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DECRETO Nº 5111/2011
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011

  
  “Concede benefício de Isenção de tributos da 
competência munic ipal  e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e 
considerando o disposto na Lei n.º 989, de 09 de julho de 
2009, e o teor do Processo Administrativo n.º 15699, de 25 
de julho de 2011.

DECRETA

             Art. 1º - Ficam concedidos os benefícios da isenção 
tributária na forma do art. 1º, parágrafos 1º e 2º da Lei nº. 
989, de 09 de julho de 2009, à empresa AJL 
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no Cadastro Geral de 
Atividades – CGA nº. 07.695/001 e no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº. 
01.922.168/0001-17, estabelecida na Rua santa Bernadete 
nº. 276, Centro Camaçari/BA, relativo à elaboração, 
implantação e construção de 427 (quatrocentos e vinte sete) 
unidades residencial, do Programa do Governo Federal 
Minha Casa Minha Vida, na localidade de Bom Jesus, S/Nº. 
Distrito de Monte Gordo, Camaçari Bahia, Alvará de 
Construção nº. 585/2010, de 01 de outubro de 2010.

a) 100% (cem por cento), de isenção do Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, 
nos serviços relacionados na elaboração e 
implantação do projeto;

b) 100% (cem por cento), de isenção do Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU, sobre o 
imóvel onde se realizará o empreendimento 
durante o período da obra;

c) 50% (cinquenta por cento), de isenção do 
Imposto Sobre Transmissão Inter-vivos ITIV, na 
aquisição da área utilizada para construção dos 
imóveis.

Parágrafo Único - Será revogada imediatamente a 
concessão quando:

I – da data da expedição do Alvará de Habite-se;

II – do descumprimento das normas e dos 
regulamentos estabelecidos para esta concessão;

III – houver comprovado dolo, fraude, má-fé ou 

qualquer meio ilícito que tenha resultado na 
efetivação da concessão do benefício tributário.

              Art. 2º - Os efeitos jurídicos do presente ato 
administrativo, se aplica tão somente ao projeto relacionado 
ao Alvará de Construção nº. 585/2010, de 01 de outubro de 
2010.

 
§1º - O deferimento do pleito não desobriga do 

cumprimento das obrigações acessórias.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 25 de julho de 2011, com 
amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 de 
dezembro de 2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº5112/2011
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

                                                            
“Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei n.º 1101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 11126, de 27 
de maio de 2011.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida redução de 50% da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento - TFF, na forma do art. 20, 
inciso II, da Lei 1101, de 13 de setembro de 2010, a empresa 
NOGUEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, 
estabelecido na Rua da Rodoviária, nº 11, Centro - 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades – 
CGA nº. 16.604/001, e Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº. 
08.366.167/0001-82.

             Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausente os motivos ensejadores da isenção.
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Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 27 de maio de 2011, com 
amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 de 
dezembro de 2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01  DE DEZEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº5113/2011
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

                                                            

“Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei n.º 1101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 07468, de 
07 de abril de 2011.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida redução de 50% da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento - TFF, na forma do art. 20, 
inciso II, da Lei 1101, de 13 de setembro de 2010, a empresa 
JAILTON BARRETO SANTANA, estabelecido No Caminho 
da Luz, nº 22, Alto da Bela Vista - Camaçari/BA, inscrito no 
Cadastro Geral de Atividades – CGA nº. 16.985/001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº. 03.193.989/0001-95.

             Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausente os motivos ensejadores da isenção.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 07 de abril de 2011, com 
amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 de 
dezembro de 2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº5114/2011
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

                                                            

“Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei n.º 1101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 07957, de 
13 de abril de 2011.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida redução de 50% da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento - TFF, na forma do art. 20, 
inciso II, da Lei 1101, de 13 de setembro de 2010, a empresa 
R. ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
estabelecido na Avenida Jorge Amado, Ponto Certo - 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades – 
CGA nº. 17.843/001, e Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº. 
09.070.341/0001-08.

             Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausente os motivos ensejadores da isenção.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 13 de abril de 2011, com 
amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 de 
dezembro de 2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01  DE DEZEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº5115/2011
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011                      

                                      
“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização do Funcionamento e dá 
outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei n.º 1101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 07959, de 
13 de abril de 2011.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida redução de 50% da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento - TFF, na forma do art. 20, 
inciso II, da Lei 1101, de 13 de setembro de 2010, a empresa 
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MUNKAUTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 
estabelecido na Avenida Industrial Urbana, nº 08, Ponto 
Certo - Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de 
Atividades – CGA nº. 12.945/001, e Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº. 
05.529.405/000135.

             Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausente os motivos ensejadores da isenção.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 13 de abril de 2011, com 
amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 de 
dezembro de 2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº5116/2011
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

                                                            

“Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei n.º 1101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 07757, de 
11 de abril de 2011.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida redução de 50% da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento - TFF, na forma do art. 20, 
inciso II, da Lei 1101, de 13 de setembro de 2010, a empresa 
RPC COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMITIVOS LTDA – 
ME, estabelecido na Avenida Comercial, nº 22, Centro - 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades – 
CGA nº. 16.233/001, e Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº. 
07.167.942/0001-08.

             Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausente os motivos ensejadores da isenção.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 11 de abril de 2011, com 
amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 de 
dezembro de 2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2011.
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LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº5117/2011
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

                                
                           
“Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei n.º 1101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 21623, de 
25 de novembro de 2010.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida redução de 50% da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento - TFF, na forma do art. 20, 
inciso II, da Lei 1101, de 13 de setembro de 2010, a empresa 
RAILTON MOTA DE SENA, estabelecido na Rua Nova 
Camaçari, Inocop - Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral 
de Atividades – CGA nº. 11.192/001, e Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº. 
05.413.721/0001-47.

             Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausente os motivos ensejadores da isenção.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 25 de novembro de 2010, 
com amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 
de dezembro de 2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº5118/2011
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

                                                            

“Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei n.º 1101, de 13 de setembro 
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de 2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 06841, de 
31 de março de 2011.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida redução de 50% da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento - TFF, na forma do art. 20, 
inciso II, da Lei 1101, de 13 de setembro de 2010, a empresa 
JONIEL RIOS DE OLIVEIRA, estabelecido no Caminho 
Sabara, nº 03, Novo Horizonte - Camaçari/BA, inscrito no 
Cadastro Geral de Atividades – CGA nº. 19.261/001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº. 10.351.901/0001-81.

             Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausente os motivos ensejadores da isenção.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 31 de março de 2011, com 
amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 de 
dezembro de 2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº. 5119/2011
DE 01  DE DEZEMBRO DE 2011

“Dispõe sobre a aprovação do amembramento 
dos Lotes 131, 130-C, 139 e Lote 132 com 
3.150,00m² e 1.500,00m², respectivamente 
integrantes do Loteamento Interlagos situado 
em Arembepe no distrito de Abrantes, neste 
Município em uma nova área de 4.650,00m², 
na forma que indica.” 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO  DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, uso das atribuições que 
lhe confere o art. 94, inciso XI, da Lei Orgânica do Município 
e  tendo em vista o quanto consta no processo 
administrativo n°. 07695/2011, assim como as disposições 
de Direito pertinentes,

DECRETA

Art. 1° - Fica aprovado o amembramento 
dos Lotes 131, 130-C, 139 medindo 3.150,00m² (três mil, 
cento e cinquenta metros quadrados) e Lote 132 medindo 
1.500,00m² (hum mil e quinhentos metros quadrados), 
integrantes do Loteamento Interlagos, Arembebe, 
Camaçari- Bahia, em uma nova área de 4.650,00m², na 
forma que indica:

Parágrafo único – As áreas mencionadas 
no caput desse artigo, são de propriedade de SERGIO 

FOGUEL, situada no Distrito de Abrantes, Município de 
Camaçari, neste Estado, e devidamente registrada no 
Cartório do 1º Ofício da Comarca de Camaçari – Bahia, sob 
matrículas de nº 27.824 de 10 de dezembro de 2010 e nº 
20.999 de 26 de maio de 2004.

Art. 2° - A situação atual das áreas está 
assim descrita:

LOTE – 131, 130-C e 139

Porção resultante da unificação dos lotes 131, 130-C e 

139
oResultante da unificação de 3 lotes conforme Decreto n . 

3829 de 11/02/2004, possui os seguintes limites e 
confrontantes: 39,50m de frente para a Rua da Lagoa; 
53,80m do lado direito para o lote 130; lado esquerdo 
dividido em quatro segmentos medindo 50,00m + 30,00m 
para o lote 132; 13,00m para o lote 133 e 20,60m para o lote 
134;  fundo dividido em dois segmentos retos e um 
comprimento de arco medindo 19,50m + 32,90m para o lote 
130 e 2,50m para a Rua do Bosque. 
Área total igual a 3.150,00m² (três mil cento e cinquenta 
metros quadrados).

LOTE – 132

Possui os seguintes limites e confrontações: 30,00m de 
frente para a Rua da Lagoa; 50,00m do lado direito para o 
lote 131; lado esquerdo com 50,00m para o lote 133; fundo 
medindo 30,00m para o lote 131.
Área total igual a 1.500,00m² (hum mil e quinhentos 
metros quadrados).

Art. 3° - As áreas ora amembradas ficam 
assim descritas e caracterizadas:

LOTE RESULTANTE DO AMEMBRAMENTO

LOTE 131-U

Passa a possuir 69,50m de frente para a Rua da Lagoa; 
53,80m do lado direito para o lote 130; lado esquerdo 
dividido em dois segmentos medindo 63,00m para o lote 133 
e 20,60m para o lote 134; fundo dividido em dois segmentos 
retos e um comprimento de arco medindo 19,50m + 32,90m 
para o lote 130 e 2,50m para a Rua do Bosque.
Área total igual a 4.650,00 m² (quatro mil, seiscentos e 
cinquenta metros quadrados).

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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DECRETO 17 DE NOVEMBRO DE 2011

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, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008 e Art. 03º do 
Decreto de nº5008/2011.

R E S O L V E

Fazer retornar a jornada normal de trabalho dos servidores 
abaixo relacionados: 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE NOVEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretario Interino da Administração

EDITAL DE RESULTADO FINAL 
PARA AS FUNÇÕES DE COORDENADOR 

PEDAGÓGICO / 
COORDENADOR DE NÚCLEO

REFERENTE AO PSS EDITAL 002/2011

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Centro Administrativo, TORNA PÚBLICO, o 
Edital de Resultado Final para as funções de Coordenador 
Pedagógico e Coordenador de Núcleo, referente ao PSS – 
Edital de Abertura Nº 002/2011, para contratação de 
pessoal, por tempo determinado – PROGRAMA SEGUNDO 
TEMPO.

COORDENADOR PEDAGÓGICO:

    

Camaçari, 01 de Dezembro de 2011.

Camilo Pinto Faria Lima e Silva 
Secretário Interino da Administração

Eunice Oliveira dos Santos Cavalcante Carneiro
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado

PORTARIA Nº. 045/2011
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011

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. 18541/2011, destinado a apurar Pagamento por 
Indenização à Empresa RMR – AGROINDÚSTRIA 
COMÉRCIO ATACADISTA BENEFICIAMENTO E 
EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA., bem como 
responsabilidade do servidor que deu causa a realização da 
despesa. ORIGEM: SAÚDE/SESAU – Secretaria de Saúde. 
Obs: retificação de nome referente à Portaria de nº 
044/2011, à qual foi publicada no dia 14/10/2011, onde se ler 
(MRM), leia-se a razão social correta  (RMR).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE NOVEMBRO DE 
2011.

