melhor goleiro, Alisson Becker.

Caetano entrega troféu a seleção

Oficina debate Plano Municipal de Saúde
A Secretaria da Saúde (Sesau) de Ca-

maçari promoveu no dia 15, no auditório 4 da 
Cidade do Saber Professor Raymundo Pinheiro, 
oficina com objetivo de elaborar o Plano Munici-
pal de Saúde, para os próximos quatro anos.

Serão debatidos temas como, acesso 
aos serviços de saúde do Município, qualidade 
do atendimento aos usuários e a vulnerabilida-
de dos jovens de Camaçari ao álcool e outras 
drogas. 

A oficina é destinada aos diretores de 

departamentos da Sesau, técnicos de enfer-
magem, representantes do Conselho Municipal 
de Saúde, agentes comunitários e demais pro-
fissionais de saúde do Município. O evento vai 
contar com a presença da secretária da Saúde, 
Efigênia Cardoso.  

Projeto é debatido com representantes do CNPQ e USP
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Atos do Poder Executivo
LEIS

LEI N° 993/2009
DE 13 DE JULHO DE 2009

Declara de Utilidade Pública a Rede 
Aberta das Organizações da Sociedade 
Civil Organizada de Camaçari.

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

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Camaçari aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Rede Aberta 
das Organizações da Sociedade Civil Organizada de Camaçari localizada 
na Rua da Glória nº 26,  Gleba “C” CEP 42.803-010 camaçari-Bahia.

 Art. 2º - A entidade distinguida, salvo motivo justo, a critério do  
Chefe do Poder Executivo, deverá apresentar até o dia 20 de Dezembro 
de cada ano, ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
relatório circunstanciado dos serviços prestados à coletividade do ano 
precedente.

Art. 3º - Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública 
caso a entidade: 

I – deixar de cumprir por 02 (dois)  anos consecutivos as 
exigências do Art. 2º;

II – substituir os fins estatutários ou negar-se a prestar os 
serviços neles compreendidos:

III – alterar a sua denominação e, dentro de 90 (noventa) dias 
contados da averbação no Registro Público, não comunique a ocorrência 
ao departamento competente da Prefeitura Municipal de Camaçari.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM  13  DE JULHO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI N° 994/2009
DE 13 DE JULHO DE 2009

Autoriza o Poder Executivo a incluir 
acessos (link) sobre combate à explo-
ração sexual infanto-juvenil e trabalho 
infantil nas páginas públicas munici-
pais da Rede Mundial de Computadores 
- Internet.

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

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Camaçari aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a incluir, em sua 

página pública, na rede mundial de computadores – internet e intranet, 
acesso (link) para página que tratem do combate á exploração sexual 
infanto-juvenil e ao trabalho infantil.

 § 1º - Os acessos (link) de que trata o caput deste artigo de-
verão ser colocados na página inicial de cada órgão do Poder Executivo, 
disponíveis na rede mundial de computadores internet e intranet.

§ 2º - Os endereços que constaram neste acesso (link) serão 
definidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – CMDA.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM  13  DE JULHO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETOS
DECRETO Nº 4791 / 2009

DE  16 DE JULHO DE 2009

Altera Decreto nº 4575/2008, que constitui 
a  Comissão para Negociação de Indeni-
zação para fins de Desapropriação e da 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no quanto estabe-
lecem o Decreto Lei nº 3365/41 e a Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A

Art. 1º - Altera a composição da Comissão para Negociação de 
Indenização para fins de Desapropriação, para promover e executar, com 
recursos do Município, pela via amigável, as desapropriações definidas 
por Decretos, mediante processo regular, na forma da legislação vigente,  
que passará a ser composta pelos seguintes servidores:

                        
- Anderson Santos Nogueira
- Sinval Rios Amaral
- Verônica Dourado Marques de Souza
- Ana Lucia Bastos de  A Costa

Parágrafo Primeiro – A Comissão será presidida pelo servidor 
Anderson Santos Nogueira.

Parágrafo Segundo - As funções dos membros da Comissão 
não serão remuneradas, ficando assegurada aos membros a liberação de 
suas atividades funcionais quando estas coincidirem com as reuniões ou 
atividades da Comissão.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua pu-
blicação, revogada as disposições em contrário em especial ao Decreto 
4575/2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 16 DE  JULHO  DE  2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 315 - de 11 a 17 de julho de 2009 PÁGINA 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECRETO Nº. 4792 / 2009
DE  17  DE    JULHO  DE 2009

Convoca a VII Conferência Municipal 
de Assistência Social, e dá outras pro-
vidências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com a anuência do Presidente 
do Conselho Municipal de Assistência Social, 

DECRETA

Art. 1º - Fica convocada a VII Conferência Municipal de Assis-
tência Social, a ser realizada nos dias 26 e 27 de agosto de 2009, na Cidade 
do Saber, com o objetivo de avaliar e propor diretrizes para implementação 
da Política de Assistência Social no Município.

Art. 2º - A VII Conferência Municipal de Assistência Social 
adotará como tema central “Participação e Controle Social no SUAS”.

Art. 3º - A VII Conferência Municipal de Assistência Social será 
presidida pela titular da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES. 

Art. 4º - O Regulamento Interno da VII Conferência Municipal 
de Assistência Social disporá sobre sua organização e funcionamento.

§1º - O Regulamento de que trata o caput deste artigo será 
expedido, mediante Portaria, pela titular da Secretaria de Desenvolvimento 
Social - SEDES.

§2º - A VII Conferência Municipal de Assistência Social será 
coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.

§3º - Compete à Secretaria de Desenvolvimento Social - SE-
DES, adotar as medidas e expedir os atos administrativos necessários à 
realização da VII Conferência Municipal de Assistência Social, inclusive 
no que concerne à instituição da Comissão de Organização e edição do 
Regimento Interno da Conferência.

Art. 5º - As despesas com a realização da VII Conferência Mu-
nicipal de Assistência Social correrão por conta dos recursos orçamentários 
próprios da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM    17   DE  JULHO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO Nº. 4793 /2009
DE 17  DE JULHO  DE 2009

Regulamenta a Lei nº. 978/2009, que dis-
põe sobre a concessão de diária no âmbito 
da Administração Direta e estende os seus 
efeitos para os órgãos da Administração 
Indireta da Prefeitura Municipal de Cama-
çari, e dá outras providências.

    
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 

BAHIA, no uso das atribuições legais e,
 
DECRETA

Art. 1º. Os servidores públicos e os agentes políticos da Ad-
ministração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Camaçari que, em 
caráter eventual ou transitório, e no interesse do serviço, se deslocarem 
para outro município, farão jus, além do transporte, à percepção de diárias 
para atender às despesas com locomoção, alimentação e hospedagem.

§1° - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os mu-
nicípios com distância de até 200 quilômetros da sede do Município de 
Camaçari.

§2° - O disposto neste artigo não se aplica ao servidor público 
ou ao agente político, cujo deslocamento objetivar a mudança da sede do 
seu exercício.

