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LEI N.º1088/2010
DE 30 DE JUNHO DE 2010

Institui os procedimentos de tombamento e 
registro para a proteção ao patrimônio histórico 
cultural do Município e dá outras providências. 

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

                        FAÇO  saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

 
Art. 1° - Constitui o Patrimônio 

Histórico e Cultural do Município de Camaçari, o conjunto de 
bens móveis e imóveis, de natureza material ou imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, existentes em seu 
território e cuja preservação seja de interesse público 
proteger contra a ação destruidora decorrente da atividade 
humana e do perpassar do tempo, dado o seu valor 
histórico, artístico, cultural, ecológico, bibliográfico, 
documental, religioso, etnográfico, arqueológico, 
paleontológico, paisagístico, turístico ou científico.

§ 1° - Os bens a que se refere o 
presente artigo só serão considerados parte integrante do 
patrimônio histórico e cultural do Município após sua 
inscrição, isolada ou agrupada, no livro do Tombo e/ou de 
Registro.

 
§ 2° - Entendem-se a bens de natureza 

material os monumentos arquitetônicos e também os 
naturais, bem como os sítios e paisagens que importe 
preservar e proteger pela feição notável com que tenham 
sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria 
humana.

§ 3º - Entende-se por bens de natureza 
imaterial as criações culturais de caráter dinâmico e 
processual, fundadas na tradição e manifestadas por 
indivíduos ou grupos de indivíduos como expressão de sua 
identidade cultural e social.

 
Art. 2° - A presente Lei se aplica no que 

couber, às coisas pertencentes às pessoas naturais ou 
jurídicas de direito privado ou de direito público interno.

Art.  3º -  Serão mant idos na 

Coordenação de Gestão do Patrimônio Histórico, órgão 
competente da Secretaria Municipal da Cultura, os 
seguintes livros de inscrição do patrimônio histórico cultural, 
que poderão ter vários volumes, e cuja inviolabilidade e 
segurança ficará sob a responsabilidade do mencionado 
órgão:

I    - Livro de Tombamento dos Bens Imóveis; 

II   - Livro de Tombamento dos Bens Móveis;

III  - Livro do Registro Especial dos Saberes e dos 
Modos de Fazer;

IV  - Livro do Registro Especial dos Eventos e 
Celebrações;

V   - Livro do Registro Especial das Expressões 
Lúdicas e Artísticas;

VI - Livro do Registro Especial dos Espaços 
destinados a Práticas Culturais Coletivas.

 
       CAPÍTULO II

DO TOMBAMENTO
 
Art. 4° - Compete à Secretaria 

Municipal da Cultura através da Coordenação de Gestão do 
Patrimônio Histórico do Município de Camaçari, ouvido o 
Conselho Municipal da Cultura, quando houver, proceder ao 
tombamento dos bens a que se refere o artigo 1° da presente 
Lei, mediante sua inscrição no Livro de Tombo Municipal.

Art. 5º - O tombamento de que trata o 
art. 4º, desta Lei, far-se-á em um dos seguintes livros:

I - Livro de Tombamento dos Bens Imóveis; 

II - Livro de Tombamento dos Bens Móveis;

§ 1º - Excetuam-se as obras de origem estrangeira 
que:

I - pertençam às representações diplomáticas ou 
consulares acreditadas no País;

II - adornem quaisquer veículos pertencentes às 
empresas estrangeiras que façam carreira no País;

III - incluam-se entre os bens referidos no artigo 10 
da Lei de Introdução do Código Civil Brasileiro e 
que continuam sujeitas à lei pessoal do 
proprietário;

IV - pertençam à casa do comércio de objetos 
históricos ou artísticos;

V -  se j am t raz idas  pa ra  expos i ções  
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comemorativas, educativas e comerciais;

VI - sejam importadas por empresas 
estrangeiras expressamente para adorno de seus 
respectivos estabelecimentos;

VII - sejam partes integrantes de acervo 
comercializado em feiras públicas realizadas no Município.

§ 2º - Para inscrição no Livro do Tombo 
será instaurado Processo de Tombamento na Secretaria da 
Cultura do Município, através de formulário próprio, por 
solicitação:

                           I -   do Município de Camaçari; 
                           II -  do proprietário do bem;
                           III -de qualquer munícipe;

§ 3º - Nos casos dos incisos, II e III do 
parágrafo anterior, o requerimento será dirigido à Secretaria 
Municipal da Cultura.

§ 4º - Os pedidos de tombamento 
deverão ser instruídos com documentação e descrição para 
individuação do bem.

Art. 6º - O tombamento poderá ser 
voluntário ou compulsório.

§ 1º - Proceder-se-á ao tombamento 
voluntário sempre que o proprietário o pedir e o bem se 
revestir dos requisitos necessários para constituir parte 
integrante do patrimônio natural ou cultural do Município, a 
juízo da Secretaria Municipal da Cultura, através da 
Coordenação de Gestão do Patrimônio Histórico, ouvido o 
Conselho Municipal da Cultura, ou sempre que o 
proprietário anuir, por escrito, à notificação de tombamento 
que o Município lhe fizer, a partir da análise e do parecer do 
caso pelo órgão responsável pelo tombamento.

§ 2º - Proceder-se-á ao tombamento 
compulsório quando o proprietário se recusar a anuir à 
inscrição do bem no Livro do Tombo e será realizado 
conforme o seguinte procedimento:

I - será aberto um processo na 
Secretaria da Cultura, através de formulário próprio da 
Coordenação de Patrimônio Histórico, por iniciativa do 
Município ou por qualquer cidadão.

II - após a instrução técnica com o 
parecer da Coordenação de Gestão do Patrimônio Histórico 
o processo será submetido ao Conselho Municipal da 
Cultura, quando houver, para avaliação e emissão de 
parecer.

III - após parecer do Conselho 
Municipal da Cultura, os autos serão levados à 
homologação ou não do Prefeito Municipal.

 
Art. 7° - Para a validade do processo de 

tombamento é indispensável à notificação da pessoa a 
quem pertencer, ou em cuja posse estiver o bem.

Art. 8° - O proprietário, o possuidor ou 
detentor do bem deverá ser cientificado, através de 
notificação por mandado dos atos e termos do processo:

I - pessoalmente, quando domiciliado 

no Município;

II - por carta registrada com aviso de 
recepção, quando domiciliado fora do Município;

III - por edital, quando desconhecido, 
incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar ou nos 
casos expressos em lei.

Parágrafo único - As entidades de 
Direito Público serão notificadas na pessoa do titular do 
Órgão a quem pertencer ou sob cuja guarda estiver o bem.

Art. 9° - O mandato de notificação do 
tombamento deverá conter:

I - o nome do Órgão do qual promana o 
ato, o nome do proprietário, possuidor ou detentor do bem a 
qualquer título, assim como os respectivos endereços;

II - os fundamentos de fato e de direito 
que justificam e autorizam o tombamento;

III - a descrição do bem quanto ao:

a) gênero, espécie, qualidade, estado 
de conservação;

b) lugar em que se encontra;

c) valor venal.

IV - as limitações, obrigações ou 
direitos que decorram do tombamento e as cominações;

V - a advertência de que o bem será 
definitivamente tombado e integrado ao Patrimônio Histórico 
e Cultural do Município se o notificado anuir expressamente 
ao ato, no prazo de 15 dias contados do recebimento da 
notificação;

VI - a data e a assinatura da autoridade 
responsável.

 
§ 1° - Tratando-se de bem imóvel, a 

descrição deverá ser feita com a indicação de suas 
benfeitorias, características, confrontações, localização, 
logradouro, número, denominação, se houver, e nome dos 
confortantes. 

§ 2° - Tratando-se só de terreno, a 
descrição deverá indicar se está situado no lado par ou 
ímpar do logradouro, em que quadra, e que distância métrica 
o separa da edificação ou da esquina mais próxima.

 
Art. 10 - Proceder-se-á, também, ao 

tombamento dos bens mencionados no art. 1° desta Lei, 
sempre que o proprietário o requerer, a juízo da Secretaria 
Municipal da Cultura, através do seu Órgão competente, da 
Coordenação de Gestão do Patrimônio Histórico ou do 
Conselho Municipal da Cultura, quando houver, e os bens se 
revestirem dos requisitos necessários para integrar o 
Patrimônio Histórico e Cultural do Município.

 
Parágrafo único - O pedido deverá ser 

instruído com os documentos indispensáveis, devendo 
constar às descrições do objeto contidas no inciso III, do art. 
9° e a consignação do requerente de que assume o 
compromisso de conservar o bem, sujeitando-se às legais 
cominações ou apontar os motivos que o impossibilitem para 
tal.



 
Art. 11 - No prazo do inciso V, do art. 9º, 

o proprietário, possuidor ou detentor do bem, poderá opor-
se ao tombamento definitivo através de impugnação 
interposta por petição encaminhada ao Executivo Municipal, 
que será autuada em apenso ao processo principal.

 
Art. 12 - A impugnação deverá conter:

I - a qualificação e a titularidade do 
impugnante em relação ao bem;

II - a descrição e a caracterização do 
bem, na forma do quanto disposto no inciso III, do art. 9º;

III - os fundamentos de fato e de direito 
pelos quais se opõe ao tombamento e que necessariamente 
deverão versar sobre:

a) a inexistência ou nulidade da 
notificação;

b) a exclusão do bem dentre aqueles 
passíveis de tombamento;

c) a perda ou perecimento do bem;

d) ocorrência de erro substancial 
contido na descrição do bem.

IV – as provas que demonstram a 
veracidade dos fatos alegados.

 Art. 13 - Será liminarmente rejeitada a 
impugnação quando:

I - intempestiva;

II - não se fundar em qualquer dos fatos 
mencionados no inciso III do artigo anterior;

III - houver manifesta ilegitimidade do 
impugnante ou carência de interesse processual.

 
Art. 14 - Recebida a impugnação, será 

determinada:

I - a expedição ou a renovação do 
mandato de notificação do tombamento, no caso da alínea 
“a”, do inciso III, do art. 12;

II - nos demais casos, os autos deverão 
ser encaminhados ao Órgão próprio da Secretaria Municipal 
da Cultura, que emitirá pronunciamento fundamentado 
sobre a matéria de fato e de direito arguida na impugnação, 
podendo ratificar ou suprir o que for necessário para a 
efetivação do tombamento e regularidade do processo.