CAMILO PINTO FARIA LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 240/2011
SERVIDOR: Aurelivalda C.Tavares Nascimento
CADASTRO: 3370-6      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 21/05/1995 a 20/05/2000
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA N° 237/2011
SERVIDOR: Eliana Oliveira dos Santos
CADASTRO: 8567-2      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 19/03/2005 a 18/03/2010
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA N° 236/2011
SERVIDOR: Ligia Caetana de Souza Ferreira
CADASTRO: 3130-2      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 18/02/1995 a 13/02/2000
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA N° 235/2011
SERVIDOR: Daria Lima dos Santos
CADASTRO: 2166-2      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 10/05/2005
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA N° 242/2011
SERVIDOR: Carmem Lucia Silva Santos
CADASTRO: 2937-7      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA N° 233/2011
SERVIDOR: Márcia Maria Silva Araújo
CADASTRO: 7889-3      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1994 a 16/05/1999
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA N° 231/2011
SERVIDOR: Teresinha Ribeiro de Sousa Carvalho
CADASTRO: 3401-0-6      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 02/03/1995 a 01/03/2000
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA N° 243/2011
SERVIDOR: Claudia Bailão Opa
CADASTRO: 9076-8      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 22/04/2005 a 21/03/2010
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA N° 241/2011
SERVIDOR: Ana Maria Machado de Souza
CADASTRO: 2203-9      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 16/05/2000 a 15/05/2005
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA N° 245/2011
SERVIDOR: Girlene de Menezes Santos
CADASTRO: 8906-0      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 27/03/2005 a 26/03/2010
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA N° 244/2011

SERVIDOR: Gilvania Araujo Santos
CADASTRO: 8825-8      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/03/2005 a 28/02/2010
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA N° 230/2011
SERVIDOR: Anne Beatriz Maciel Sales Santos
CADASTRO: 9037-8      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 27/03/2005 a 05/04/2010
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA N° 232/2011
SERVIDOR: Mônica Mota Souza
CADASTRO: 8123-4      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 12/06/2005 a 11/06/2010
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

PORTARIA N° 229/2011
SERVIDOR: Heitor Waldeck de Azevedo Filho
CADASTRO: 8059-7      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 15/09/1994 a 30/08/1999
GOZO: A partir de 23 de Novembro de 2011.

PORTARIA N° 238/2011
SERVIDOR: Ivaneide Pereira Cruz Pinto
CADASTRO: 8236-7      Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 05/10/1995 a 06/09/2000
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2011.

DISPÕE SOBRE MUDANÇA DE NIVEL À
 SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Dinamar Viana Neves
CADASTRO: 2941-3     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Prof. Esp. Nível I-G para Prof.  N. I-G 
DATA: retroativa a 11 de março de 2011. 

SERVIDOR: Valdenice dos Santos  Silva
CADASTRO: 9699-4     Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Ag..de Combate a Edemias Nível I-B
 Para Ag. Com. a  Edemias Nível II-B 
DATA: retroativa a 08 de Novembro de 2010. 

SERVIDOR: Julimar Alves Dias 
CADASTRO: 9569-1     Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Ag..Com.de Saude Nível I-B
Para Ag.Com. de Saúde Nível II-B 
DATA: retroativa a 09 de maio de 2011. 

SERVIDOR: Eli Mendes Cordeiro Santos 
CADASTRO: 9513-4     Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Ag..Com.de Saude Nível I-B
Para Ag.Com. de Saúde Nível II-B 
DATA: retroativa a 03 de maio de 2011. 

SERVIDOR: Antonio Sergio de Almeida Castro 
CADASTRO: 7334-8     Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Médico  Nível I-D Para Médico  Nível II-D 
DATA: retroativa a 04 de maio de 2011. 
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SERVIDOR: Eugenio Pacelli Mota Oliveira 
CADASTRO: 7239-2     Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Médico  Nível I-E Para Médico  Nível II-E 
DATA: retroativa a 10 de maio de 2011. 

SERVIDOR: Carlos Eduardo Sampaio Oliveira
CADASTRO: 9012-2     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Prof. Nível I-B para Prof.  N. –II-B 
DATA: retroativa a 09 de Agosto de 2011. 

SERVIDOR: Edenice Teixeira Moreira
CADASTRO: 9369-3     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Prof. Esp. Nível I-B para Prof.  N. I-B 
DATA: retroativa a 05 de Agosto de 2011. 

SERVIDOR: Regina Celeste Gonçalves de Santana
CADASTRO: 7593-6     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Prof. Nível I-D para Prof.  N. II-D 
DATA: retroativa a 24 de março de 2011. 

SERVIDOR: Weslen Almeida Sampaio
CADASTRO: 9127-9     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Prof. Esp. Nível I-C para Prof.  N.I-C 
DATA: retroativa a 10 de agosto de 2011.

SERVIDOR: Luciano Leite Rodovalho
CADASTRO: 8856-9     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Prof. Nível I-C para Prof.  N. II-C 
DATA: retroativa a 09 de agosto de 2011. 

SERVIDOR: Ana Caroline Pereira da Silva
CADASTRO: 8609-2     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Prof. Esp. Nível I-B para Prof.  N. I-B 
DATA: retroativa a 11 de Agosto de 2011. 

SERVIDOR: Maria das Graças Neiva da Cruz 
CADASTRO: 4210-8     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Prof. Esp. Nível I-F para Prof.  N. I-F 
DATA: retroativa a 09 de Agosto  de 2011. 