Art. 2° - Os valores das diárias para atender às despesas 
com deslocamentos serão escalonados de acordo com a hierarquia dos 
cargos, funções ou empregos, conforme tabela constante do Anexo Único 
deste Decreto.

Parágrafo único - Quando o servidor público ou o agente 
político se afastar da sede onde tem exercício, acompanhando, na qua-
lidade de assessor, o Prefeito, o Vice-Prefeito, Secretários Municipais ou 
dirigentes máximo de autarquias do Poder Executivo Municipal, fará jus 
a diária no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada, desde que 
devidamente solicitado. 

Art. 3° - Nos deslocamentos para o exterior do país o servidor 
público ou agente político da Administração Direta e Indireta do Poder Exe-
cutivo Municipal, devidamente autorizado, serão adotados os valores das 
diárias estabelecidos pela União, observada a hierarquia dos respectivos 
cargos, funções ou empregos.

Art. 4° - A diária será concedida por período de 24 (vinte e 
quatro) horas, contado desde o momento da partida do servidor público 
ou agente político até seu retorno ao local de origem, devidamente com-
provado.

§1º Nos casos em que o deslocamento for inferior a 24 (vinte 
e quatro) horas será concedido 50% (cinqüenta por cento) do valor da 
diária integral;

§2º Quando na hipótese do parágrafo anterior o deslocamento 
do servidor público ou agente político, acarretar também despesa com 
hospedagem, fará jus ao valor da diária integral, desde que devidamente 
comprovado.

 
Art. 5° - O servidor público e o agente político farão jus a ape-

nas 50% (cinqüenta por cento) do valor das diárias quando sua alimentação 
e hospedagem forem fornecidas por instituições governamentais.

Art. 6° - As diárias serão concedidas dentro dos limites dos 
créditos orçamentários próprios, mediante autorização do Chefe do Poder 
Executivo, ou a quem for delegada essa competência.

Art. 7° - As despesas relativas às diárias, sempre precedida de 
empenho em dotação própria, serão realizadas em processo especial, atra-
vés de crédito bancário na conta do servidor público ou agente político. 

§1º As diárias deverão ser pagas antecipadamente, exceto 
nas seguintes situações:

I. Em casos excepcionais, devidamente justificados, quando 
serão processadas no decorrer do afastamento;

II. Quando o afastamento compreender período superior a 15 
(quinze) dias consecutivos, circunstância em que se antecipará apenas o 
pagamento das diárias correspondentes aos primeiros 15 (quinze) dias.

§2° - Na hipótese prevista no inciso II deste artigo, será pro-
cessada nova concessão de diária, complementar e vinculada ao processo 
anterior, ao término de cada quinzena de afastamento.

§3° - Estendendo-se o afastamento por período superior ao 
previsto, desde que autorizada prorrogação, o servidor público ou o agente 
político fará jus às diárias correspondentes ao período.

§4° - Quando o período de afastamento se estender até o 
exercício seguinte, a despesa recairá no exercício em que se iniciou.

Art. 8° - As propostas de concessão de diárias, quando o 
afastamento iniciar-se a partir da sexta-feira ou incluir sábados, domingos 
ou feriados serão expressamente justificadas, condicionando a autorização 
de pagamento à aceitação da justificativa apresentada. 

Art. 9° - Salvo em casos especiais e quando expressamen-
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de modo a fixar-lhe o valor da diária aos correspondentes da tabela esta-
belecida pelo Anexo Único, e ficará responsável pela prestação de contas 
prevista no artigo 12 deste Decreto.

§2º Os colaboradores que não se enquadrarem dentro dos 
níveis de representatividade estabelecidas pela classe I, II e III da tabela 
constante do Anexo Único deste Decreto, receberá a diária fixada sob 
a denominação “outros colaboradores”, estabelecida pela classe IV da 
referida tabela.

Art. 15 - As empresas públicas e sociedades de economia 
mista, integrantes da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal, 
procederão a revisão de suas normas administrativas, adequando-as às 
disposições deste Decreto.

Parágrafo Único - Os valores das diárias estabelecidas nas 
normas mencionadas neste artigo não poderão ser superiores aos fixados 
para Secretário do Município.

Art. 16 - Responderão solidariamente pelos atos praticados 
em desacordo com o disposto neste Decreto a autoridade proponente e 
o beneficiário das diárias.

Art. 17 - No que couber, aplicar-se-ão ao colaborador eventual, 
as mesmas diretrizes aplicadas aos servidores públicos, no que se refere 
às responsabilidades.

Art. 18 - Os valores das diárias estão estabelecidos no Anexo 
Único deste Decreto, e poderão ser atualizados monetariamente por índices 
inflacionários através de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 19 - A Controladoria Geral do Município emitirá as instru-
ções complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento deste 
Decreto.

Art. 20 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto 
nº. 2943/98.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 17 DE JULHO  DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ANEXO I

te autorizados pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo dirigente máximo de 
autarquia, o total de diárias atribuídas ao servidor público ou agente político 
não poderá exceder a 180 (cento e oitenta) dias por ano.

Art. 10 - Nos processos de concessão de diárias, constarão 
obrigatoriamente:

I. nome,  cargo ou função do proponente;
II. nome,  cargo ou função e o cadastro do beneficiário;
III. descrição objetiva do serviço a ser executado;
IV. indicação do local ou locais onde o serviço será realiza-

do;
V. identificação e programação do evento, treinamento, con-

clave ou curso;
VI. período provável do afastamento;
VII. valor unitário, a quantidade de diárias e a importância 

total a ser paga;
VIII. autorização de concessão firmada pelo Prefeito Municipal 

ou a quem for delegada essa competência;
IX. nota de empenho da despesa.

Art. 11 - O servidor público ou o agente político que receber 
diárias e não se afastar do município, por qualquer motivo, fica obrigado a 
restituí-las aos cofres públicos, integralmente no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados a partir da data prevista para afastamento.

Parágrafo Único - Na hipótese do servidor público ou do 
agente político retornar à sede antes da data prevista, restituirá as diárias 
recebidas em excesso, no prazo de 5(cinco) dias, contados a partir da 
data do retorno.

Art. 12 - O beneficiário de diárias deverá apresentar ao superior 
hierárquico, até o 5º (quinto) dia após seu retorno à sede onde tem exercí-
cio, relatório circunstanciado da execução do serviço de que foi incumbido 
ou comprovação de sua freqüência e participação em evento para o qual 
tenha sido designado, contendo:

I. dia e  hora da partida e retorno (comprovado através de 
bilhetes de passagem);

II. local para onde se deslocou e o número de dias que per-
maneceu fora da sede;

III. quantidade de diárias percebidas, o valor unitário e a im-
portância total;

IV. número do processo de concessão das diárias e do em-
penho da despesa;

V. saldo a receber ou o valor a ser restituído ao erário muni-
cipal.

§1° - O relatório definido neste artigo, datado e assinado pelo 
beneficiário, será visado pelo superior hierárquico, que encaminhará a 
Controladoria Geral do Município, para processamento dos registros 
pertinentes.