 
Art. 15 - Decorrido o prazo disposto no 

inciso V, do art. 9°, sem que haja sido oferecida impugnação 
ao tombamento, o Órgão próprio, através de simples 
despacho, declarará definitivamente tombado o bem 
através de ato publicado no Diário Oficial do Município, no 
prazo de até 30 (trinta) dias e mandará que se proceda a sua 
inscrição no Livro de Tombo Municipal e consequente 
averbação do tombamento no Registro de Imóveis, à 
margem da transcrição de domínio.
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Art. 16 - Findo o prazo do artigo 
anterior, os autos serão levados à homologação ou não do 
Prefeito Municipal, que terá sua decisão publicada no 
D.O.M., não sendo admissível qualquer recurso 
administrativo de sua decisão.

 Parágrafo único - O prazo para a 
decisão final será de 15 dias e interromper-se-á sempre que 
os autos estiverem baixados em diligência.

Art. 17- A abertura do Processo de 
Tombamento, por ato do representante da Coordenação de 
Gestão do Patrimônio Histórico, deferindo proposta 
apresentada pelo proprietário do bem ou por qualquer 
Munícipe, assegura ao bem até o ato de inscrição no Livro 
de Tombo Municipal, o mesmo regime dos bens protegidos. 

Parágrafo único - O indeferimento da 
inscrição não gera direito à indenização pelas restrições 
decorrentes da aplicação do regime de proteção durante o 
curso referido no caput deste artigo. 

 
CAPÍTULO III

EFEITOS DO TOMBAMENTO
 
Art. 18 - Os bens tombados ficam 

sujeitos à proteção e fiscalização do Órgão municipal 
competente, que pode inspecioná-los quando julgar 
necessário, não podendo o proprietário ou responsáveis 
obstar por qualquer modo a inspeção.

 
Art. 19 - Os bens tombados deverão 

ser conservados pelos seus proprietários ou detentores e 
não poderão ser demolidos, destruídos, mutilados ou 
alterados, sem prévia autorização do Órgão competente, 
sob pena de multa de 100% (cem por cento) do custo da 
restauração do dano causado.

 
§ 1° - As obras de conservação e 

restauração correrão por conta do proprietário ou detentor 
do bem e só poderão ser iniciadas mediante prévia 
comunicação e autorização do Órgão municipal 
competente.

 
§ 2°  -  Tra tando-se  de  bens  

pertencentes à União, ao Estado ou ao Município, a 
autoridade responsável pela sua conservação, incorrerá 
pessoalmente com a multa.

 
§ 3° - O proprietário ou detentor de bem 

tombado, deverá buscar assessoria e orientação para os 
projetos de restauração, junto aos Órgãos competentes do 
Município, do Estado e da União, só procedendo a 
restauração, mediante parecer técnico dos mesmos.

 
Art. 20 - O proprietário ou detentor do 

bem tombado que, comprovadamente, não dispuser de 
recursos para proceder às obras de conservação e 
restauração que o mesmo requerer, levará ao conhecimento 
do Órgão competente do Município, a sua necessidade.

 
§ 1° - Recebida a comprovação e 

consideradas necessárias as obras, o Chefe do Órgão 
municipal competente mandará executá-las, às expensas 
do Município, devendo as mesmas serem iniciadas dentro 
de prazo hábil, segundo parecer técnico.



 § 2° - Uma vez constatada, pela 
fiscalização municipal, a urgência na realização de obras 
para conservação ou restauração em qualquer bem 
tombado, poderá o Órgão competente municipal tomar a 
iniciativa de projetá-las e executá-las, às expensas do 
Município, independentemente da comunicação a que alude 
este artigo, por parte do proprietário.

Art. 21 - Os bens tombados que 
pertençam à União, ao Estado ou ao Município, só poderão 
ser transferidos de uma à outra das referidas entidades.

 
Art. 22 - A alienabilidade dos bens que 

tiverem sido tombados, sejam eles históricos, culturais, 
artísticos, de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas 
de direito privado, sofrerá as restrições constantes na 
presente Lei.

 
Art. 23 - O tombamento dos bens 

imóveis de propriedade particular será feito pelo Órgão 
competente da Secretaria Municipal da Cultura, juntamente 
com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e 
transcrito para os devidos efeitos:

I -  no Livro de Tombamento de Bens 
Imóveis;

II - no Livro de Registro de Imóveis do 
Cartório desta Comarca.

§ 1° - Deverá ser averbado ao lado da 
transcrição do domínio, nos livros de Tombo de Bens 
Imóveis e no Livro de Registro de Imóveis do Cartório da 
Comarca de Camaçari, para que se produzam seus efeitos 
legais, devendo ser observada providência igual em relação 
aos imóveis vizinhos ao prédio tombado.

 
§ 2° - No caso de transferência da 

propriedade dos bens de que trata este artigo, deverá o 
adquirente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 
de 10% (dez por cento) sob o respectivo valor, fazê-lo 
constar do registro, ainda que se trate de transmissão 
judicial ou falecimento do proprietário.

 
Art. 24 - No caso de perda, extravio, 

furto ou perecimento do bem, deverá o proprietário, 
possuidor ou detentor do mesmo, comunicar o fato ao Órgão 
competente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 

      Art. 25 - Não poderá ser executada 
qualquer obra nas vizinhanças do imóvel tombado, que lhe 
possa impedir ou reduzir a visibilidade ou ainda que, a juízo 
do Órgão municipal competente, não se harmonize com o 
aspecto estético ou paisagístico do bem tombado, salvo sob 
expressa autorização.

 
§ 1° - A vedação contida no presente 

artigo estende-se à colocação de painéis de propaganda, 
tapumes ou qualquer outro objeto que possa impedir ou 
dificultar a plena visualização do imóvel.

 
 § 2° - Para que se produzam os efeitos 

deste artigo, o Órgão municipal, ouvido o Conselho 
Municipal da Cultura, deverá definir os imóveis das 
vizinhanças que sejam afetados pelo tombamento e notificar 
seus proprietários das restrições a que deverão se sujeitar.

 
Art. 26 - Os proprietários dos imóveis 

tombados gozarão de isenção do imposto predial e territorial 

urbano, de competência do Município.

Parágrafo único - Para efeito da 
isenção do imposto predial e territorial urbano, o proprietário 
do imóvel tombado, em hipótese nenhuma, poderá demolir 
ou alterar sua estrutura original, bem como deverá garantir a 
sua conservação. 

 
Art. 27 - Para efeito de imposição das 

sanções previstas nos artigos 165 e 166 do Código Penal 
Brasileiro, em caso de qualquer destruição, inutilização ou 
alteração dos bens tombados, o Órgão competente 
comunicará o fato ao Ministério Público, sem prejuízo da 
multa aplicável nos casos de reparação, pintura e 
restauração, sem autorização prévia do Poder Público.

Art. 28 - Cancelar-se-á o tombamento:

I - por interesse público;

II - a pedido do proprietário e 
comprovado o desinteresse público na conservação do 
bem;

III - por decisão do Prefeito Municipal, 
ouvido o Conselho Municipal de Cultura.

 

CAPÍTULO IV
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

 
Art. 29 - Em face da alienação onerosa 

de bens tombados, pertencentes a pessoas naturais ou 
pessoas jurídicas de direito privado, a União, o Estado e o 
Município terão, nesta ordem, o direito de preferência.

 
§ 1° - Tal alienação não será permitida 

sem que previamente sejam os bens oferecidos, pelo 
mesmo valor, à União (quando tombado na esfera nacional), 
bem como ao Estado (quando tombado na esfera estadual) 
e ao Município (quando tombado apenas na esfera 
municipal) em que se encontrarem.

§ 2° - O proprietário deverá notificar os 
titulares do direito de preferência, que terão o prazo de 30 
(trinta) dias para exercê-lo, sob pena de decadência. 

 
§ 3° - É nula a alienação realizada com 

violação do disposto no presente artigo, ficando os titulares 
do direito de preferência, em sua ordem, habilitado a 
sequestrar a coisa e impor a multa de 20% (vinte por cento) 
do seu valor, ao transmitente e ao adquirente, que serão por 
ela solidariamente responsáveis. 

§ 4° - O direito de preferência não inibe 
o proprietário de gravar livremente a coisa tombada, de 
penhor, anticrese ou hipoteca.

 
§ 5° - Nenhuma venda judicial de bens 

tombados poderá se realizar sem que, previamente, os 
titulares do direito de preferência sejam disso notificados 
judicialmente, não podendo os editais de praça ser 
expedidos, sob pena de nulidade antes de feita a 
notificação.

 
§ 6° - Aos titulares do direito de 

preferência assistirá o direito de remissão, se dela não 
lançarem mão, até a assinatura do auto de arrematação ou 
até a sentença de adjudicação, as pessoas que, na forma da 
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lei, tiverem a faculdade de remir.
 
§ 7° - O direito de remissão por parte da 

União, bem como do Estado e do Município em que os bens 
se encontrarem, poderá ser exercido dentro de 05 (cinco) 
dias a partir da assinatura do auto da arrematação ou da 
sentença de adjudicação, não se podendo extrair a carta, 
enquanto não se esgotar este prazo, salvo se o arrematante 
ou adjudicante for qualquer dos titulares do direito de 
preferência.

 CAPÍTULO V
DO REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL

Art. 30 - Compete à Secretaria 
Municipal da Cultura, através da Coordenação de Gestão do 
Patrimônio Histórico do Município de Camaçari, ouvido o 
Conselho Municipal da Cultura, proceder ao registro dos 
bens a que se refere o art. 1° da presente Lei, mediante sua 
inscrição no Livro de Registro Municipal.

Art. 31 - O registro de que trata o art. 28 
desta Lei, far-se-á em um dos seguintes livros:

I - Livro de Registro dos Saberes e 
Modos de Fazer, no qual serão inscritos conhecimentos e 
modos de fazer, cristalizados no cotidiano das vivências;

II - Livro de Registro dos Eventos e 
Celebrações, no qual serão inscritas festas e rituais que 
marcam a vivência coletiva do trabalho, do entretenimento e 
da religiosidade;

III - Livro de Registro das Expressões 
Lúdicas e Artísticas, no qual serão inscritas as 
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e 
lúdicas, além de outras práticas da vida social;

IV - Livro de Registro dos Espaços, 
destinado as práticas culturais coletivas, no qual serão 
inscritos os locais que possuem relevância histórica por 
realização de festas tradicionais;

§ 1° - A inscrição num dos Livros de 
Registro, terá sempre como referência a continuidade 
histórica do bem e sua relevância cultural para a memória, 
para a identidade e para a formação da sociedade 
camaçariense.