SERVIDOR: Roberto Dias Fontes 
CADASTRO: 7289-7     Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Médico  Nível I-D Para Médico  Nível II-D 
DATA: retroativa a 02 de maio de 2011. 

PORTARIA Nº 19-A/2011
DE 17 DE AGOSTO DE 2011

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

RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora JANAINA DOS SANTOS 
CARDOSO, Assistente Administrativo, matricula 60192-1, 
para desempenhar a função de Auxiliar Administrativo no 
Colegiado de Gestão Microrregional Leste.
Parágrafo único – A designação prevista no caput deste 
artigo estar amparada no Plano de Ação 2011 do Colegiado 
Microrregional Leste, conforme Resolução 001 de 16 de 
Agosto de 2011, devidamente aprovado na Décima Terceira 
Reunião Ordinária.
Art. 2º - A servidora designada no artigo primeiro desta 
portaria receberá a titulo de ajuda de custo o valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais) a serem pagos mensalmente 
com recursos do Ministério da Saúde, no Bloco de Gestão 
do CGMR.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de assinatura, 
revogada as disposições em contrário.        

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 17 DE AGOSTO DE 2011.

CAMILO PINTO FARIA DE LIMA E SILVA
SECRETARIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 025/2011
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011

 

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

RESOLVE:

Art. 1º – Fica determinada a prioridade na dispensação de 
medicamentos da rede Básica de Saúde aos munícipes 
residentes e domiciliados em Camaçari.

Parágrafo único - A prescrição médica será imprescindível 
para a dispensação dos medicamentos, podendo esta ser 
emitida tanto pelas clinicas particulares ou pela própria rede 
SUS Municipal/Estadual.

Art. 2º - Para dispensação dos medicamentos da Rede 
Básica de Saúde no Município de Camaçari, o paciente ou 
seu acompanhante deverá apresentar o cartão SUS ou 
documento equivalente que comprove sua situação de 
residente no Município.  
 
Art. 3º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI EM 25 DE NOVEMBRO DE 2011.
 
                                                          

Vital Sampaio Neto
Secretário de Saúde
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PORTARIA N°. 027/2011
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições e considerando a necessidade de se 
disciplinar o controle do estoque de materiais do 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social,

RESOLVE

Art. 1º Estabelecer as atribuições do almoxarifado 
referentes ao controle do recebimento e estoque de 
materiais de consumo e material didático e designar 
Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 2º Compete ao Almoxarifado:
I - receber, conferir e atestar em documento fiscal, o 
atendimento das especificações, quantidades e valores 
dos materiais e serviços adquiridos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, através de Licitações Públicas;
II - efetuar o registro sistemático do estoque;
III - zelar pela guarda e conservação do material em 
estoque;
IV - distribuir o material de consumo e didático de acordo 
com as solicitações dos setores da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social;
V - controlar o consumo dos produtos perecíveis, 
garantindo o uso dos produtos com a validade mais 
próxima de expirar, a fim de se evitar perdas;
VI - manter arquivo atualizado, relativo aos gastos e 
qualidade dos materiais, para fins de elaboração de um 
histórico para justificar futuros procedimentos de compra;
VII - comunicar ao Gabinete da Secretaria a necessidade 
de compra quando o estoque estiver no nível de reposição, 
para garantir o funcionamento contínuo das ações da 
SEDES;
VIII - elaborar inventário de bens em almoxarifado;
IX - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração 
de relatórios e pareceres;
X - realizar outras atividades, compatíveis com a natureza 
de suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 3º Para fins desta Portaria, conceitua-se:
I - “Materiais” são todos os produtos adquiridos pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por 
processos de compra, ou ainda os recebidos por doação ou 
concessão;
II – “Serviços” são definidos na literatura econômica 
convencional como "bens intangíveis". São o exercício 
ou desempenho de quaisquer atividades, materiais ou 
intelectuais, com o fim produtivo ou lucrativo; execução 

de determinado trabalho físico ou mental;
III - “Controle de Estoque” é a atividade técnico-
administrativo que tem por objetivo subsidiar a 
programação e aquisição de materiais, visando à 
manutenção dos níveis de estoques necessários ao 
atendimento da demanda, evitando-se a superposição de 
estoques ou desabastecimento do sistema;
IV - “Inventário” é a contagem física dos estoques para 
verificar se a quantidade de materiais estocada coincide 
com a quantidade registrada nas fichas de controle ou no 
sistema informatizado, com objetivo de realizar o controle 
de estoque, e manter o arquivo atualizado.

Art. 4º O Inventário, conforme o disposto no artigo 2º, inciso 
VIII será realizado;
I - Obrigatoriamente:
a) no fechamento de cada exercício;
b) quando o presidente da comissão de controle e chegada 
de estoque tomar posse na função.
II - Periodicamente:
a) para monitorar os produtos de alto custo e os de maior 
rotatividade;
b) semanalmente, pela contagem por amostragem seletiva 
de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do estoque;
c) Quando solicitado pelo Gabinete da Secretaria de 
Desenvolvimento Social.
Parágrafo único – Os relatórios emitidos deverão ser 
encaminhados ao Gabinete da Secretaria de 
Desenvolvimento Social.

Art. 5º Ficam designados os servidores Ernâni Bernardino 
Alves de Sena, matrícula 038361-0; Aline Oliveira Gomes, 
matrícula 061016-6 e Marizia Antônia de Souza Fontoura, 
matrícula 036186-8, para sob a presidência do primeiro 
constituírem a Comissão Permanente de Recebimento de 
Materiais e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento 
Social da Prefeitura Municipal de Camaçari, para mandato 
de 01 (hum) ano, permitida a recondução.

§ 1º No impedimento dos efetivos, serão chamados para 
compor a comissão, os suplentes Kelly Shirley Cáceres 
Guimarães, matrícula: 060690-7; César Pereira dos 
Santos, 061266-9 e Denise Xavier, matrícula 037027-3.