§2° - A falta de apresentação da documentação mencionada no 
parágrafo anterior configurará a não comprovação da viagem, cumprindo-
lhe devolver aos cofres públicos os valores referentes às diárias, multas 
e quaisquer outros acréscimos ocorridos quando da compra passagem, 
ficando o beneficiário impedido de receber novas diárias.

Art. 13 - Na inobservância dos prazos estabelecidos nos artigos 
11 e 12 deste Decreto, deverá o Secretário ou dirigente máximo responsável 
pela unidade autorizar o desconto compulsório em folha de pagamento 
para restituição da importância devida ao erário municipal.

Parágrafo Único - Comprovado dolo ou má fé, o devedor das 
diárias sujeitar-se-á às penalidades cabíveis, sem prejuízo da apuração 
da responsabilidade, na forma da lei, dos agentes responsáveis pelo pa-
gamento e controle da despesa.

Art. 14 - As pessoas sem vínculo com a Administração Pú-
blica convidadas pelo Prefeito para integrarem delegações oficiais ou 
que viajarem para participar de eventos do interesse do município serão 
consideradas colaboradores eventuais e farão jus a diárias nos termos 
deste Decreto.

§1º O Secretário Municipal ou dirigente máximo solicitante 
deverá justificar a excepcionalidade da diária prevista no caput artigo, 
informando sobre a complexidade do trabalho e nível de representação, 

DECRETO Nº. 4794 /2009
DE 17  DE JULHO DE 2009

Regulamenta a Lei nº. 979/2009, que 
disciplina o regime de adiantamento no 
âmbito da Administração Direta da Prefei-
tura Municipal de Camaçari, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais, com fundamento nas regras 
contidas na Lei Municipal nº. 979/2009 e na Resolução TCM nº. 1197/06 
e suas alterações, e:

 
Considerando que, de acordo com a Lei Complementar nº. 

006/91, compete ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia 
a fiscalização e apreciação dos recursos repassados a pessoas físicas, 
órgãos ou entidades que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou 
administrem dinheiros, bens e valores públicos;

CLASSES CARGOS/FUNÇOES VALOR (R$) 
I Prefeito e Vice-Prefeito  600,00 
II Secretários Municipais 450,00 
III Demais Servidores 300,00 
IV Colaboradores Eventuais 150,00 
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§6º O adiantamento será concedido aos servidores municipais 
para as despesas previamente determinadas na Lei nº. 979/2009. 

§7º É vedada a aquisição de adiantamento para fins de des-
pesa de capital.

§8º O Adiantamento não poderá ser aplicado em elemento de 
despesa diferente daquele para a qual foi autorizado.

 Art. 3° - O adiantamento deverá ser requisitado em formulário 
próprio e deverá conter:

I. nome, cargo ou função do responsável;
II. quantia e o fim a que se destina;
III. classificação econômica e funcional programática da 

despesa;
IV. prazo de aplicação ou realização da despesa;
V. assinaturas dos dirigentes das unidades requisitantes.

Art. 4° - As quantias recebidas a título de adiantamento deverão 
ser depositadas em conta bancária, em nome do servidor responsável, 
vinculada à Prefeitura Municipal de Camaçari - Conta Adiantamento, em 
agência bancária oficial, devendo o extrato da respectiva conta ser anexado 
à comprovação de aplicação do adiantamento.

Art. 5° - O pagamento das despesas somente poderá ser 
efetuado mediante emissão de cheques nominativos ou, em casos de 
manifesta impossibilidade, em espécie, com a devida justificativa no pro-
cesso de comprovação, o qual será objeto de avaliação pela Controladoria 
Geral do Município.

§1º Para cada pagamento, o responsável pelo adiantamento 
deverá exigir o documento próprio (nota fiscal, recibo, bilhete de passagem, 
etc.) sempre no original e emitido em nome da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, contendo data de sua emissão de forma legível e sem rasuras, 
emendas ou borrões, valor unitário, admitindo-se a ausência de nota fiscal 
e apenas a emissão de recibos em situações excepcionais de manifesta 
impossibilidade de obtenção do documento próprio.

§2º Qualquer desconto ou abatimento no preço deverá ser de-
monstrado no respectivo documento, que também indicará expressamente 
o valor líquido do pagamento efetuado.  

§3º Nos documentos comprobatórios das despesas realizadas 
deverá ser aposto o atestado de que o material foi recebido e, ou, o serviço 
foi prestado, datado e firmado por servidor competente e pelo Secretário 
responsável pela unidade.

§4º É vedada a transferência de responsabilidade para apli-
cação de adiantamento.

Art. 6° - A comprovação da aplicação do adiantamento deverá 
ser encaminhada a Controladoria Geral do Município no prazo máximo de 
10 (dez) dias contados do término do prazo de aplicação ou quando for 
o caso, do encerramento do exercício, sob pena de multa prevista no art. 
71 da Lei Complementar nº. 06/91 - TCM, mediante a apresentação da 
seguinte documentação hábil:

I. comprovação de adiantamento, relacionando os documentos 
de despesa em ordem cronológica e numerados seguidamente;

II. extrato da conta-corrente bancária;
III. guia de recolhimento das retenções efetuadas, se for o 

caso;
IV. todos os comprovantes de pagamentos efetivados em 

original, atestando a efetiva realização das despesas;
V. recibo de depósito que comprove o recolhimento na conta 

bancária da unidade gestora do valor não aplicado, depositado até o pri-
meiro dia útil após o decurso do prazo de aplicação, quando for o caso;

VI. documentos comprobatórios de recolhimentos de retenções 
havidas (ISS, IRRF, INSS).

Considerando que as Prefeituras Municipais deverão enca-
minhar às Inspetorias Regionais do Tribunal de Contas dos Municípios a  
que estejam jurisdicionadas os processos de adiantamento concedido a 
servidores pela própria administração municipal e que estas peças serão 
julgadas em separado, com prazo de 20 dias para defesa dos itens julgados 
tipicamente irregulares.

DECRETA  

Art. 1º - O adiantamento é a entrega de numerário, ao servi-
dor municipal, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o 
fim específico de realizar despesas que não possam subordinar - se ao 
processo normal de aplicação.

Art. 2º - O regime de adiantamento é admitido para atender 
as despesas a seguir especificadas, respeitando o limite estabelecido no 
§ 4 º do art. 2º da Lei nº. 979/2009, por credor e tipo de despesa, exceto 
para o adiantamento específico da Secretaria de Desenvolvimento Social 
- SEDES no que se refere à aquisição de passagens. 

§1º Consideram-se despesas miúdas, assim entendidas as de 
qualquer natureza, que se situem dentre aquelas citadas abaixo e sejam 
comprovadas através de documento fiscal, ou outro comprovante hábil:

I. com material de consumo;
II. com serviços de terceiros;
III. com transportes em geral;
IV. judicial;
V. com representação eventual;
VI. que tenha de ser efetuada em lugar distante da sede da 

Administração Municipal, ou em outro Município;
VII. pequena e de pronto pagamento;
VIII. com veículos de serviços essenciais.