§ 2º - Outros livros de registro poderão 
ser abertos para a inscrição de bens culturais de natureza 
imaterial, que não se enquadrem naqueles definidos nos 
incisos deste artigo.

Art. 32 - Poderão requerer a 
instauração do Processo de Registro: 

I – o Município, Entidades ou 
Conselhos do Executivo Municipal; 
II – sociedades ou associações civis; 
III – munícipes em geral.

Art. 33 - O Registro obedecerá ao 
seguinte procedimento:

I – a instauração do Processo do 
Registro se dará com a solicitação do interessado junto a 
Secretaria Municipal da Cultura, através de formulário 

próprio da Coordenação de Gestão do Patrimônio Histórico;

II – após a instrução técnica com o 
parecer da Coordenação de Gestão do Patrimônio Histórico, 
o processo será submetido ao Conselho Municipal da 
Cultura, para avaliação;

III – aprovado o parecer pelo Conselho 
Municipal da Cultura, o ato será publicado no Diário Oficial 
do Município, no prazo de até 30 (trinta) dias, para eventuais 
manifestações sobre o Registro, que deverão ser 
apresentadas à Coordenação de Gestão do Patrimônio 
Histórico da Secretaria Municipal da Cultura.

IV – o processo de Registro, já 
incluídas as eventuais manifestações apresentadas, serão 
levadas à decisão da Coordenação de Gestão do 
Patrimônio, consultado o Conselho Municipal da Cultura.

V – findo o prazo descrito no inciso III, 
os autos serão levados à homologação ou não do Prefeito 
Municipal, que terá sua decisão publicada no Diário Oficial 
do Município, não sendo admissível qualquer recurso 
administrativo de sua decisão.

VI – o prazo para a decisão final será de 
15 (quinze) dias, e interromper-se-á sempre que os autos 
estiverem baixados em diligência.

Art. 34 - O bem cultural de natureza 
imaterial objeto de Registro, será inscrito no Livro 
correspondente e receberá o título de "Patrimônio Histórico 
Cultural do Município da Camaçari".

CAPÍTULO  VI
EFEITOS DO REGISTRO

Art. 35 - A Secretaria da Cultura do 
Município, através do seu Órgão competente, deve 
assegurar ao bem registrado:

Parágrafo único - O arquivamento de 
toda documentação relativa aos processos de registro, por 
todos os meios técnicos admitidos, cabendo à Coordenação 
de Gestão do Patrimônio Histórico, manter banco de dados 
com o material produzido durante a instrução, anexando-se, 
sempre que possível, novas informações ao processo, 
disponibilizando as informações.

Art. 36 - Os bens culturais protegidos 
pelo Registro, serão reavaliados pelo menos a cada 10 (dez) 
anos, sob responsabilidade da Coordenação de Gestão do 
Patrimônio Histórico, que encaminhará ao Conselho 
Municipal da Cultura, para opinar sobre a revalidação do 
título de “Patrimônio Histórico Cultural Camaçariense”.

Parágrafo único -  Negada a 
revalidação, será mantido apenas o registro, como 
referência cultural de seu tempo.

Art. 37 - A Secretaria da Cultura do 
Município promoverá a divulgação dos bens imateriais, 
franqueando-as à pesquisa qualificada.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

 
Art. 38 -  O Poder Executivo 

providenciará a realização de convênios com a União e o 
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Estado, bem como com pessoas naturais e jurídicas de 
direito privado, visando a plena consecução dos objetivos da 
presente Lei.

Art. 39 - O Município fica autorizado a 
utilizar recursos do Fundo Municipal da Cultura, destinado a 
manter e conservar os bens pertencentes ao Patrimônio 
Histórico Cultural do Município, sendo esta utilização 
sempre submetida a deliberação do Conselho Municipal da 
Cultura. 

Art. 40 - A Secretaria Municipal da 
Cultura poderá convocar servidores de outras secretarias da 
Prefeitura Municipal, de acordo com as necessidades 
técnicas, para o devido processo de Tombamento e 
Registro.  

Art. 41 - A Legislação Federal e 
Estadual será aplicada subsidiariamente pelo Município, no 
que couber.

 
Art. 42 - Fica o Poder Executivo 

autorizado a regulamentar a presente Lei, no que se fizer 
necessário.

Art. 43 - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE JUNHO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

                                LEI Nº 1089/2010
                     DE 30 DE JUNHO DE 2010

Determina a afixação da frese “Respeite o 
Idoso, um dia você será idoso também”, em 
todas as repartições públicas da Prefeitura, 
Autarquias Municipais e concessionárias do 
serviço público Municipal.

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

                        FAÇO saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

                        Art. 1º - Fica, o Poder Executivo Municipal 
obrigado a afixar placas com os seguintes dizeres: 
“Respeite o Idoso, um dia você será idoso também” em 
todas as repartições públicas municipais, autarquias 
municipais e concessionárias do serviço público municipal.

                       Art. 2º -  O Executivo Municipal regulamentará 
a presente lei, no prazo de 180 dias, contados da data da sua 
publicação.

                      Art. 3º -  As despesas decorrentes da presente 
lei correrão por conta de dotação Orçamentária própria, 
suplementada se necessário.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE JUNHO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
                                    PREFEITO     

                           LEI Nº 1090/2010
                DE 30 DE JUNHO DE 2010

Nomina a IIª Etapa do Conjunto habitacional 
Bouganville do Bairro Ponto Certo para Blue 
Ville.

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

                        FAÇO saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

                        Art. 1º - Fica alterado o nome da IIª Etapa do 
Conjunto Habitacional Bouganville, localizado no Bairro 
Ponto Certo na Avenida Industrial Urbano, para Conjunto 
Habitacional Blue Ville.  

                      Art. 2º -  Esta Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE JUNHO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
                                   PREFEITO    

 LEI Nº 1091/2010
DE 30 DE JUNHO DE 2010

Dispõe sobre os critérios para aquisição de 
cadeira escolar pelo Poder Executivo 
Municipal.

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

                        FAÇO saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

                        Art. 1º - O Poder Executivo Municipal 
deverá, quando da realização de procedimentos para a 
aquisição de cadeiras escolares, deverá adquirir também, 
àquelas adaptadas a alunos canhotos.  

                       Parágrafo Único – As cadeiras referidas no 
caput.
                
                      I  Corresponderão a 5% (cinco por cento) das 

matriculas;
                     
                      II. Conservar-se-ão em local adequado, para 

uso imediato.
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                      Art. 2º -  Esta Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE JUNHO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
                                    PREFEITO      
    
           

LEI Nº 1092/2010
DE 30 DE JUNHO DE 2010

“Regulamenta o Art. 109-A da Lei Municipal nº 
1046/2009, e  altera as  Leis Municipais nº 913, 
de 03/09/2008, que institui o Código 
Urbanístico e Ambiental, bem como  a Lei 
Municipal nº 339, de 26.12.1995, que 
estabelece normas relativas à realização de 
obras no Município”.

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

                     Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

                   Art. 1º –  Regulamenta o Art. 109-A  da Lei 
Municipal nº 1046 de 22 de dezembro de 2009,  que 
acrescentou o referido artigo à Lei nº 866/2008, no que 
estabelece regras especiais para aprovação de 
empreendimentos na forma de urbanização integrada e de 
interesse social no Município, bem como altera a Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de  2008, que institui o 
Código Urbanístico e Ambiental, e a Lei Municipal nº 339, 
de 26 de dezembro de 1995, que estabelece normas 
relativas à realização de obras no Município.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

                      Art.2º - Esta Lei estabelece normas 
específicas para aprovação de empreendimentos de 
parcelamento do solo, na forma de urbanização integrada e 
de interesse social no Município.

Parágrafo único. A aplicação desta Lei dá-se 
sem prejuízo de outras normas específicas de âmbito 
federal, estadual, distrital ou municipal que com ela sejam 
compatíveis, respeitadas as competências constitucionais 
de cada ente federativo.

TÍTULO II
DAS NORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 3º - Os empreendimentos de 
urbanização integrada, destinados à habitação, 
estruturados na forma de condomínio (frações ideais) ou 
não, deverão ser dispensados ou atenuados da exigência 
de doação de área ao domínio público, em função do seu 
porte, bem como dispensados da caução e da assinatura 

de Termo de Acordo e Compromisso (TAC) e Decreto de 
aprovação, de acordo com as condições descritas no 
Inciso I do Anexo I desta Lei.

Art. 4º - Os demais empreendimentos de 
urbanização integrada, de uso integrado e não residencial 
deverão atender às condições descritas no Inciso II do 
Anexo I desta Lei.

Art. 5º - As prerrogativas indicadas nos 
artigos 2º e 3º e detalhadas nos Incisos I e II do Anexo I, 
respectivamente, não dispensam o empreendedor de 
realizar os serviços de infra-estrutura, arborização e 
demais obras, bem como de atender às seguintes 
exigências:

I. Para os empreendimentos com 
obrigação de doação de área ao domínio público, no 
mínimo, 25% dessa área deverá ser disposta de forma 
contínua e não inserida em área de preservação 
permanente (APP), para ser utilizada como área de lazer, 
de acordo com o projeto aprovado pelo órgão municipal 
competente. 

II. Para os empreendimentos vinculados a 
programas habitacionais de interesse social e com 
obrigação de doação de área ao domínio público, será 
tolerada a existência de terrenos com declividade de até 
100%, ou seja, inclinação de até 45º (quarenta e cinco 
graus) em, no máximo, 50% da área doada, desde que esta 
área esteja situada na gleba do respectivo parcelamento.

III. Nos empreendimentos citados no Inciso 
II deste artigo, desde que garantida área de lazer mínima, 
conforme indicado no Inciso I deste artigo, será admitida:

§ 1º - áreas de passeios computadas no 
cálculo da área verde mínima de doação ao domínio 
público municipal, quando os mesmos forem permeáveis, 
revestidos de grama e arborizados, contendo, pelo menos, 
duas filas de placas de concreto ou outro material, que 
permita a circulação de pedestres.