§ 2º O prazo de mandato dos membros designados no 
artigo 1º desta Portaria é de um ano, permitida a 
recondução por período indeterminado.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE 
NOVEMBRO DE 2011.

JAILCE SOBRAL ANDRADE E SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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PORTARIA Nº. 018/2011
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.

A COMISSÃO ELEITORAL no uso das atribuições que lhes 
são conferidas pela PORTARIA de criação N. 012/2011, DE 
15 DE SETEMBRO DE 2011 e pelo EDITAL N. 001/2011, 
DE 23 DE SETEMBRO DE 2011 - Edital de inscrições para o 
processo de eleições diretas para o cargo de diretor e vice-
diretor em unidades escolares da Rede municipal de ensino 
de Camaçari, 

RESOLVE,

Art. 1º. Tornar público o resultado das Eleições para os 
cargos de Diretores e Vices das Escolas Municipais de 
Camaçari, conforme relação das chapas eleitas na primeira 
votação (ANEXO I).

Art. 2º - Realizar novas Eleições nas Escolas constantes no 
ANEXO II desta portaria.

Parágrafo único: A segunda votação de que trata 
este artigo se dará no dia 23 de novembro de 2011.

  
Art. 3º- Todo o processo eleitoral pode ser acompanhado 
on-line, via Portal da Secretaria de Educação, no endereço: 
www.seduc camacari.ba.gov.br, no link: acompanhe a 
apuração, servindo esta Portaria para atender requisito 
legal. 

Art. 4º- Os recursos eventualmente interpostos foram 
decididos pela Comissão e as partes interessadas 
devidamente notificadas.

Art. 5º- Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

08 DE NOVEMBRO DE 2011.

KADJA CRISTINA GRIMALDI GUEDES
PRESIDENTA DA COMISSÃO

ANEXO I

RELAÇÃO DAS CHAPAS ELEITAS NA PRIMEIRA 
VOTAÇÃO 

SEDE

.
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ANEXO II

Relação de Escolas que participarão da Segunda 
votação.

Sede

1. Centro Educacional Maria Quitéria
2. Escola Professor Luis Rogério de Souza
3. Centro Educacional Anísio Teixeira
4. Escola Municipal Conceição de Maria
5. Escola Municipal Denise Tavares
6. Escola Municipal Joanna D’Angelis
7. Colégio Municipal São Thomaz de Cantuária
8. Escola Helena Celestino de Magalhães
9. Escola Felix Joaquim de Moraes

Orla

1. Escola Amélia Rodrigues
2. Escola Aloísio de Oliveira
3. Centro

PORTARIA Nº. 020/2011
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011.

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de atribuições legais e 
considerando:

A necessidade de estabelecer diretrizes para o processo de 
matrícula e organização do ensino para o Ano Letivo de 2012 nas 
Unidades Escolares Municipais;
A necessidade de identificar a demanda real de vagas do Sistema 
Municipal de Ensino, a fim de promover o acesso à Escola a todas 
as crianças, jovens e adultos;

RESOLVE

Art. 1º - Realizar a CHAMADA ESCOLAR obrigatória das 

 Educacional Barra do Pojuca
4. Escola Municipal Barra do Jacuipe
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crianças de 06(seis) anos de idade para Ensino Fundamental 
de 09 anos, com base na Lei 11.114 de 16 de maio de 2005 que 
altera os Artigos 6º, 32 e 87 da Lei nº 9.394/1996.

§1º – Serão matriculadas nas classes do 1º Ano do 
Ensino Fundamental as crianças com 06 anos completos ou a 
completar até 31 de março de 2012.

§2º - Serão matriculadas nas classes de pré-escola da 
Educação Infantil as crianças com 04 ou 05 anos de idade 
completos ou a completar até  31 de março de 2012, a saber:

a) Crianças com 04 anos completos ou a completar até 
31 de março de 2012, serão matriculadas nas turmas de grupo 
04.

b) Crianças com 05 anos completos ou a completar até 
31 de março de 2012, serão matriculadas nas turmas de grupo 
05.

Art. 2º - Realizar a CHAMADA ESCOLAR, destinada a:

a) Confirmar a matrícula do educando pertencente ao 
Sistema Municipal de Ensino;

b) Matricular os alunos candidatos a ingressarem no 
Sistema Municipal de Ensino em 2012;

§1º – Os pais ou responsáveis pelos educandos e 
educandos maiores de 18 anos  deverão dirigir-se à escola mais 
próxima de sua residência para realizarem a  respectiva 
matrícula através do preenchimento do formulário eletrônico 
no sistema e-cidade, respeitando os horários de funcionamento 
da Unidade Escolar e calendário específico a ser publicado.

§2º – Na impossibilidade de uso do formulário eletrônico 
do sistema e-cidade, poderá ser utilizado o formulário de 
matrícula impresso, com a devida autorização da GEMAT.

§3º – Esta orientação é concernente para a 
confirmação da matrícula e para matrícula de novos 
estudantes, conforme calendário ora estabelecido.