§2º Consideram-se pequenas despesas de pronto pagamento, 
para efeito do inciso VII deste artigo, as que se realizarem com:

I. selos postais, telegramas, pequenos carretos, transportes 
urbanos, pequenos consertos, aquisição de flores, enfeites para festi ida-
des, aquisição avulsa de livros, e outras publicações avulsas de interesse 
da administração;

II. encadernações avulsas e artigos de escritório, de desenho, 
impressos e papelaria, em quantidade restrita, para uso ou consu o ime-
diato, desde que indisponíveis no almoxarifado;

III. aquisição de produtos farmacêuticos ou de laboratório, para 
uso imediato e exclusivo nas unidades de emergência, em quantidade 
restrita;

IV. bens que não se encontram nos almoxarifados e que pos-
sam comprometer o bom andamento dos serviços essenciais, para uso e 
consumo imediato, desde que devidamente justificado;

V. de caráter secreto, resultante de diligências policiais, judi-
ciárias ou sindicâncias administrativas ou fiscais;

VI. com a aquisição de objetos históricos ou de arte, medalhas, 
troféus e outras premiações, quando inviabilizada a submissão ao proces-
samento regular da despesa;

VII. com refeição, alimentação ou forragem, quando as circuns-
tâncias não permitirem o regime comum de fornecimento;

VIII. reparos, adaptação e recuperação de bens móveis e 
imóveis;

IX. outra qualquer, de pequeno vulto e de necessidade ime-
diata, desde que devidamente justificada.

§3º O regime de adiantamento também é aplicável para aqui-
sição de passagens terrestres, quando comprovada a situação de carência 
e ou necessidade, fundamentada mediante relatório de avaliação social 
emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES ou por solici-
tação do Poder Judiciário, Ministério Público ou Conselhos Tutelares.

 
§4º É vedada a concessão de adiantamento:
I. a servidor declarado em alcance;
II. a servidor responsável por dois adiantamentos ainda não 

comprovados;
III. a servidor que esteja respondendo a inquérito adminis-

trativo.

§5º Na concessão e comprovação de adiantamentos, será de 
uso obrigatório os formulários Requisição de Adiantamento - RA e Com-
provação de Adiantamento - CA.
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DECRETO DE 13 DE JULHO 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 JOSEVALDO BATISTA DA SILVA, cadastro n° 
037740-3, do cargo de Secretária Executiva III, Símbolo GAS V, da es-
trutura da Secretaria de Esporte e Lazer - SEDEL, a partir de 30 de junho 
de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO 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 MAURÍCIO SILVA DE MATOS, cadastro n° 037040-5, 
do cargo de Assessor Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura da Secre-
taria de Desenvolvimento do Turismo - SETUR, a partir de 30 de junho 
de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO 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:

Nomear MAURICIO SILVA DE MATOS, para o cargo de 
Assessor do Executivo I, Símbolo GES - II, da estrutura da Secretaria de 
Governo - SEGOV, a partir de 01 de julho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO 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 MARCELO CARDEAL DE CARVALHO, cadastro n° 
037724-5, do cargo de Assessor Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria de Habitação - SEHAB, a partir de 30 de junho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO 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:

Nomear MARCELO CARDEAL DE CARVALHO, para o cargo 
de Assessor Técnico I, Símbolo GES - II, da estrutura da Secretaria de 
Desenvolvimento do Turismo - SETUR, a partir de 01 de julho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

§1º Quando por motivo de saúde legalmente declarado, não 
possa o responsável realizar, ele próprio, a comprovação do adiantamento 
recebido, esta será feita em seu nome, por servidor de igual categoria de-
signado pela autoridade que houver requisitado o adiantamento, no prazo 
de 10 (dez) dias a partir da data da designação.

§2º Se o responsável pelo adiantamento desligar-se do serviço 
público, a comprovação de adiantamento deverá ser efetuada dentro de 3 
(três) dias a partir da data de sua exoneração.

§3º Se a comprovação do adiantamento não se realizar dentro 
dos prazos estabelecidos neste Decreto, será instaurado inquérito admi-
nistrativo para a devida apuração de responsabilidade.

Art. 7° - A Controladoria Geral do Município, responsável 
pela análise da comprovação do adiantamento, verificará as contas 
em todos os seus aspectos, inclusive realizando diligência quando 
necessário.  

Art. 8° - Quando do exame a que se refere o artigo anterior 
resultar glosa, a Controladoria Geral do Município deverá:

I. comunicar ao Secretário ou autoridade equivalente da 
unidade que concedeu o adiantamento, o valor e a razão da glosa;

II. notificar o responsável para dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias contados do recebimento da notificação, apresente justificativa 
ou recolher o valor glosado;

III. determinar que dentro de 48 (quarenta e oito) horas, não 
aceita a justificativa do inciso anterior e sem que tenha sido cumprido 
o prazo dado, a unidade de lotação responsável deverá providenciar 
o desconto em folha de pagamento do valor glosado;

IV. encaminhar em seguida o processo para o Controle 
Interno e este encaminhará para julgamento do órgão competente. 

Art. 9° - A Prefeitura Municipal através da Controladoria Geral 
do Município emitirá as instruções complementares que se fizerem neces-
sárias ao cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares sobre a 
execução da despesa mediante o regime de adiantamento.

Art. 10 - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, especialmente os Decretos 
nº. 2941/98, 4115/05 e 4401/2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 17 DE JULHO DE 2009.

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

Resolve:

Exonerar DALVA FIGUEREDO ABREU, cadastro n° 037399-0, 
do cargo de Assessor Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria 
da Administração - SECAD, a partir de 30 de junho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO 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:

Nomear JOSÉ CARLOS MENDES DE ALMEIDA, para o cargo 
de Secretária Executiva III, Símbolo GAS - V, da estrutura da Secretaria de 
Esporte e Lazer - SEDEL, a partir de 01 de julho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO 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:

Nomear SANDRO FRANCISCO DOS SANTOS, para o cargo 
de Supervisor Comunitário, Símbolo GAS - III, da estrutura da Secretaria 
de Governo - SEGOV, a partir de 01 de julho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO 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:

Nomear ADRIANA FERREIRA SOUZA PINNA LIMA, para 
o cargo de Coordenador, Símbolo CC - II, da estrutura da Secretaria da 
Saúde - SESAU, a partir de 01 de julho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO 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:

DECRETO DE 13 DE JULHO 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 MARIO PIEDADE DE ABREU, cadastro n° 
037378-2, do cargo de Supervisor Comunitário, Símbolo GAS III, da estru-
tura da Secretaria de Governo - SEGOV, a partir de 30 de junho de 2009

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO 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 DAVID RIOS DE OLIVEIRA JUNIOR, cadastro n° 
035725-7, do cargo de Coordenador, Símbolo GES II, da estrutura da Con-
troladoria Geral do Município - CGM, a partir de 30 de junho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO 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:

Nomear DAVID RIOS DE OLIVEIRA JUNIOR, para o cargo 
de Coordenador, Símbolo CC - II, da estrutura da Secretaria de Saúde - 
SESAU, a partir de 01 de julho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO 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 EDNALDO GOMES BORGES, cadastro n° 037600-7, 
do cargo de Assessor do Executivo I, Símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria de Governo - SEGOV, a partir de 30 de junho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
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previsto no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 407/1998 e no Item 12.5 do 
Edital do Concurso Público de nº. 001/2007,

  
RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR MARIA NEURA SANTANA MOREIRA 
SEIXAS, n° da inscrição 115128 e n° da classificação 149°, do cargo de 
Técnico de Enfermagem, da estrutura da Secretária da Saúde – SESAU, 
com data a partir de 17 de março de 2009.