§ 2º- área de preservação permanente 
(APP) computada no cálculo da área verde mínima de 
doação ao domínio publico municipal, de acordo com a 
faixa de renda salarial a que os empreendimentos forem 
destinados, nas seguintes condições:

a) para faixa de renda de 0 a 03 salários 
mínimos, será tolerada a doação de APP em até 95% 
(noventa e cinco por cento) da área verde mínima exigida;

b) para faixa de renda de 03 a 10 salários 
mínimos, será tolerada a doação de APP em até 50% 
(cinqüenta por cento) da área verde mínima exigida;

IV. Para os empreendimentos citados no 
inciso II deste Artigo, será admitida a doação de área 
institucional com, no mínimo, 2,5% (dois e meio por cento) 
da área líquida, desde que respeitadas as áreas mínimas 
exigidas, conforme alínea “c” do inciso I, incisos III e IV do 
Art. 37 do Código Urbanístico e Ambiental (Lei Municipal nº 
913/2008).

Art. 6º - Todo Condomínio Urbanístico ou 
Urbanização Integrada, independente do tamanho da área 
ou de vinculação a programas de interesse social, quando 
estiver inserido em parcelamento que efetuou a doação de 
área ao domínio público, na proporção devida, conforme 
legislação vigente à época de aprovação, será dispensado 
de nova doação de área.

Parágrafo único: excetuam-se da 
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dispensa de doação de área pública, aqueles 
empreendimentos que necessitem implantação de vias de 
acesso externo, para conexão com a malha viária pública 
existente.

Art. 7º - Os empreendimentos de 
urbanização integrada, de uso residencial, com área total 
de até 2ha (dois hectares), serão dispensados de destinar 
área para atividade comercial e de serviço, desde que 
comprovada a existência de comércio dos tipos centro 
comercial, supermercado, mercearia, padaria ou similares, 
que disponham de venda de alimentos, a uma distância 
igual ou inferior a 1.000,00m (mil metros), contados ao 
longo de via pública, a partir do seu portão de acesso.

Art. 8º - Os empreendimentos de 
urbanização integrada, vinculados a Programas 
Municipais, Estaduais ou Federais de Habitação de 
Interesse Social, deverão atender aos parâmetros 
urbanísticos especiais, estabelecidos no  Anexo II.1,  II.2 e 
II. 3 desta Lei, da seguinte forma:

I. Anexo II.1, quando inseridos nas zonas 
urbanas situadas a Leste da Rodovia BA-099;

II. Anexo  II.2, quando inseridos nas zonas 
urbanas situadas a Oeste da Rodovia BA-099;

III. Anexo  II. 3, quando inseridos nas zonas 
rurais;

Parágrafo único: Quando a topografia 
natural do terreno a ser implantado o empreendimento 
apresentar cota de nível inferior à da via principal de 
acesso, será tolerada a extrapolação do gabarito 
estabelecido para a Zona, da seguinte forma:

a) extrapolação de até 01 (um) pavimento, 
se a diferença for maior do que 1,50m (um metro e meio);

b) extrapolação de até 02 (dois) 
pavimentos, se a diferença for maior do que 4,00m (quatro 
metros).

c) nos casos de terrenos situados a Leste 
da BA 099, a via principal de referência a ser considerada é 
a própria BA 099, sendo que essa extrapolação de gabarito 
só será tolerada quando não resultar em prejuízo à visão do 
mar.

Art. 9º - Os empreendimentos de 
urbanização integrada, vinculados a Programas 
Municipais, Estaduais ou Federais de Habitação de 
Interesse Social, inseridos nas zonas urbanas deverão 
atender aos parâmetros urbanísticos especiais, referentes 
a sistema viário, estabelecidos no Anexo III desta Lei.

Art. 10 - Os empreendimentos de 
urbanização integrada, vinculados a Programas 
Municipais, Estaduais ou Federais de Habitação de 
Interesse Social, deverão atender aos parâmetros 
especiais, referentes à habitação popular, estabelecidos 
no Anexo IV desta Lei.

Art. 11 – Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE JUNHO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

                                                                                                                                                        

         Lei nº 1092/2010  
                        

 ANEXO I:

PARÂMETROS PARA URBANIZAÇÃO - ÁREAS 
VERDES E DE LAZER

I. Condicionantes e exigências para aprovação de 
empreendimentos de urbanização integrada, de uso 
residencial:

II. Condicionantes e exigências para aprovação dos demais 
empreendimentos de urbanização integrada (usos 
integrados não residenciais):

Lei nº 1092/2010         ANEXO II: PARÂMETROS 
URBANÍSTICOS ALTERNATIVOS DE USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO

Exclusivos p/ aplicação nos empreendimentos de 
urbanização integrada, vinculados a Programas 

Municipais, Estaduais ou Federais de Habitação de 
Interesse Social.

ANEXO II. 1: 
ZONAS URBANAS

SITUADAS A LESTE DA BA-099
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Lei nº 1092/2010                         
REQUISITOS/ PRERROGATIVAS ESPECIAIS

1. Não é permitido alinhar em divisas.
2. Permitido no máximo alinhar a edificação em uma 

divisa, quando esta não for testada, compensando com 
o dobro do recuo mínimo no lado oposto.

3. Permitido no máximo alinhar a edificação em duas 
divisas, quando não se tratar de testadas, 
compensando com o dobro do recuo mínimo nos lados 
opostos.
Adotar as seguintes condições para os recuos:

4. Adotar os parâmetros mais restritivos, quando 
houver divergência entre os parâmetros estabelecidos 
neste Código e os estabelecidos nos respectivos 
zoneamentos das Áreas de Proteção Ambiental Joanes-
Ipitanga, do Rio Capivara, Lagoas de Guarajuba e demais 
unidades de conservação. 

5. Parâmetros especiais para lotes que possuam pelo 
menos uma testada voltada para a Estrada do Coco (Ba 
099), Via COPEC, Via Parafuso (Ba 535), Via Abrantes, 
Via Atlântica, Av Jorge Amado (antiga Av Leste): Lote 
mínimo = 1.000,00m2, Testada mínima = 20,00m e 
prioridade para uso não-residencial integrado. Para 
licenciamento de usos não integrados Grupo I e II, a 
prefeitura, através da SEDUR, deverá analisar caso a 
caso, adotando a distância mínima de 50,00m da 
edificação correspondente para áreas residenciais ou 
residências existentes.

6. No caso de loteamentos aprovados, adotar os 
parâmetros do Termo de Acordo e Compromisso (TAC) 
do loteamento, quando houver divergência entre os 
parâmetros estabelecidos neste Código e os 
estabelecidos no TAC.

7. Permitidos parâmetros especiais para habitação de 
i n t e r e s s e  s o c i a l ,  n o s  c a s o s  d e  
regularização/reurbanização/relocação, nas áreas 
inseridas em ZEIS.

8. Não são permitidas ocupações ao longo da faixa de 
servidão da linha de transmissão.

9. Assegurar a visibilidade mínima de 70% da testada da 
gleba, no sentido da BA-099 para o mar.

10. Nos condomínios de galpões, permitido no máximo uma 
unidade imobiliária para cada 500,00m2 de área de 
terreno.

11. Permitido abater da área permeável exigida até 10% da 
área pavimentada com piso drenante.

12. Aplicação do coeficiente de aproveitamento máximo 
mediante Outorga Onerosa do Direito de Construir ou 
TRANSCON e sujeita à aprovação do Conselho da 
Cidade e Conselho Municipal do Meio Ambiente.

13. Permitidos parâmetros especiais nas áreas de 
Operação Urbana Consorciada (OUC), indicadas no 

Plano Diretor.

14. Poderão ser leiloados parâmetros adicionais nas áreas 
de OUC, 20% (vinte por cento) sobre o quantitativo de 
área equivalente ao coeficiente máximo, pelo poder 
público, mediante realização de Estudo de Impacto de 
Vizinhança e com aprovação prévia pelo Conselho da 
Cidade, ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente 
que poderá exigir Estudo de Impacto Ambiental.

15. Permitidas apenas construções de apoio a visitação do 
parque, tais como: sanitários, laboratórios, viveiros e 
estufas, locais de apoio às atividades, como 
bicicletários, guarda de equipamentos, posto de 
atendimento ao visitante, posto policial, salas de aula 
voltadas para cursos livres de educação ambiental e 
equipamentos sócio-culturais, ouvido o Conselho 
Municipal do Meio Ambiente.

16. Não permitido parcelamento do solo.
17. No caso de pilotis com altura até 0,80 m, a mesma não é 

computada no cálculo da altura máxima permitida para 
edificações. 

18. Licenciamento vinculado à apresentação do projeto de 
acesso ao empreendimento e sua articulação com a 
Estrada do Coco, Via Parafuso, Via Atlântica, Via 
Abrantes ou Via COPEC, obedecidas às normas e 
parâmetros estabelecidos pelo DERBA, no caso de 
terrenos lindeiros ou com acesso por essas vias.

19. Permitido uso não residencial, considerado como 
integrado, preferencialmente, quando de apoio ao 
turismo e/ou ao turismo residencial, em área específica, 
incorporada ao projeto de um empreendimento, sendo 
que a fração ideal mínima deverá ser a indicada para 
lote mínimo da zona.

20. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou 
condomínio horizontal (tipologia de casas), permitido no 
máximo 1 (uma) unidade imobiliária para cada 
250,00m2 de área de terreno.

21. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou 
condomínio horizontal (tipologia de casas), permitido no 
máximo 1 (uma) unidade imobiliária para cada 

00m2 de área de terreno.

22. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou 
condomínio horizontal (tipologia de casas), permitido no 
máximo 1 (uma) unidade imobiliária para cada 
125,00m2 de área de terreno.

23. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou 
condomínio horizontal (tipologia de casas), permitido 
utilizar os mesmos recuos estabelecidos para o uso 
unirresidencial.

24. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou 
condomínio horizontal (tipologia de casas), permitido 
reduzir em 10% a taxa de permeabilidade.

25. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou 
condomínio horizontal (tipologia de casas), permitido 
reduzir a área verde de uso comum em até 10%, desde 
que a área permeável total do projeto fique superior à 
50% da área total do conjunto e que seja garantida a 
proporção mínima de 35,00m2 de área verde e de lazer 
comum, por unidade imobiliária.

26. Na Zona Rural, para glebas superiores a 10 ha, a área 
construída máxima permitida é de 10.000,00m².

150,
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LEI Nº 1093/2010
DE 30 DE JUNHO DE 2010

Dá nova redação e revoga disposições da Lei 
Municipal n° 213 de 07 de Maio de 1991 e dá 
outras providências.