Art. 3º - O número de educandos a serem matriculados por 
ano/série/turma, devem respeitar a demanda local, 
preferencialmente, obedecerá a seguinte composição:

a) Educação Infantil:
                  Crianças de crianças de 04 e 05 anos - 20 
estudantes por sala;

Crianças de 03 anos serão matriculadas nos 
CIEI's – 20 estudantes por sala.

b) Ensino Fundamental:
1º. Ano – 25 educandos por sala;
2º. Ano – 25 educandos por sala;
3º. Ano – 25 educandos por sala;
4º. Ano – 30 educandos por sala;

a
4 série/5º Ano – 30 educandos por sala;
5ª Séries/ 6º ano - 35 educandos s por sala
6ª serie/ 7º ano – 35 educandos s por sala
7ª e 8ª. Séries – 40 educandos s por sala;

c) Educação de Jovens e Adultos;
TEMPO DE FORMAÇÃO I 

EIXO I  – Alfabetização (Programa Brasil 
Alfabetizado ou Projeto Alfabetiza Camaçari)

EIXO II  – 1ª e 2ª série – 30 educandos por 
sala;

EIXO III  – 3ª e 4ª série – 35 educandos por 
sala;
TEMPO DE FORMAÇÃO II

EIXO IV  – 5ª e 6ª série – 40 educandos por 
sala;

EIXO V – 7ª e 8ª série – 40 educandos por 
sala;
TEMPO DE SABER

EIXO IV  – 5ª e 6ª série – 40 educandos s por 
sala;

EIXO V – 7ª e 8ª série – 40 educandos por 
sala;

Art. 4º - Os pais ou responsáveis pelos educandos maiores de 18 
anos matriculados no Sistema Municipal de Ensino e que estejam 
cursando regularmente, deverão confirmar a matrícula no 
período de 23 de novembro a 10 de dezembro de 2011 em sua 
Unidade Escolar, no horário do seu respectivo turno, a fim de 
garantir a vaga para o ano letivo de 2012.

§1º – Os pais, responsáveis ou educandos que não 
confirmarem a matrícula no período determinado, perderão o 
direito à vaga, passando a concorrer com os educandos novos no 
Sistema Municipal de Ensino.

§2º - No período de confirmação da matrícula, a direção 
da Unidade Escolar deverá disponibilizar funcionários 
devidamente instruídos para a orientação aos pais, responsáveis 
e educandos, no preenchimento do referido formulário.

§3º - No ato da confirmação da matrícula, o educando ou 
seu responsável legal deverá estar munido dos documentos 
pessoais: carteira de identidade ou certidão de nascimento e 
comprovante de residência.

Art. 5º - Estabelecer o período de 09 a 25 de janeiro de 2012 
para a matrícula dos educandos novos no Sistema Municipal de 
Ensino.

§1º - A matrícula do educando desistente ou evadido do 
ano letivo de 2011 e os que não confirmarem matrícula deverá ser 
efetivada juntamente com os educandos novos.

§2º - No ato da matrícula, os educandos novos do 
Sistema Municipal de Ensino, deverão entregar a seguinte 
documentação:

1. Histórico Escolar (original) ou Atestado Escolar com 
validade de 60 dias;

2. Certidão de Registro Civil ou Cédula de Identidade 
(cópia) com os respectivos originais para 
conferência;

3. Comprovante de residência;
4. 02 (duas) fotos 3x4 recentes.
5. Cartão de Vacinas.

§3º - Não sendo apresentado o Histórico Escolar no 
prazo de 60 (sessenta) dias, caberá à Direção da Unidade 
Escolar adotar as providências cabíveis, a saber:

1. Comunicação escrita aos pais ou responsáveis;
2. Suspensão do educando das atividades escolares 

até que a situação esteja regularizada;
3. Cancelamento de matrícula.

Art. 6º - Determinar que os educandos, na faixa etária entre 06 e 
15 anos, tenham prioridade para a matrícula no Ensino 
Fundamental Regular, nos turnos matutino e vespertino.

Art. 7º – Efetivar a matrícula dos educandos retidos por dois anos 
consecutivos e que mantenham sobre essa condição uma 
distorção de idade/série, na unidade escolar em que estão 
vinculados. 

§1º – Os estudantes com 16 e 17 anos serão 
contemplados nas classes de regularização do fluxo escolar.

Parágrafo único – Sempre que possível, respeitando 
as particularidades da estrutura socioeconômica, o educando em 
distorção idade/série poderá ser encaminhado para unidades 
escolares que possuam atividades no contra turno escolar.

Art. 8º - O cancelamento da matrícula se dará pelos seguintes 
motivos:
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1. Quando o educando não tiver frequência até 
30.04.2012.

2. Quando não apresentar o Histórico no prazo de 60 
dias.

3. Quando solicitado pelo pai ou responsável ou pelo 
educandos maior de idade.

Art. 9º - No ato da matrícula, o educando ou seu responsável 
legal, assinará um Termo de Responsabilidade,  
comprometendo-se:

1. Ao uso do fardamento escolar nas dependências da 
Unidade Escolar.

2. A zelar e preservar o patrimônio escolar – prédio, 
muros, salas, sanitários, áreas de circulação, 
mobiliário, equipamentos materiais e outros bens – 
ressarcindo a escola por quaisquer danos que 
venha a causar.

3. Estar ciente e cumprir o Termo de Responsabilidade 
que reza o art. 9º desta Portaria.

Art. 10 – Caberá ao responsável legal pelo estudante estar 
munido dos documentos comprobatórios de guarda ou tutela 
emitidos pela Vara da Infância e Juventude.

Art. 11 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria 
Municipal de Educação – SEDUC e, quando necessário, 
divulgados em documentos específicos.

Art. 12 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2011.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº. 021/2011
DE 21 DE NOVEMRO DE 2011

Estabelece normas complementares para 
implantação e funcionamento das creches e 
escolas de Educação Infantil, no Sistema 
Municipal de Ensino do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia.

O Secretário de Educação de Camaçari, no 
uso de suas competências e em conformidade com o 
disposto na Constituição Federal art. 208, inciso IV, na 
Lei Federal nº 9394/96, artigos 21, 29, 30 e 31 na Lei 
11700/2008 e da Resolução CEB nº 01 de 07 de abril de 
1999 e de acordo com o Parecer CME nº 08/11,

RESOLVE

Art. 1º - A educação infantil, definida na LDB 9.394/96 como 
sendo a primeira etapa da Educação Básica constitui um 
direito da criança de zero (0) a cinco 5 anos de idade 
conforme  a Lei Federal 11.114 e 11.274 que alteram os 
artigos  6º, 30,32 e 87 da LDB 9394/96, oferecida pelo Poder 
Público Municipal e pela iniciativa privada vinculada ao 
Sistema Municipal de ensino, passará a ser regida mediante 
ao que dispõe a  presente Resolução.  