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

     
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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,

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato nome-
ado pelo Decreto com data de 16 de fevereiro de 2009, no prazo previsto 
no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 407/1998 e no Item 12.5 do Edital do 
Concurso Público de nº. 001/2007,

  
RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR FABIANA AMPARO DA SILVA, n° da 
inscrição 108505 e n° da classificação 152°, do cargo de Técnico de 
Enfermagem, da estrutura da Secretária da Saúde – SESAU, com data a 
partir de 04 de abril de 2009.

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

     
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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,

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato no-
meado pelo Decreto com data de 06 de abril de 2009, no prazo previsto 
no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 407/1998 e no Item 12.5 do Edital do 
Concurso Público de nº. 001/2007,

  
RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR SHEILA VIRGINIA DE ALMEIDA BAHIA, 
n° da inscrição 110500 e n° da classificação 12°, do cargo de Assistente 
Social, da estrutura da Secretária da Saúde – SESAU, com data a partir 
de 13 de maio de 2009.

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

     
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 13 DE JULHO DE 2009.            

Nomear IVANILDES BATISTA DE SOUZA, para o cargo de 
Chefe de Setor, Símbolo CC - IV, da estrutura da Secretaria de Saúde - 
SESAU, a partir de 01 de julho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO 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,

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato nome-
ado pelo Decreto com data de 30 de outubro de 2008, no prazo previsto 
no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 407/1998 e no Item 12.5 do Edital do 
Concurso Público de nº. 001/2007,

  
RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR MARIA JOSÉ DOS SANTOS, n° da 
inscrição 108567 e n° da classificação 1°, do cargo de Assistente Admi-
nistrativo, da estrutura da Secretária de Assistência Social – SEAS, com 
data retroativa a partir de 20 de dezembro de 2008.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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,

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato no-
meado pelo Decreto com data de 06 de abril de 2009, no prazo previsto 
no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 407/1998 e no Item 12.5 do Edital do 
Concurso Público de nº. 001/2007,

  
RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR ALCEMIRIAN FRANCE MARTINS 
QUADROS, n° da inscrição 116893 e n° da classificação 52°, do cargo de 
Odontólogo, da estrutura da Secretária da Saúde – SESAU, com data a 
partir de 14 de maio de 2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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,

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato 
nomeado pelo Decreto com data de 16 de fevereiro de 2009, no prazo 
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teto, da estrutura da Secretária da Saúde – SESAU, com data a partir de 
04 de maio de 2009.

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

     
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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,

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato nome-
ado pelo Decreto com data de 03 de dezembro de 2008, no prazo previsto 
no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 407/1998 e no Item 12.5 do Edital do 
Concurso Público de nº. 001/2007,

  
RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR EDER LUCIANO CARVALHO MOREIRA, 
n° da inscrição 122262 e n° da classificação 12°, do cargo de Assistente 
Administrativo, da estrutura da Secretária da Saúde – SESAU, com data 
a partir de 05 de janeiro de 2009.

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

     
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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,

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato no-
meado pelo Decreto com data de 31 de março de 2009, no prazo previsto 
no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 407/1998 e no Item 12.5 do Edital do 
Concurso Público de nº. 001/2007,

  
RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR MARCOS CÉSAR GUIMARÃES DOS 
SANTOS, n° da inscrição 115784 e n° da classificação 1°, do cargo de 
Professor nível IV - Historia, da estrutura da Secretária da Educação – 
SEDUC, a partir de 30 de maio de 2009.

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

     
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº. 08741/2009.

DECRETO DE 13 DE JULHO 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,

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato no-
meado pelo Decreto com data de 19 de março de 2009, no prazo previsto 
no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 407/1998 e no Item 12.5 do Edital do 
Concurso Público de nº. 001/2007,

  
RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR RADLER MELO CORREA, n° da ins-
crição 101265 e n° da classificação 2°, do cargo de Professor Nível IV-
Filosofia, da estrutura da Secretária da Educação – SEDUC, com data a 
partir de 23 de abril de 2009.

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

     
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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,

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato nome-
ado pelo Decreto com data de 30 de janeiro de 2009, no prazo previsto 
no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 407/1998 e no Item 12.5 do Edital do 
Concurso Público de nº. 001/2007,

  
RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR SÉRGIO BERNARDES GOLÇALVES, n° 
da inscrição 120452 e n° da classificação 32°, do cargo de Médico Clínico 
Geral, da estrutura da Secretária da Saúde – SESAU, com data a partir 
de 02 de março de 2009.

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

     
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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,

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato no-
meado pelo Decreto com data de 24 de março de 2009, no prazo previsto 
no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 407/1998 e no Item 12.5 do Edital do 
Concurso Público de nº. 001/2007,

  
RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR ANA GABRIELA WANDERLEY SORIA-
NO, n° da inscrição 108461 e n° da classificação 3°, do cargo de Arqui-
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Resolve:

Nomear HELOINO DUARTE NAZARÉ, para o cargo de Su-
pervisor, Símbolo CC III, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, a 
partir de 01 de julho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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:

Nomear CARLOS PEREIRA MARQUES, para o cargo de 
Supervisor, Símbolo CC III, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, 
a partir de 01 de julho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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:

Nomear JOÃO VIRGILIO NEVES AGUIAR, para o cargo de 
Coordenador, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico - SEDEC, a partir de 01 de julho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 14 DE JULHO 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 a pedido ANATALIA DE JESUS LUZ, cadastro 
n° 7608-7, da Função de Confiança de Diretora de Unidade Escolar II, FCE 
II-B, do Centro Educacional Barra do Jacuípe, da estrutura da Secretaria 
da Educação - SEDUC, a partir de 30 de junho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 14 DE JULHO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA  ADMINISTRAÇÃO

Resolve:

Exonerar a pedido, MAGALI SANTOS REIS, cadastro nº. 
60206-6, do cargo de Professor Especial I, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, a partir de 30 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº. 07388/2009.

Resolve:

Exonerar a pedido, MARILI SANTOS LOPES, cadastro nº. 
60348-6, do cargo de Professor Especial I, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, a partir de 06 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº. 09870/2009.

Resolve:

Exonerar a pedido, CLEONICE MATOS DE SANTANA MOTA, 
cadastro nº. 60452-1, do cargo de Professor Especial I, da estrutura da 
Secretaria da Educação - SEDUC, a partir de 18 de maio de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO 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, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº. 08094/2009.