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

                  Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPITULO I
DAS DIPOSIÇÕES GERIAS

                    Art. 1º - O Fundo Municipal de Saúde - FMS, 
instituído pela Lei nº 213, de 07 de maio de 1991, passa a ser 
regido pelas disposições previstas nesta Lei. 

                    Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde - FMS, 
vinculado à Secretaria Municipal da Saúde - SESAU, tem 
como objetivo criar condições financeiras e de 
gerenciamento de recursos destinados ao desenvolvimento 
de ações e serviços de saúde, executados e coordenados 
pela Secretaria Municipal da Saúde - SESAU, para 
implantação, consolidação e manutenção do Sistema Único 
de Saúde - SUS, de acordo com os princípios e normas a ele 
aplicáveis. 

                    Art. 3º - O Fundo Municipal de Saúde – FMS, 
terá duração indeterminada, natureza contábil e gestão 
autônoma a cargo da Secretaria Municipal da Saúde - 
SESAU. 

                    § 1º - O Secretário Municipal da Saúde poderá 
estabelecer e delegar atribuições a funcionários da 
Secretaria Municipal da Saúde – SESAU, para o 
gerenciamento e a operacionalização do Fundo de que trata 
esta Lei. 

                    § 2º - O Secretário Municipal da Saúde será o 
gestor do Fundo Municipal de Saúde - FMS, podendo 
delegar, por portaria, seu gerenciamento técnico.

                   § 3º - Serão de exclusiva competência da 
Secretaria Municipal da Saúde – SESAU, a celebração e a 
gestão de convênios, contratos ou quaisquer outros ajustes 
que envolvam recursos destinados ao Fundo Municipal de 
Saúde - FMS.

                    Art. 4º - A fiscalização e o acompanhamento da 
gestão do Fundo caberão ao Conselho Municipal da Saúde. 

                    Parágrafo único - Fica assegurado ao Conselho 
Municipal da Saúde o acesso, a qualquer tempo, às 
informações contábeis e financeiras referentes ao Fundo. 

CAPITULO II
SEÇÃO I

DAS RECEITAS DO FUNDO

                     Art. 5º - Constituirão receitas do Fundo 
Municipal de Saúde - FMS: 

I. recursos provenientes do produto da arrecadação 
dos impostos a que se refere o artigo 156, bem 
como recursos de que tratam os artigos 158 e 159, 
inciso I, alínea "b" e parágrafo 3º, nos termos do 
artigo 198, parágrafo 2º, III e parágrafo 3º, I, e do 
artigo 77, III, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, todos da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 
14 de setembro de 2000; 

II. recursos transferidos pela União, Estado e outros 
Municípios, destinados às ações e serviços de 
saúde; 

III. recursos provenientes de transferências e 
doações de instituições públicas e privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais; 

IV. recursos de outras fontes para o financiamento 
do Sistema Único de Saúde – SUS, em nível 
municipal, recebidos a título de reembolso, de 
valores correspondentes ao sistema de assistência 
médica suplementar; 

V. contribuições, donativos e legados de pessoas 
físicas e jurídicas, de direito público, ou privado, 
nacionais, estrangeiras e internacionais; 

VI. auxílios, subvenções, transferências e 
participações em convênios e ajustes; 

VII. o produto de arrecadação de multas, correção 
monetária e juros por infrações que o Município 
venha criar no âmbito da saúde; 

VIII. taxas de fiscalização sanitária e outras 
específicas que o Município venha a criar no âmbito 
da saúde; 

IX. receitas de eventos realizados com finalidade 
específica de auferir recursos para os serviços de 
saúde; 
X. receitas auferidas de aplicações financeiras de 
seus recursos; 

XI. recursos provenientes de operações de crédito 
contraídas com a finalidade de atender a área da 
saúde; 

XII. outras receitas. 

                     § 1º - Todos os recursos destinados ao Fundo 
deverão ser contabilizados como receita orçamentária 
municipal, em rubrica específica do próprio Fundo Municipal 
de Saúde - FMS, obedecendo, sua aplicação, às normas 
gerais de direito financeiro. 

                     § 2º - As receitas previstas nos inciso I deste 
artigo serão repassadas pela Secretaria Municipal de 
Finanças, após sua arrecadação, mediante transferência 
em conta corrente específica da Secretaria Municipal da 
Saúde/Fundo Municipal da Saúde, de acordo com as 
disposições constitucionais. 

                      § 3º - A Secretaria Municipal da Saúde – 
SESAU, encaminhará, observadas as normas legais, a 
prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde - FMS ao 
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Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia - TCM. 

SEÇÃO II
DAS DESPESAS DO FUNDO

                       Art. 6º - Os recursos do Fundo Municipal de 
Saúde - FMS serão aplicados em ações e serviços de 
saúde: 

I. no financiamento total ou parcial de planos, 
programas e projetos de saúde desenvolvidos pela 
Secretaria Municipal da Saúde - SESAU, direta ou 
indiretamente; 

II. no pagamento de vencimentos, salários, 
gratificações, remuneração de serviços e encargos 
de pessoal e de recursos humanos da Secretaria 
Municipal da Saúde - SESAU, bem como no 
pagamento de gratificações de servidores de outras 
secretarias, de outros municípios e de outras 
esferas de governo, pertencentes à administração 
direta ou indireta, que desempenhem suas funções 
na Secretaria Municipal da Saúde - SESAU e atuem 
no Sistema Único de Saúde - SUS, com a finalidade 
de compatibilizar o quadro de recursos humanos de 
atenção à saúde; 

III. no pagamento pela prestação de serviços 
complementares de saúde firmados com entidades 
de direito público, ou privado, para a execução dos 
planos, programas e projetos de saúde; 

IV. na aquisição de material permanente e de 
consumo e de outros insumos necessários para o 
desenvolvimento dos planos, programas e projetos 
de saúde; 

V. na construção, reforma, ampliação, aquisição ou 
locação de imóveis para adequação da rede física 
de prestação das ações e serviços de saúde; 

VI. no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
inst rumentos de gestão,  p lanejamento,  
administração e controle das ações e serviços de 
saúde; 

VII. no desenvolvimento de recursos humanos em 
saúde; 

VIII. na concessão de auxílios, contribuições e 
subvenções para o desenvolvimento da atenção à 
saúde; 

IX. no atendimento de despesas, de caráter urgente 
e inadiável, necessárias à execução das ações e 
serviços específicos de saúde; 

X. com amortização e encargos de empréstimos 
contraídos no âmbito da saúde. 

                      Art. 7º - São consideradas como ações e 
serviços públicos de saúde, para efeito da aplicação dos 
recursos de que trata o art. 198, § 2º, da Constituição 
Federal, as despesas que, realizadas com recursos 
previstos no art. 5º desta Lei, através de fundo especial, 
estejam relacionadas a programas finalísticos e de apoio à 
saúde, inclusive administrativos, que atendam 
simultaneamente aos seguintes critérios:

I. acesso universal e igualitário de que trata o 
art. 196 da Constituição Federal
e observância do princípio da gratuidade 
estabelecido pelo art. 43 da Lei Federal nº 8.080/90;

II. aplicações em conformidade com as metas 
e os objetivos explicitados no Plano de Saúde do 
Município;

III.  responsabilidade específica do setor de 
saúde, não se confundindo em nenhuma hipótese 
com despesas relativas a outras políticas públicas 
voltadas para a melhoria dos índices sociais e 
econômicos em geral - renda, educação, 
alimentação, saneamento, lazer, habitação, etc. - 
que apresentem reflexos sobre as condições de 
saúde.

                        Art. 8º - O Fundo Municipal de Saúde deve 
constar na Lei Orçamentária Anual - LOA, em unidade 
orçamentária específica que contenha, exclusivamente, 
programas vinculados às ações e serviços públicos de 
saúde, com a referida denominação, devidamente 
compatibilizados com o Programa Municipal de Saúde.

                     Parágrafo único - Toda e qualquer despesa 
efetivada pelo município em ações e serviços de saúde, de 
que trata o Art. 7º desta Lei, será realizada por meio da 
unidade orçamentária do Fundo Municipal da Saúde.

CAPITULO III
SEÇÃO I

DOS ATIVOS DO FUNDO

                     Art. 9º - Constituem ativos do Fundo Municipal 
da Saúde:

1.disponibilidade monetária em bancos ou em caixa 
especial oriundas das receitas específicas;

2.direitos que por ventura vier a constituir;
3.bens móveis e imóveis que forem destinados ao 

Sistema de Saúde do Município;
4.bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, 

destinados ao Sistema de Saúde;
5.bens móveis e imóveis destinados à administração 

do sistema de saúde do Município.

                     Parágrafo único - Anualmente se processará o 
inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SEÇÃO II
DOS PASSIVOS DO FUNDO

                       Art. 10 - Constituem passivos do Fundo 
Municipal da Saúde, as obrigações de qualquer natureza 
que por ventura o Município venha a assumir, para a 
manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal de 
Saúde.

SEÇÃO III
DA CONTABILIDADE

                       Art. 11 - A contabilidade do Fundo Municipal 
da Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, 
patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Saúde, 
observando os padrões estabelecidos na legislação 
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pertinente.

                       Art. 12 - A contabilidade será organizada de 
forma a permitir o exercício das suas funções de controle 
prévio, concomitante e subseqüente de informar, inclusive 
de apropriar e apurar custos dos serviços e, 
conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem 
como interpretar os resultados obtidos.

                       Art. 13 - A escrituração contábil será feita pelo 
método das partilhas dobradas.

                       § 1º - A contabilidade emitirá relatórios 
mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

                       § 2º - Entende-se por relatório de gestão os 
balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo 
Municipal da Saúde e demais demonstrações exigidas pela 
Administração e pela Legislação pertinente.

                       § 3º - As demonstrações e os relatórios 
produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do 
Município.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

                        Art. 14 - O Executivo regulamentará a 
presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data 
de sua publicação, dispondo, por proposição da Secretaria 
Municipal da Saúde - SESAU, sobre as normas de 
funcionamento e a operacionalização do Fundo Municipal 
de Saúde - FMS. 

                        Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Lei nº 213, de 07 de maio de 1991.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE JUNHO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
                                   PREFEITO     

DECRETO DE 02 DE JUNHO DE 2010

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 (a) nomeado (a) pelo Decreto com data de 02 de 
outubro 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:
                                         

            EXONERAR “Ex Oficio” HEBERVAL NASCIMENTO 
SANTOS, portador (a) do documento de identidade nº. 
0749420421 – SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de 

Professor I, da Prefeitura Municipal de Camaçari.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JUNHO DE 2010.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                       

DECRETO DE 05 DE ABRIL DE 2010
.