Art. 2º As instituições que ofertam a Educação Infantil e que 
integram o Sistema Municipal de Ensino são as mantidas:

I - Pelo Poder Público Municipal;

II - Por entidades privadas, que ministram a educação 
infantil, localizadas no município.

O Sistema Municipal de Ensino atenderá as crianças de 0 a 
5 anos em Creches , Escolas de Educação Infantil e em 
Escolas de Ensino Fundamental. 

§ 1º. Na  Rede  Municipal  de  Ensino  de Camaçari,  a  
Educação  Infantil  é  oferecida  em  duas
 modalidades:  

                 

Art. 3º São objetivos da Educação Infantil na Rede Municipal 
de Ensino de Camaçari:

I - Possibilitar às crianças o conhecimento de si e do mundo 
por meio da imersão e domínio progressivo das diferentes 
linguagens, da ampliação de experiências sensoriais, 
expressivas, corporais que possibilitem sua movimentação 
ampla e a expressão de sua individualidade de forma 
gestual, verbal, plástica, dramática e musical;

II - Possibilitar às crianças experiências de narrativas, de 
apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e 
convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e 
escritos, bem como a aquisição gradual das relações 
quant i tat ivas,  medidas,  formas e or ientações 
espaçotemporais, em contextos significativos;

III - Ampliar a confiança, a participação e autonomia das 
crianças nas atividades individuais e coletivas, vivenciando 
os valores de auto cuidado, cooperação, solidariedade e 
consciência de grupo;

IV - Possibilitar vivências éticas e estéticas com outras 
crianças e grupos culturais, a interação e o conhecimento 
das manifestações e tradições culturais brasileiras, 
alargando seus padrões de referência e de identidades no 
diálogo e reconhecimento da diversidade;

V - Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, 
o questionamento, a indagação e o conhecimento das 
crianças em relação ao mundo físico e social;

VI - Promover o relacionamento e a interação das crianças 
com diversificadas manifestações: música, artes plásticas e 
gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e 
literatura, tornando-as campos  privilegiados para 
ampliação do universo cultural, do imaginário e da 
criatividade;

Creches – para crianças até 3 anos de idade;  

Infantil – para crianças de 4 a 5 anos de idade.
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VII - Promover a interação, o cuidado, a preservação e o 
conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da 
vida na Terra, desenvolvendo noções da interdependência e 
possível fraternidade entre todos os seres e elementos 
naturais que compõem a teia da vida;

VIII - Possibilitar o acesso da criança aos recursos 
tecnológicos e midiáticos como instrumentos de 
crescimento e construção de autonomia. 

Art. 4º:  A educação infantil, enquanto primeira etapa da 
educação básica, acolhe crianças em fase especial de 
desenvolvimento e aprendizagem. A constituição da 
identidade, da autonomia, os valores básicos de 
convivência, os modos de lidar consigo mesmo, com o outro, 
com os saberes universais e com os ambientes são 
estruturados nesta fase e seus resultados se estendem por 
toda a vida. Portanto deve estar estruturada em torno de três 
eixos básicos: o cuidar, o educar e o brincar.

I - O cuidar: o cuidado na esfera da instituição de Educação 
Infantil significa compreendê-lo  como  parte  integrante  da  
educação,  embora  possa  exigir  conhecimentos,  
habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão 
pedagógica. Os cuidados e  a  educação  devem 
proporcionar o desenvolvimento cognitivo  e psicossocial   a   
todas   as   crianças,   sem   qualquer   tipo   de   
discriminação, garantindo a elas todos os direitos de 
cidadãos.  O  cuidar  inclui  todas  as  atividades  ligadas  ao  
cotidiano  de  qualquer  criança: “alimentar,  lavar,  trocar,  
proteger,  consolar,  todas  as  atividades  que  são  
integrantes  do  educar”.  Significa, portanto,  atitudes  e  
procedimentos  que  têm  como  objetivo  atender  às  
necessidades  da  criança  no  seu  processo  de  
crescimento e desenvolvimento e que exigem 
necessariamente posturas de abertura, acolhimento e 
amorosidade.  

II. O educar: o percurso educativo entrelaça todos os 
momentos do dia, remete a situações de cuidado, 
brincadeiras, de diálogo entre crianças e adultos e de 
crianças entre si.  São  as  aprendizagens  orientadas  de  
forma  integrada    que   contribuem  para  o  
desenvolvimento  das  capacidades  infantis  de  relação  
interpessoal,  de  ser  e  estar  com  outras crianças  em  
uma  atitude  básica  de  aceitação, respeito  e  confiança.   

III. O brincar -  com base na natureza interativa das crianças 
o brinquedo e a brincadeira são os principais pilares sobre 
os quais se fundem as culturas da infância. A vivência da 
fantasia expressa as construções que as crianças fazem do 
real a partir do imaginário, pelo processo de reinterpretação 
das referências culturais que constituem as suas vidas 
cotidianas. Nesses processos elas reproduzem os modelos 
dados pela cultura de uma forma reinterpretativa, assim 
como criam personagens, ações, subversões das ordens e 
regras do cotidiano, ultrapassagens dos modelos impostos, 
atuando em tempos-espaços próprios do brincar e das 
relações interativas que constituem essa atividade. As 
brincadeiras tradicionais trazidas pelas crianças são 
prioridades da educação infantil como importante herança 
cultural, têm uma simplicidade de ritmo e palavras e são 
transmitidas oralmente de geração a geração, guardando 
séculos de sabedoria e riqueza do imaginário popular, 
trazendo valores para o fortalecimento do eixo estruturante 
memória/identidade em contraponto à cultura do consumo e 
à centralidade dos meios de comunicação de massa.