Resolve:

Exonerar á pedido MARIA CRISTINA MARCELO CUNHA, do 
cargo de Professor I, da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, 
referente à desistência da mesma do concurso público 001/2007, com data 
retroativa a partir de 27 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE JULHO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE JULHO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTA-
DO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,
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DISPÕE SOBRE CONCESSÃO
DE LICENÇA PREMIO 

À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: IRANER GADELHA BRITO
CADASTRO: 2790-4
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 21 /Julho   a  20/Outubro/2009

SERVIDOR: MARY NADJA ALVES DA SILVA
CADASTRO: 7250-6
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 21 /Julho   a  20/Outubro/2009

SERVIDOR: JOANA NERIS DOS SANTOS
CADASTRO: 0927-9
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 21 /Julho   a  20/Outubro/2009

SERVIDOR: MARIA DAMIANA DO CARMO DE JESUS
CADASTRO: 3449-1
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 21 /Julho   a  20/Outubro/2009

Secretaria da Administração

SE
CA

D

Licitações
  HOMOLOGAÇÃO 

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

PREGÃO Nº 047/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para aquisição de bloqueador 
solar, destinados à Secretaria da Saúde – SESAU, para futuras contra-
tações, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 10/07/2009. EFIGENIA DE 
FÁTIMA CARDOSO.

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

 
PREGÃO Nº  003/2009 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE

OBJETO: aquisição de Mini Gravador de Voz, Câmara Foto-
gráfica e Filmadora.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 10/07/2009. EFIGENIA DE 
FÁTIMA CARDOSO.

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

 
PREGÃO Nº  049/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para aquisição de sonda e 
coletor, destinados à Secretaria da Saúde – SESAU, para futuras contra-
tações, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 13/07/2009. EFIGENIA DE 
FÁTIMA CARDOSO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:

 
PREGÃO Nº 052/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria da Saúde – SESAU, para futuras con-
tratações, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/07/2009. EFIGENIA DE 
FÁTIMA CARDOSO.

DECRETO DE 16 DE JULHO DE 2009

Dispõe sobre concessão de benefícios de  Licença sem Ven-
cimentos  a Servidor Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o constante na 
Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo Administrativo nº 07968/2009,

R E S O L V E

Conceder a servidora JUCYARA DA COSTA LOPES, Cadastro 
nº 6650-3, Assistente Administrativo, lotada na Secretaria de Desenvol-
vimento Social/SEDES, Licença sem Vencimentos, pelo período de 24 
meses, a partir de 27 de Julho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 16 DE JULHO DE 2009.

   
LUIZ CARLOS CAETANO

PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário da administração

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretário de Desenvolvimento Social

VENCEDOR 
LOTE 

EMPRESA R$ 
01 LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA. 24.000,00 
02 LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA. 75.500,00 

 

VENCEDOR LOTE 
EMPRESA R$ 

01 PASCOAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETÔNICOS LTDA. 1.590,00 
 

VENCEDOR LOTE(S) 
EMPRESA R$ 

01 DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA 1.176,00 
02 DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA 2.688,00 
03 DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA 13.000,00 
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O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:

 
PREGÃO Nº  017/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de Preços de Penso – Curativos, Bota de 
Unna, Barreira Protetora, Gel Hidratante, Bolsas e Placas de Colostomia. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/05/2009. EFIGENIA DE FÁTIMA 
CARDOSO.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

Termo de Inexigibilidade n.º 0023/2009 – Processo n.º 
0335/2009. CONTRATADO: IBAM- ISNTITUTO BRASILEIRO DE 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. OBJETO: Inscrição do servidor Anderson 
Santos Nogueira, para participar do Curso   Controle Urbano: poder de 
policia, legislação e procedimento, que será realizado  no período de 30 
de março à 03 de abril de 2009 na cidade de Humaitá-RJ. Valor global: 
R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais). Fundamentada no Art. 25, inciso 
II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação:  27/03/2009.

 
Termo de Inexigibilidade n.º 0083/2009 – Processo n.º 

0855/2009. CONTRATADO: IBAM- ISNTITUTO BRASILEIRO DE 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.  OBJETO: Inscrição do servidor Denivaldo 
Muniz Lopes Junior Mat. 37498-2, para participar da XII Marcha a 
Brasilia em Defesa dos Municipios, que sera realizada no Brasilia 
Alvorada Hotel (Antigo Blue Tree), nos dias 14, 15 e 16 de julho de 
2009, em Brasilia-DF. Valor global: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais).
Fundamentada no Art. 25, “caput”, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação:  09/07/2009.

Termo de Inexigibilidade n.º 0061/2009 – Processo n.º 
0767/2009. CONTRATADO: PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS 
PLAZA S/A  OBJETO: Contratação do Plaza Hotéis Resort para 
hospedagem com alimentação para Seleção Brasileira de Futebol 
Sub-17, no período de 29 de junho a 13 de julho, durante a 3ª Edição da 
Copa 2 de Julho de Futebol Sub- 17. Valor global: R$ 79.800,00 (setenta 
e nove mil e oitocentos reais). Fundamentada no Art. 25, inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 10/06/2009.

ERRATA

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/
SESAU, informa que no ANEXO I – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
- do TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 082/2009, 
oriundo do Pregão Presencial n.º 037/2009 – COSEL/SESAU,  onde se 
lê: CNPJ/MF sob o n.º 06.219.575/0001-57, Leia-se: CNPJ/MF sob o n.º 
42.799.163/0001-26. Camaçari, 13 de julho de 2009. Sayonara Melo da 
Silva -  Pregoeira da COSEL/SESAU.

 
 TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº. 027/

2009, DA EMPRESA COREMEL COMERCIO DE ALIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
N.º 308 DE 29/05/2009:  OBJETO:REGISTRO DOS PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃODE ALIMENTOS TIPO HORTIFRUTI. NA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS: Onde se lê: NÚMERO  PROCESSO: 030/2009  Leia-
se:NÚMERO DO PROCESSO: 032/2009

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação n.º 0282/2009 – Processo n.º 0548/2009. 
CONTRATADO: NELSON HUMBERTO MATOS FIGUEREDO. Objeto: 
Aquisição de Cambão para contenção de pequenos  animais 
apreendidos no Município de Camaçari.   Valor Total: 900,00 (novecentos 
reais) Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data 
da homologação: 14/07/2009. 

Dispensa de Licitação n.º 0288/2009 – Processo n.º 
0836/2009. CONTRATADO: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. Objeto: Aquisição de Acido Tricloroacético para 
atender as necessidades de tratamento dos pacientes portadores de 
DST(condiloma), nas Redes de Saúde Básicas e Centro de Referencia 
em DST/AIDS do Município de Camaçari.   Valor Total: 2.971,92 (dois 
mil novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos) 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 14/07/2009. 

Dispensa de Licitação n.º 0287/2009 – Processo n.º 0771/2009. 
CONTRATADO: FG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Objeto: 
Aquisição de tecidos para atendimento ao Centro de Convivência ao 
Idoso.   Valor Total: R$ 6.255,00 (seis mil duzentos e cinqüenta e cinco 
reais) Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 13/07/2009. 