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 LUCIARA ADAM FERNANDES, 
cadastro n° 1491-0, da Função de Confiança de Vice-
Diretora de Unidade Escolar, FCE V-B, da Escola Denise 
Tavares, da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, 
a partir de 05 de abril de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE ABRIL DE 2010.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 2010

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, e na forma da Lei 696/2005, resolve:

            DESIGNAR HILDA DOS SANTOS DA COSTA, 
cadastro n°. 3820-7, para a Função de Confiança de Diretor 
de Unidade Escolar I, FCE I-A, do grupo de escolas 
multiseriadas e de pequeno porte com até 3 (três) salas de 
aula, abaixo relacionadas, da estrutura da Secretaria da 
Educação – SEDUC, a partir de 1º de maio de 2010.

· Escola Municipal Boa Esperança
· Escola Municipal Fazendas Piabas
· Escola Municipal Marcus Ivo Bona
· Escola Municipal Nossa Senhora Santana
· Escola Municipal Rosalina Costa Paula
· Escola Municipal Rural Boa União
· Escola Municipal Sucupira
· Escola Municipal São José do Lodo
· Escola Municipal Santo Antonio do Jordão
· Escola Municipal São Salvador
· Escola Municipal Terra Maior

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

DECRETOS
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CAMAÇARI, EM 30 DE ABRIL DE 2010.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE MAIO DE 2010

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 12 de janeiro 
de 2009, no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal 
nº. 407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público 
de nº. 001/2007, 

Resolve:

         REVOGAR a nomeação de  ALEX DE SOUZA IVO, 
para o cargo de Professor I, da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, desclassificando-o do certame nos termos do 
aludido Edital.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE MAIO DE 2010.     
       
                           LUIZ CARLOS CAETANO

PREFEITO MUNICIPAL

   ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 01
DE 14 DE JUNHO DE 2010

O SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais, e

Tendo em vista o quanto disposto na Resolução nº 1197/06, 
que dispõe acerca da fiscalização pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios, de numerário para realização de despesas, 
em regime de adiantamento, sob responsabilidade de 
servidor,

RESOLVE

Designar a servidora ADRIELLE CRISTINE DE SANTANA 
FERREIRA, Cadastro nº. 60694-5 lotada nesta 

Procuradoria Geral, para ficar responsável pelos 
pagamentos das despesas realizadas através de 
adiantamento no sentido de atender ao SIGA-Sistema 
Integrado de Gestão e Auditoria, bem como ao Tribunal de 
Contas dos Municípios.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, em 14 de junho de 2010.

JEFFITON RAMOS DE ANDRADE RAMOS
SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº. 020/2010
DE 08 DE JUNHO DE 2010

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

RESOLVE,

Designar os servidores Márcia Maria Barbosa Martfeld 
matricula nº. 411-2, Claudécio Taroba Soares de Jesus, 
matricula nº. 37078-0, Alessandro Dudovitz França, 
matrícula nº 37762-3, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, oriundo 
do Processo Administrativo nº. 11631/2010, destinado a 
apurar a responsabilidade do desaparecimento do Livro 
de Atas do Conselho Municipal de Saúde do Município 
de Camaçari - ORIGEM: SESAU.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE JUNHO DE 2010.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 021/2010
DE 08 DE JUNHO DE 2010

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

RESOLVE,

P
G

M PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO

S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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Designar os servidores Márcia Maria Barbosa Martfeld 
matricula nº. 411-2, Claudécio Taroba Soares de Jesus, 
matricula nº. 37078-0, Alessandro Dudovitz França, 
matrícula nº 37762-3, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, oriundo 
do Processo Administrativo nº. 09007/2010, destinado a 
apurar fato ocorrido no Posto de Saúde de Nova Aliança 
- ORIGEM: SESAU.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE JUNHO DE 2010.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 022/2010
DE 08 DE JUNHO DE 2010

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

RESOLVE,

Designar os servidores Márcia Maria Barbosa Martfeld 
matricula nº. 411-2, Claudécio Taroba Soares de Jesus, 
matricula nº. 37078-0, Alessandro Dudovitz França, 
matrícula nº 37762-3, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, oriundo 
do Processo Administrativo nº. 00170/2010, destinado a 
apurar fato referente ao procedimento do Gestor da 
referida escola, o Sr. Antonio Eduardo Couto Chagas - 
ORIGEM: SEDUC.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE JUNHO DE 2010.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 023/2010
DE 11 DE JUNHO DE 2010

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

RESOLVE,

Designar os servidores Claudécio Taroba Soares de 
Jesus, matricula nº. 37078-0, Márcia Maria Barbosa 
Martfeld matricula nº. 411-2, Alessandro Dudovitz 

França, matrícula nº 37762-3, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, oriundo 
do Processo Administrativo nº.  11866/2010, destinado a 
apurar Pagamento por indenização a Empresa Nova 
Marca Serv. Ltda, bem como responsabilidade do 
servidor que deu causa a despesa. - ORIGEM: SECAD.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE JUNHO DE 2010.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 024/2010
DE 16 DE JUNHO DE 2010

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

RESOLVE,

Designar os servidores Claudécio Taroba Soares de 
Jesus, matricula nº. 37078-0, Márcia Maria Barbosa 
Martfeld matricula nº. 411-2, Alessandro Dudovitz 
França, matrícula nº 37762-3, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, oriundo 
do Processo Administrativo nº.  12187/2010, destinado a 
apurar Pagamento por indenização a Empresa Clínica 
de Imagem de Camaçar i  Ltda,  bem como 
responsabilidade do servidor que deu causa a despesa. 
- ORIGEM: GABIS / SECAD.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE JUNHO DE 2010.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 025/2010
DE 16 DE JUNHO DE 2010

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

                                          RESOLVE,

Designar os servidores Claudécio Taroba Soares de 
Jesus, matricula nº. 37078-0, Márcia Maria Barbosa 
Martfeld matricula nº. 411-2, Alessandro Dudovitz 
França, matrícula nº 37762-3, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, oriundo 
do Processo Administrativo nº.  12173/2010, destinado a 
apurar o desaparecimento de um Data-Show, no prédio 
da Vigilância Sanitária, ORIGEM: SESAU.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE JUNHO DE 2010.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.º 011/2010

O  S E C R E T Á R I O  D E  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe 
confere o Decreto Municipal n.° 4715/2009, e de acordo 
com o Processo nº. 0047/2010, 

RESOLVE:

Ap l ica r  à  empresa  COPIMIX  
PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, as seguintes 
penalidades, de acordo com as condições 
estabelecidas no edital do Pregão Presencial n.º 
084/2009 (SESAU) e na Lei Municipal n.º 803/07, 
combinado com o Parecer n.º 096/2010 - COPEC:

I - Suspensão do direito de licitar e 
contratar com o Município, pelo período de 08 
(oito) meses.
II - Multa de 15% sobre o valor global 
da contratação, totalizando em reais a quantia 
de R$ 410,87 (quatrocentos e dez reais e 
oitenta e sete centavos).

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, 
em 22 de junho de 2010. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário de Administração

PORTARIA N.º 012/2010

O  S E C R E T Á R I O  D E  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe 
confere o Decreto Municipal n.° 4715/2009, e de acordo 
com o Processo nº. 0620/2009, 

RESOLVE:

A p l i c a r  à  e m p r e s a  I G T  
DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, as 
seguintes penalidades, de acordo com as condições 
estabelecidas no Termo de Compromisso n.º 007/2009, 
na Lei Municipal n.º 803/07, combinado com o Parecer 
n.º 0151/2009 - COPEC:

I - Suspensão do direito de licitar e 
contratar com o Município, pelo período de 03 
(três) anos.
II - Multa de 15% sobre o valor das 
respectivas AFM, totalizando a quantia de R$ 
2.173,50 (dois mil, cento e setenta e três reais e 
cinqüenta centavos).

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, 
em 22 de junho de 2010.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário de Administração
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(ASSISTENTE DE CRECHE (DISTRITO DE ABRANTES)

INSCRIÇÃO      NOTA FINAL         CLASSIFICAÇÃONome

INSCRIÇÃO      NOTA FINAL         CLASSIFICAÇÃONome

(ASSISTENTE DE CRECHE (DISTRITO DE MONTE GORDO)
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INSCRIÇÃO      NOTA FINAL         CLASSIFICAÇÃONome

(ASSISTENTE DE CRECHE (SEDE)
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ASSISTENTE DE CRECHE (SEDE) - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Nome Inscrição Nota final Classificação

AUXILIAR DE DISCIPLINA (DISTRITO DE ABRANTES)

Nome Inscrição Nota final Classificação

AUXILIAR DE DISCIPLINA (DISTRITO DE MONTE GORDO)

Nome Inscrição Nota final Classificação
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AUXILIAR DE DISCIPLINA (SEDE)

Nome Inscrição Nota final Classificação
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BRIGADISTA

Nome Inscrição Nota final Classificação
COVEIRO

Nome Inscrição Nota final Classificação
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FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Nome Inscrição Nota final Classificação

FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Nome Inscrição Nota final Classificação

MERENDEIRA (DISTRITO DE ABRANTES)

Nome Inscrição Nota final Classificação
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MERENDEIRA  (DISTRITO DE MONTE GORDO)

Nome Inscrição Nota final Classificação
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MERENDEIRA (DISTRITO DE MONTE GORDO) - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Nome Inscrição Nota final Classificação

MERENDEIRA (SEDE)

Nome Inscrição Nota final Classificação
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MONITOR DE INFORMÁTICA (DISTRITO DE ABRANTES)

Nome Inscrição Nota final Classificação
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MONITOR DE INFORMÁTICA (DISTRITO DE MONTE GORDO)

Nome Inscrição Nota final Classificação

MONITOR DE INFORMÁTICA (SEDE)

Nome Inscrição Nota final Classificação

MOTORISTA - CLASSE B

Nome Inscrição Nota final Classificação
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MOTORISTA - CLASSE D (ORLA)

Nome Inscrição Nota final Classificação
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MOTORISTA - CLASSE D (SEDE)

Nome Inscrição Nota final Classificação

PORTEIRO (DISTRITO DE ABRANTES)

Nome Inscrição Nota final Classificação
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PORTEIRO (DISTRITO DE MONTE GORDO)

Nome Inscrição Nota final Classificação

PORTEIRO (SEDE)

Nome Inscrição Nota final Classificação
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PORTEIRO (SEDE) - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Nome Inscrição Nota final Classificação

PROGRAMADOR

Nome Inscrição Nota final Classificação

TÉCNICO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA

Nome Inscrição Nota final Classificação

TÉCNICO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Nome Inscrição Nota final Classificação

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Nome Inscrição Nota final Classificação

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Nome Inscrição Nota final Classificação
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TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Nome Inscrição Nota final Classificação

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Nome Inscrição Nota final Classificação

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Nome Inscrição Nota final Classificação

TÉCNICO EM TURISMO

Nome Inscrição Nota final Classificação

Luiz Carlos Caetano
Prefeito

Ademar delgado das Chagas
Secretário de Administração
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RESOLUÇÃO CME Nº 03/2010 

Valida os exames  de certificação do 
ENCEEJA em Camaçari e dá outras 
providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, tendo em vista a 
Portaria Ministerial Nº 174, DE 31 DE JULHO DE 2009,  que 
institui o ENCCEJA 2009 como instrumento de avaliação 
que mede as competências e habilidades de jovens e 
adultos, residentes no Brasil e no exterior, em nível de 
conclusão do Ensino Fundamental e Parecer CME 06/10 da 
Comissão de Direito Educacional.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam validados  os exames realizados, em 2009, no 
Município de Camaçari, na modalidade ENCCEJA.

Art. 2º. A Secretaria  Municipal de Educação  – SEDUC -
indicará os estabelecimentos de ensino, devidamente 
autorizados, que, sem ônus para os que lograram 
aprovação nos exames mencionados no caput deste artigo, 
emitirão o correspondente certificado de conclusão do 
Ensino Fundamental em 2009, promovendo o competente 
registro em livro próprio.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Camaçari, 31 de março de 2010

Luiz Valter de Lima
Presidente Interino

   

   

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 

0036/2010, que tem como objeto a Registro de Preços de 

Toner, Cartucho e Cilindro para impressoras marca Brother, 

para atender as demandas das unidades da Prefeitura 

Municipal de Camaçari,  à empresa EXECUTIVA 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA, com o valor global de R$139.999,80 

(cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais 

e oitenta centavos).  Data da Homologação: 04/05/2010. 

LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 0028/2010 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto o Registro de 
preços para fornecimento de gêneros alimentícios não 
perecíveis – adoçante líquido, adoçante em pó, achocolatado 
em pó e leite de coco, à empresa LITORAL NORTE 
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, para o 
lotes 03 e 04, conforme planilha a seguir:

Os lotes 01 - Adoçante Líquido e 02 - Adoçante em pó foram 
desertos. Data da Homologação: 01/06/2010. LUIZ 
CARLOS CAETANO – PREFEITO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 0034/2010 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto o Registro de 
preços para fornecimento de gêneros alimentícios não 
perecíveis – tapioca, milho branco, milho de pipoca e milho 
xerém, à empresa LITORAL NORTE COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, para os lotes 01, 02, 03 
e 04, conforme planilha seguir: 

Data da Homologação: 09/06/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 0038/2010 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto o Registro de 
preços para fornecimento de gêneros alimentícios não 
perecíveis – cominho em pó, canela em pó, canela em pau, 
corante e cravo, à empresa LITORAL NORTE COMERCIO 
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, para o único lote, 
conforme planilha seguir:

Data da Homologação: 14/06/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO.

S
E

D
U

C

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
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DISPOSIÇÕES FINAIS:
Em hipótese nenhuma haverá prorrogação do referido 
período.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 
www.camacari.ba.gov.br a partir de 30 de junho de 2010.

Qualquer erro de digitação quanto ao nome, número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 30 DE JUNHO DE 
2010.

Ademar Delgado das Chagas
Secretário da Administração



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0193/2010. Processo nº 719/2010. 
CONTRATADO: L A Ribeiro Comérci OBJETO 
Contratação de artistas e bandas: Flor de Maracujá, 
Adelmário Coelho, Tenison Del Rey, Renato Fechine, 
Triangulo de Bermuda e Wania Riwer, para o Camaforró 
2010 no Município de Camaçari, nos dias 23/06 a 
26/06/2010. Valor global: R$ R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4060 Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00100.00 
Data da assinatura: 17/06/2010  Luis Carlos Caetano

CONTRATO 0181/2010. Processo nº 0659/2010. 
CONTRATADO: G DE J BATISTA ME OBJETO: 
Contratação dos Artistas e Bandas: Aviões do Forró, 
Banda Forró do Bom, Forró do Muído e Banda Caviar 
Com Rapadura, para apresentação no Camaforró 2010 
em Camaçari-Ba nos dias 23/06, 24/06 e 26/06/2010. 
Valor global: R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco 
mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4060; Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. 
Data da assinatura: 01/06/2010 LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO 0191/2010. Processo nº 0720/2010. 
CONTRATADO: J. EDVA DA SILVA CAMPOS OBJETO: 
Contratação dos Artistas e Banda: Edy Xote, Banda 
Cactus, Desejo Proibido, Miguelão do Forró, Quininho de 
Valente, Kris Miraih, Carlos Pitta, Zé da Galera, Estrela da 
Noite, Mimi dos Oito Baixos, Luis do Baião, Morais do 
Forró, Forró Manhoso, Humildes do Forró, Os Baianos do 
Forró, Forrozão Cara feia, Alegres do Norte, Nando do 
Acordeon, General dos Teclados, Diagonais do Forró, 
Esperança do Nordeste, Unidos do Forró, Coração do 
Nordeste, Edson Rios, Freitas do Acordeon e Frutos 
Nordestinos, para o Camaforró 2010 no período de 23 a 
26/06/2010. Valor global: R$. 230.000,00 (duzentos e 
trinta mil reais) Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4060; Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. 
Data da assinatura: 16/06/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

Contrato nº 0174/2010. Termo Dispensa nº 0083/2010. 
Processo nº. 0592/2010. Contratado: Luis da Silva Filho. 
Objeto: Locação de Imóvel urbano situado Rua Nova 
Abrantes, S/Nº, Lot. 04, GL. A, Camaçari- BA, com vistas 
ao funcionamento e ampliação do PSF da Fonte da Caixa 
e implementação da Sede da Secretaria de Saúde 
Municipal na Orla. Valor Global: R$ 76.800,00 (setenta e 
seis mil e oitocentos reais). Fundamentada no Art. 24, 
Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93. Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4026; Elemento de 
Despesa: 3390.36. FONTE: 0114.026. Data da 
Assinatura: 10/06/2010. Luiz Carlos Caetano.

CONTRATO 0183/2010. Processo nº 0696/2010. 
CONTRATADO: MADU PRODUÇÕES DE EVENTOS E 
SERVIÇOS LTDA-ME OBJETO: Contratação dos 
Artistas e Banda: Arrastto, Wania Riwer, Sam Hop, 
Saraku de Nazareno, Diumbanda, Canto Samba, Dojão 
do Nordeste, Jully Freitas, Unidos do Forró, Zé da Galera, 
Humildes do Forró, Lívia Nunes, Coração do Nordeste, 
Mimi dos Oito Baixos, Luis do Baião e Diagonais do Forró, 

através de seu representante exclusivo a empresa Madu 
Produções de Eventos e Serviços Ltda, para a festa de 
Santo Antonio no bairro do Inocoop nos dias 11/06 e 
12/06/2010 e na localidade de Barra de Jacuípe nos dias 
12/06 e 13/06/2010 em Camaçari -Ba..Valor 
global:R$.160.000,00 (cento e sessenta mil reais) 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4060; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. Data 
da assinatura: 10/06/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0162/2010. Processo nº 0549/2010. 
CONTRATADO: PRODDARTBA PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA. OBJETO Contratação da empresa 
PRODDARTBA Produções e Eventos Ltda, para 
representação de artistas do segmento de artes plásticas 
do município de Camaçari, que tiveram suas obras 
selecionadas pelo artista internacional Giulio Ottaviani, 
através do projeto “Aos Olhos do Mundo”, para exposição 
de suas obras na Galeria Santo Agostinho em Roma, 
Itália, no período de 15 à 25 de maio de 2010,por ser a 
única produtora brasileira a deter a exclusividade do 
espaço da Galeria Santo Agostinho, local da exposição, 
nos dias acima relacionados. Valor global: R$ 31.508,48 
(trinta e um mil quinhentos e oito reais e quarenta e oito 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
1083 Elemento de Despesa: 3390.39; Fonte: 0100.009 
Data da assinatura: 07/05/2010  Luiz Carlos Caetano

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
0090/2010. CONTRATADA: EXECUTIVA COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA, LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SECAD Nº 
0036/2010. Objeto: Registro de Preços de Toner, Cartucho 
e Cilindro para impressoras marca Brother, para atender 
as demandas das unidades da Prefeitura Municipal de 
Camaçari. Valor global do LOTE R$139.999,80(cento e 
trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e 
oitenta centavos), conforme descrito abaixo:

LOTE ÚNICO
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Data da assinatura: 09/06/2010. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

Termo de Inexigibilidade n.º 0073/2010.  Processo  n.º 
0719/2010. CONTRATADO: L A Ribeiro Comércio 
Objeto: Contratação de artistas e bandas: Flor de 
Maracujá, Adelmário Coelho, Tenison Del Rey, Renato 
Fechine, Triângulo de Bermuda e Wania Riwer, para o 
Camaforró 2010 no município de Camaçari-Ba, nos dias 
223/06 a 26/06/2010 Valor Global: R$ R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais). Fundamentada no Art. 25, inciso III, 
da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
17/06/2010.

Termo de Inexigibilidade n.º  067/2010 – Processo n.º 
0659/2010. CONTRATADO: G DE J BATISTA ME 
OBJETO: Contratação dos Artistas e Bandas: Aviões do 
Forró, Banda Forró do Bom, Forró do Muído e Banda 
Caviar Com Rapadura, para apresentação no Camaforró 
2010 nos dias 23,24e26/06/2010 Valor global: 
R$375.000,00(trezentos e setenta e cinco mil reais). 
Fundamentada no Art. 25, inciso III, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 01/06/2010.