Dispensa n.º 0292/2009 – Processo n.º 0749/2009. 
CONTRATADO: NOSCAM- MATERIAL HOSPITALARES LTDA. Objeto: 
Aquisição de materiais hospitalares (fluxometros), para atender as 
necessidades das Unidades de Pronto Atendimento do Município de 
Camaçari. Valor: R$ 1.509,06 (hum mil quinhentos e nove reais e seis 
centavos). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 16/07/2009. 

Dispensa n.º 0285/2009 – Processo n.º 0819/2009. 
CONTRATADO: EDUARDO VAROLI GONÇALVES. Objeto: Contratação 
de empresa para confecção e instalação de placas de identificação 
para atender o Centro de Referencia de Assistência Social- CRAS. Valor 
R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso 
II, da Lei Federal n.º 8.666/93.Data da homologação 13/07/09. 

 
 Dispensa n.º 0283/2009 – Processo n.º 0692/2009. 

CONTRATADOA BAIANINHA COMERCIO DE PRODUTOS 
ORTOPEDICOS HOSPITALARES E REPRESENTAÇÕES LTDA. Objeto: 
Aquisição de materiais para manutenção de cadeira de rodas da Srª 
Valdelice Melo Ferreira, conforme relatório social anexo ao processo. 
Valor R$ 2.026,09 (dois mil vinte e seis reais e noventa centavos). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 13/07/09

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Camaçari, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, situada na Av. Francisco 

VENCEDORES LOTE(S) 

EMPRESAS R$ 
01 DESERTO # 

02 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALARA LTDA 3.850,00 

03 ANDRADE TELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.480,00 

04 DESERTO # 

05 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALARA LTDA 18.000,00 

06 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALARA LTDA 4.995,00 

07 DROGAFONTE LTDA 39.000,00 

08 DESERTO # 
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ASSINATURA: 26 de junho de 2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA 
CARDOSO.

 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 127/2009. CONTRATADA: 

DROGAFONTE LTDA. Pregão Presencial nº 051/2009 – COSEL/SESAU. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos, 
destinados à Secretaria da Saúde – SESAU, para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lote 01. Valor Global: R$ 5.400,00 (cinco mil 
e quatrocentos reais), DATA DA ASSINATURA: 26 de junho de 2009. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 128/2009. CONTRATADA: 

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. Pregão 
Presencial nº 051/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinados à Secretaria da 
Saúde – SESAU, para futuras contratações, de acordo com a conveniência 
e necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedora dos lotes 
03, 04 e 06. Valor Global: R$ 529.635,00 (quinhentos e vinte e nove mil, 
seiscentos e trinta e cinco reais). DATA DA ASSINATURA: 26 de junho 
de 2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 125/2009. CONTRATADA: 

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pregão 
Presencial nº 049/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de sonda e coletor, destinados à Secretaria da Saúde 
– SESAU, para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedora dos lotes 
01, 02 e 03. Valor Global: R$ 16.864,00 (dezesseis mil e oitocentos e 
sessenta e quatro reais). DATA DA ASSINATURA: 26 de junho de 2009. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/

REGISTRO DE PREÇOS Nº. 144/2009 FORNECEDOR: AGROWAL 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 
020/2009. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS. 
VALOR GLOBAL DE R$ 34.651,00(TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS 
E CINQUENTA E UM REAIS). DATA DA ASSINATURA: 10/07/2009. 
EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 154/2009; Contratante: Município de Camaçari: 
Contratado: Empresa Maria José do Nascimento Santos.; Objeto: lo-
cação de 01 imóvel urbano, situado a rua do Ponto Certo nº 205, Ponto 
Certo Camaçari,  com vistas a instalação do centro de referencia espe-
cializada da Assistência Social – CREAS para atender as necessidades 
do Programa de Media complexidade da Secretaria de Desenvolvimento 
Social; Prazo: será de 07 (sete) meses, inicio em 16 de junho de 2009 
e termino em 16 de janeiro de 2010, podendo ser renovado desde que 
locadora e locatário, manifestem interesse na continuidade do mesmo.; 
Preço : será o valor mensal de R$ 2.170,00 ( dois  mil cento e setenta 
reais), valor Global do contrato é de R$ 15.190,00 (quinze mil cento e 
noventa reais)obedecendo ao disposto na clausula terceira do presente 
instrumento. Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 8173; Elemento 
de Despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros –PF; Fonte :00; 
Da Conservação do Imovel: O locatário obriga-se a manter o imóvel em 
perfeitas condições de higiene e limpeza, promovendo as reparações que 
se fizerem necessárias, inclusive as resultantes do uso, de acidentes e das 
exigências das autoridades competentes, não podendo fazer, sem previa 
consentimento da locadora....;Assinatura: 16/06/2009; LUIZ CARLOS 
CAETANO – Município.

Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro Administrativo, 
Camaçari-Ba, realizará os seguintes Pregões:

 
PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL Nº 0056/2009, cujo objeto 

é a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Perigosos e Especiais nos 
Cemitérios de Camaçari. Abertura: 29/07/2009 às 09:00 horas.

 
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº 0055/2009. Objeto: 

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de 
Fornecimento de Refeições Prontas. Abertura: 30/07/2009 às 09:00 
horas.

 
Cópia dos editais e seus anexos encontram-se à disposição 

dos interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.
br. Informações pelo telefone (71)3621-6880 ou 3621.6713 – Marcelo 
Cristino dos Santos – Presidente em Exercício da COMPEL. Camaçari 
– 17/07/2009.

EXTRATO DE TERMOS DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO  

 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0101/2009. FORNECEDOR: LOGIN 
INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. LICITAÇÃO: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0033/2009. OBJETO: EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA. Valor global de R$ 843.050,00 (oitocentos e quarenta 
e três mil e cinqüenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
8028; Elemento de despesa: 4490.52.00.00; Fonte: 0100.0000. Data da 
assinatura: 06/07/2009. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO – ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS. 

TERMO DE COMPROMISSO Nº 102/2009. CONTRATADA: 
TECMÉDICA HOSPITALAR LTDA. Pregão Presencial nº 017/2009 – 
COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços de Penso – Curativos, Bota 
de Unna, Barreira Protetora, Gel Hidratante, Bolsas e Placas de Colostomia. 
Vencedora dos lotes 01 e 06. Valor Global: R$ R$ 496.275,00 (quatrocentos 
e noventa e seis mil e duzentos reais). DATA DA ASSINATURA: 29 de 
maio de 2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 103/2009. CONTRATADA: 

VITABAHIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. Pregão Presencial nº 
017/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços de Penso – 
Curativos, Bota de Unna, Barreira Protetora, Gel Hidratante, Bolsas e 
Placas de Colostomia. Vencedora dos lotes 03, 05, 07 e 08. Valor Global: 
R$ 619.802,00 (seiscentos e dezenove mil, oitocentos e dois reais). 
DATA DA ASSINATURA: 29 de maio de 2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA 
CARDOSO.