Termo de Inexigibilidade n.º  072/2010 – Processo n.º 
0720/2010. CONTRATADO: J.Edva da Silva Campos 
OBJETO: Contratação dos Artistas e Bandas: Edy Xote, 
Banda Cactus, Desejo Proibido, Miguelão do Forró, 
Quininho de Valente, Kris Miraih, Carlos Pitta, Zé da 
Galera, Estrela da Noite, Mimi dos Oito Baixos, Luis do 
Baião, Morais do Forró, Forró Manhoso, Humildes do 
Forró, Os Baianos do Forró, Forrozão Cara feia, Alegres 
do Norte, Nando do Acordeon, General dos Teclados, 
Diagonais do Forró, Esperança do Nordeste, Unidos do 
Forró, Coração do Nordeste, Edson Rios, Freitas do 
Acordeon e Frutos Nordestinos, para o Camaforró 2010 
no período de 23 a 26/06/2010 Valores global: 
R$230000,00(duzentos e trinta mil reais). Fundamentada 
no Art. 25, inciso III,  da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 16/06/2010.

Termo de Inexigibilidade n.º  070/2010 – Processo n.º 
0696/2010. CONTRATADO: MADU PRODUÇÕES DE 
EVENTOS E SERVIÇOS LTDAOBJETO: Contratação 
dos Artistas e Bandas: Arrastto, Wania Riwer, Sam Hop, 
Saraku de Nazareno, Diumbanda, Canto Samba, Dojão  
do Nordeste, Jully Freitas, Unidos do Forró, Zé da Galera 
, Humildes do Forró, Lívia Nunes, Coração do Nordeste, 
Mimi dos Oito Baixos, Luis do Baião e Diagonais do Forró, 
para a festa do Santo Antonio no Bairro do Inocoop, nos 
dias 11/06 e 12/06/2010 e na localidade de Barra de 
Jacuípe nos dias 12/06 e 13/06/2010 em Camaçari-Ba.. 
Valor global: R$. 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4060; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. Data 
da assinatura: 10/06/2010. LUIZ CARLOS CAETANO. 

TERMO DE DISPENSA

Termo Dispensa nº0083/2010-  Processo nº. 0592/2010. 
(CONTRATADO:): Luis da Silva Filho. (OBJETO:): Locação 
de Imóvel urbano situado Rua Nova Abrantes, s/n, Lot. 

04,GL.A,em Camaçari- Ba,com a finalidade  de 
funcionamento e ampliação do PSF da Fonte da Caixa e a 
implementação da sede da Secretaria na Orla. VALOR 
GLOBAL: R$76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos 
reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/05/2010.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL– SECAD Nº.  0075/2010.

O Município de Camaçari torna público, para conhecimento 
dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão 
Central Permanente de Licitação – COMPEL, situada na 
Avenida Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio 
vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o 
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0075/2010. Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 
Serviço de Fornecimento de Buffet e Decoração para os 
Eventos e Reuniões a serem realizados no âmbito da Bolsa 
Família, CRAS e CREAS e na Secretaria de 
Desenvolvimento Social. Abertura: 14/07/2010 às 13:30 
horas. Cópia do edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no Portal de Compras: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo 
telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – 
Presidente da COMPEL. 

PREGÃO N.º 116/2010 (ELETRÔNICO) – COSEL/SESAU
 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Acolhimento: 16/07/2010 a partir das 08h; Abertura: 
19/07/2010, às 13h; Disputa: 19/07/2010, às 14h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: 
(71) 3621-6655. NELI MARIA DE SOUSA MIRANDA - 
Pregoeira da COSEL/SESAU.

 EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
AO CONTRATO 

                
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de 
Bens e Serviços de Apoio Social N° 169/2009; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa J.M. dos Santos Filho; Do Objeto: A prorrogação 
do prazo, do contrato de origem; Do Prazo: Será de 04 
(quatro) meses, contado a partir da data de assinatura do 
presente Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente 
Termo Aditivo de prorrogação de prazo e por existir saldo 
financeiro para a execução dos serviços prestados, o 
valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, 
constante no parágrafo Segundo da Cláusula Terceira, do 
Contrato de origem, que é de R$ 450.000,00 
(quatrocentos e cinqüenta mil reais), permanece sem 
sofrer qualquer alteração. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na cláusula Quarta, do contrato 
original; Assinatura: 30/06/2010; Luiz Carlos Caetano - 
Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 
Fornecimento N° 232/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa BVM Locação de 
Máquinas e Equipamento Ltda; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Segunda e o item 3.1 da Cláusula Terceira, do 
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instrumento original; Do Preço: Em razão do acréscimo 
de quantitativos, fica acrescido, através do presente 
Termo Aditivo, o valor de R$ 2.442,00 (dois mil 
quatrocentos e quarenta e dois reais), correspondendo a 
9,08%, do total previsto no Termo de Compromisso de 
Fornecimento. Tendo em vista o acréscimo de valor 
previsto no presente Termo Aditivo, fica anexa nova 
planilha, consoante informações do Registro de preço. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Terceira, do Termo de Compromisso de Fornecimento 
original; Da Dotação Orçamentária: Ação: 4010; 
Elemento de Despesa: 33.99.30; Fonte: 115039; 
Assinatura: 08/06/2010; Ademar Delgado das Chagas - 
Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato N° 061/2009; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa H.A. Indústria e Comércio de Confecções Ltda; 
Do Objeto: Alterar o item 3.2 da Cláusula Terceira - Do 
Prazo, do contrato de origem; Do Prazo: Será de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura 
deste Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar o presente 
Termo Aditivo de prorrogação de prazo e por existir saldo 
financeiro para a execução dos serviços prestados, o 
valor ajustado para a prestação dos serviços 
contratados, constante da Cláusula Segunda do 
contrato de origem, somado ao valor constante do 
Primeiro Termo Aditivo que é R$ 311.250,00 (trezentos e 
onze mil, duzentos e cinqüenta reais), permanece sem 
sofrer qualquer alteração. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no item 2.2, da Cláusula Segunda, 
do Contrato original; Assinatura: 10/05/2010; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Execução de 
Serviço N° 265/2008; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Local Veículos Ltda; 
Do Objeto: Alterar a Cláusula Terceira e o caput da 
Cláusula Quinta, do instrumento original; Do Prazo: será 
de 06 (seis) meses, contados a partir da data de 
assinatura deste Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude do 
contrato original, ser de natureza de prestação de 
serviços de caráter continuado, e considerando a 
prorrogação de prazo contida na cláusula Segunda, do 
presente Termo Aditivo, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido instrumento é de R$ 
300.120,00 (trezentos mil e cento e vinte reais). Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Quarta, do contrato original; Assinatura: 29/06/2010; 
Luiz Carlos Caetano - Município.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras 
e Serviços de Engenharia N° 801/2007; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Empresa Reconart 
Construtora Ltda; Do Objeto: Alterar o caput das 
Cláusulas Terceira e Quinta, do instrumento original; Do 
Prazo: O prazo de prorrogação do instrumento original 
será até 17 de dezembro de 2011, contado a partir da 
data de assinatura do presente Termo Aditivo; Do Preço: 
Em virtude do contrato original, ser de natureza de 
prestação de serviços de caráter continuado, e 
considerando a prorrogação de prazo contida na 
cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor 
global, proporcional, estipulado para o referido 

instrumento é de R$ 7.555.200,00 (sete milhões 
quinhentos e cinqüenta e cinco mil e duzentos reais). 
Fica mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Terceira, do contrato original; Assinatura: 21/06/2010; 
Luiz Carlos Caetano - Município.

Contrato para Prestação de Serviços N° 177/2010; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Viani 
da Silva Soares; Do Objeto: A contratação da pedagoga 
Srª. Viani da Silva Soares, para realização da 
capacitação inicial e continuada do Programa Brasil 
Alfabetizadores Voluntários do Programa Brasil 
Alfabetizado na Rede Municipal de Ensino, de acordo 
com a proposta de preço, e anexos, apresentada pela 
contratada no Termo de Inexigibilidade, que é parte 
integrante indissociável deste instrumento; Do Valor: É 
de R$ 24.180,00 (vinte e quatro mil, cento e oitenta 
reais), fixo e irreajustável, inclusos todos os custos e 
despesas inerentes á sua execução, seguros, custo 
previdenciários, impostos e taxas de qualquer natureza, 
de acordo com a proposta apresentada pela contratada, 
que é a parte integrante deste, entendido este como 
preço justo e suficiente para a prestação dos serviços, 
objeto deste instrumento; Do Recurso Financeiro: 
Projeto/Atividade: 4010; Elemento de Despesa: 
3390.36; Fonte de Recurso: 0115.039; Do Prazo: Será 
de 04 (quatro) meses e terá inicio após serão 
executados de acordo com as especificações 
constantes na proposta e nas Cláusulas deste 
instrumento; Assinatura: 26/05/2010; Luiz Carlos 
Caetano – Município.

EXTRATO DO STT

Contrato de Execução de Manutenção de Equipamentos 
e Semafóricos N° 017/2010; Contratante: Município de 
Camaçari e Superintendência de Transito e Transporte - 
STT; Contratada: Empresa Trafit Indústria e Comércio 
Ltda; Do Objeto: Constitui objeto deste contrato a 
aquisição de conjuntos semafóricos da marca trafit 
modelo padrão utilizado no município, incluindo serviços 
de instalação, através da empresa Trafit – Indústria e 
Comercio Ltda; Do Preço e Condições de Pagamento: 
Fica estipulado em 374.408,00 (trezentos e setenta e 
quatro mil quatrocentos e oito reais) o valor total 
estimado a ser pago á contratada pela empresa. O 
pagamento devido á contratada será efetuado em 03 
(três) parcelas, mensalmente, após a medição dos 
serviços prestados de acordo com as ordens de serviços 
efetivamente atendida no período, em ate 20 (vinte) dias 
após atesto da nota Fiscal/Fatura, emitida em nome da 
contratante, no valor e condições estabelecidas neste 
contrato; Do Prazo de Execução e da Vigência: O prazo 
da execução deste serviço será imediatamente a partir 
da assinatura do contrato. Poderá este contrato ser 
prorrogado, mediante termo aditivo, de acordo com o art. 
57, da lei federal 8.666/93. O prazo da Vigência deste 
contrato será de 03 (três) meses, a contar da data de 
assinatura; Da Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 
4063; Natureza de Despesa: 3.3.90.39/4.4.90.52; Fonte: 
0100; Assinatura: 22/06/2010; João de Araújo -  STT 
Município.
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Atos do Poder Legislativo
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