 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 126/2009. CONTRATADA: 

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Pregão Presencial 
nº 051/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos diversos, destinados à Secretaria da Saúde 
– SESAU, para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedora dos lotes 
02 e 08. Valor Global: R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), DATA DA 

Termos
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A Prefeitura estuda a viabilidade de criação de 
um programa habitacional para os professores 
municipais. Para Luiz Caetano, os professores 
realizam um trabalho fundamental para a cons-
trução de uma cidade com mais oportunidades 
para todos. 
Ainda segundo o prefeito, o Município re-
conhece a luta justa dos professores e está 
sempre disposto a dialogar com a categoria. 
Caetano participou na manhã de hoje (17/07), 
da abertura da Conferência Municipal de Edu-
cação, realizada na Cidade do Saber Professor 
Raymundo Pinheiro.
 Ele acrescentou que a Prefeitura vem fazendo 
todo esforço possível para melhorar cada vez 
mais, a qualidade do ensino e as condições 
de trabalho dos educadores. Lembrou que a 
construção do campus do Cefet no Município, 
garante aos estudantes escola de qualidade, 
perto de casa, e sem os gastos extras das 
famílias e o desconforto dos alunos com o des-
locamento para estudar em outras cidades.
O secretário da Educação (Seduc), Luiz Valter, 
falou que a Conferência é de extrema impor-
tância para nortear o rumo da Educação em 
Camaçari, além de preparar para os encontros 
estadual e nacional. Para Luiz Valter, o evento 
ajuda a construir e fortalecer as ações educa-
cionais de Camaçari.
De acordo com Francisco Tavares, presidente 
do Sispec (Sindicato dos Professores da Rede 
Pública de Camaçari), o encontro é importante 
para a democratização e gestão do ensino, 
inclusão da comunidade e a discussão de 
melhorias educacionais. 
O primeiro palestrante foi Francisco Fer-
nandes, professor adjunto do Ministério da 
Educação, com o tema Construindo o sistema 
nacional articulado de educação: O plano 
nacional de educação, diretrizes e estratégias 
de ação.
À tarde, serão divididos grupos para discutir 
os eixos temáticos do encontro. As reuniões 
acontecem nas salas e auditórios da Cidade do 
Saber. No dia 18, as atividades serão realiza-
das na Casa do Trabalho, quando serão eleitos 
12 delegados
que representam o Município na
Conferência Estadual, prevista para
o final do ano, em Salvador.
A abertura da Conferência Municipal de Edu-
cação contou com a participação do deputado 
estadual Bira Coroa (PT), vereadores de 
Camaçari, o secretário estadual de Justiça, 
Nelson Pelegrino, e secretários da administra-
ção municipal. 

Camaçari quer
construir programa
habitacional para professores 

Cirurgia de catarata começa com 5 atendimentos
O olhar de João Jo-

aquim dos Santos, 73 anos, 
ganhou um novo brilho com 
o início do processo eletivo 
continuado de cirurgia de 
catarata. Para o aposenta-
do, limitado às dependên-
cias do lar em função da do-
ença, a cirurgia traz outras 
possibilidades de vida. 

“Por causa da ca-
tarata enxergo pouco. Ler, 
escrever, assistir televisão 
e andar sozinho são coisas 
que eu adoro e não consigo 
mais fazer direito. O incô-
modo é tão grande que até 
o sol me faz mal”, diz João 
dos Santos, morador do 
bairro Parque Verde.

Outra beneficiada com o procedimento 
é Alzenira Souza Vasconcelos, que divide com 
a família a felicidade em voltar a costurar. Sat-
isfeita, a aposentada fala do curto prazo para 
realização da consulta, exame e marcação da 
cirurgia. 

“Foi muito rápido. Assim que me con-
sultei com o médico, fiz os exames, a avaliação 
e agora estou pronta para a cirurgia. Vou voltar 
a costurar e assistir as novelas. Estou muito an-
siosa e feliz com a oportunidade”, comemora.

O processo eletivo continuado de ciru-
rgia de catarata acontece todos os meses na 
Clínica Med Center Clirca. A previsão é de que 
sejam realizados 40 atendimentos mensais. So-
mente no dia 16 foram realizadas cinco cirurgias. 
O serviço é gratuito e garantido apenas para 
população de Camaçari. A prioridade no atendi-
mento é para os casos clínicos mais graves.  

Segundo Ana Cláudia Oliveira Pimentel, 
diretora de Auditoria, Controle, Avaliação e Reg-
ulação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

Para ser beneficiado, é preciso con-
sulta com um oftalmologista credenciado pelo 
Município. Caso tenha indicação da cirurgia, é 
encaminhado para um médico cirurgião, que 
solicita exames pré-operatórios. Em seguida, o 
paciente é encaminhado a Central de Regula-
ção do SUS para fazer a perícia. 

A perícia médica é feita de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, na Central de Regu-
lação. A cirurgia de catarata é uma iniciativa da 
Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria 
da Saúde (Sesau). 

Camaçari participou até o dia 15 da 3ª 
Conferência de Aqüicultura e Pesca. O evento 
acontece no teatro Caetano Veloso, campus 
da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), 
em Salvador. O secretário de Desenvolvimento 
Econômico do Município, Hélio Cortes, repre-
senta o Município. 

Cadeia produtiva, políticas de crédito, e 
valorização da categoria são alguns dos assun-
tos discutidos durante o encontro. Na ocasião, 
também foi formada a delegação para a 3ª 
Conferência Nacional, prevista para setembro, 
em Brasília.

Camaçari também vai estar bem repre-
sentada na Plenária Territorial, que aconteceu 
hoje (17/07), em Lauro de Freitas. O evento foi 
realizado na Casa do Trabalho, das 8h às 16h. 
O evento teve como objetivo apresentar políti-
cas de desenvolvimento em diversos setores. 
Na plenária, o Município tratou também sobre 
agricultura e pesca.

Conferência Estadual de Aquicultura e Pesca
SEDEC
A Secretaria de Desenvolvimento Eco-

nômico (Sedec) está concentrada na elaboração 
do Plano Plurianual, que estabelece diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública para 
os próximos anos.

Entre as atividades que movimentam a 
Secretaria estão as visitas às comunidades agrí-
colas, realizadas em parceria entre as Secreta-
rias do Governo (Segov), de Serviços Públicos 
(Sesp) e a Sedec. As visitas têm como finalida-
de incentivar a comercialização dos produtos da 
agricultura familiar nas principais feiras do Muni-
cípio, como a de Monte Gordo, Barra de Pojuca 
e a do Centro Comercial, na sede.

Outra importante ação é a informati-
zação dos cadastros dos produtores rurais de 
Camaçari, como pescadores, marisqueiros, e 
agroextrativistas. A meta da Sedec é de que até 
o final de julho sejam cadastrados 1.800 produ-
tores. A iniciativa fornecerá uma base de dados 
completa, que vai informar quantos produtores 
de cada seguimento e volume da produção de 
cada um.

as cirurgias resgatam 
a auto-estima dos 
moradores. “Através 
do procedimento, a 
Prefeitura garante a 
cidadania das pes-
soas, que ganham 
independência para 
exercício das fun-
ções”, afirma. 

Clínica dispõe de enfermaria e
consultório oftalmológico
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