Art. 5º – As unidades escolares observarão os seguintes 
aspectos básicos para a implementação da Educação 
Infantil:

I - Definição clara de objetivos, conteúdos, metodologia para 
as atividades e instrumentos de avaliação claramente 
expressos em sua proposta pedagógica;

II - Espaço físico compatível com os Parâmetros Nacionais 
de Qualidade para Educação Infantil (MEC, 2009); 

III - Especificação dos recursos e materiais didáticos 
adequados e indispensáveis ao gradual e progressivo 
desenvolvimento do processo de ensino e de 
aprendizagem;

IV -  Equipe de educadores devidamente qualificada para 
este nível de ensino;

Art. 6º – As instituições de Educação Infantil, respeitados os 
dispositivos legais vigentes da União, do Estado e do seu 
Sistema de Ensino, terão a incumbência de elaborar e 
executar sua Proposta Pedagógica, nos termos das 
Diretrizes Curriculares Nacionais:

“A proposta pedagógica das instituições de Educação 
Infantil deve ter como objetivo garantir à criança o acesso a 
processos de apropriação, renovação e articulação de 
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 
confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 
convivência e à interação com outras crianças” 

§ 1º O Currículo da Educação Infantil, incluído na Proposta 
Pedagógica, deve assegurar a formação básica comum, 
respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais, o contexto 
no qual a instituição está localizada, o nível de 
desenvolvimento das crianças e sua diversidade social e 
cultural.

§ 2º. – A Proposta Pedagógica e o Regimento Escolar da 
Instituição de Educação Infantil devem orientar a 
concretização das estratégias educacionais. Nas 
instituições mantidas pelo Poder Público Municipal, a 
Proposta Pedagógica é apreciada, aprovada e 
supervisionada pela Secretaria Municipal de Educação.

§ 3º. A Proposta Pedagógica das Instituições da Educação 
Infantil, mantidas pela iniciativa privada, será apreciada e 
aprovada por instância da respectiva mantenedora.

§ 4º. As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem 
respeitar os seguintes princípios:

I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 
ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. 

A conquista da autonomia, o desenvolvimento das 
potencialidades criativas infantis e o aprendizado da ética  
têm dependência direta da qualidade da base 
afetiva/amorosa propiciada à criança. Cabe às escolas 
incentivar e valorizar os afetos expressos pelas crianças, 
compreendendo-os como dimensão fundamental para que 
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elas aprendam a conhecer em si mesmas suas 
características mais subjetivas e a expressá-las de forma 
mais livre, preparando-se para melhor lidar com  os desafios 
do cotidiano;

II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à ordem  democrática.

Ao garantir mecanismos efetivos de participação das 
crianças e suas famílias na definição de suas ações e 
decisões a escola torna-se um espaço pulsante onde a vida  
se coloca no centro de suas  discussões. A descoberta de 
questões coletivas nas turmas, na escola e na comunidade 
do entorno e o encaminhamento conjunto de soluções são 
instrumentos ricos e impulsionadores da participação em 
projetos coletivos para o bem comum que promovam o 
desenvolvimento do pensamento autônomo e criativo e a 
formação com base no respeito à diversidade e o combate 
às desigualdades, preconceitos e injustiças.

III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da 
ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 
manifestações artísticas e culturais.

O desenvolvimento da sensibilidade e criatividade inclui o 
cuidado com o corpo, considerando-o como Casa da Vida, 
como espaço primeiro de aprendizagens, implica no zelo 
com os vínculos, com o desenvolvimento dos cinco sentidos, 
ampliando a capacidade de sentir  com profundidade a si 
mesmo, aos outros, ao mundo. Ao  ampliar os sentidos as 
crianças podem desenvolver as demais capacidades 
perceptivas, resultando em posturas abertas e confiantes 
diante da vida, aprendendo a escutar seu senso intuitivo, a 
vivenciar a apreciação, a compaixão e a solidariedade, 
gerando gradualmente uma opção clara e consciente pela 
vida com suas diversas belezas.

Art. 7º- “O currículo da Educação Infantil é concebido como 
um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a 
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 
anos de idade.” (DCNEI). Os campos de conhecimento a 
serem trabalhados com as crianças de Educação Infantil 
devem ser abordados de forma integrada, priorizando os 
princípios da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, 
priorizando as atividades vivenciais, envolvendo: 

a)Interação - experiências  de convivência comunitária entre 
crianças e destas com os adultos;

b) Vivências com a brincadeira, a imaginação e a 
inventividade;

c) Vivências com as artes: linguagem musical, linguagem 
teatral, linguagem plástica;

d) Vivências com o movimento e a expressão corporal;

e) Vivências com a linguagem verbal;

f) Vivências sobre a  natureza e a cultura;

g) Vivências para o desenvolvimento do raciocínio lógico 
matemático;

h) Vivências com as tecnologias da informação e 
comunicação

Art. 8º - As crianças com necessidades especiais devem ser 

atendidas na rede regular de ensino, sabendo-se que: 

Parágrafo único: É papel das Escolas de Educação Infantil 
garantir a inclusão de crianças com necessidades especiais 
no sentido de lhes possibilitar a vivência de diversas 
experiências e acesso a conteúdos que lhes favoreçam sua 
aprendizagem e seu desenvolvimento. As escolas de 
educação infantil ao acolher crianças com algum tipo de 
deficiência devem garantir o apoio em suas especificidades 
e a interação com as outras crianças, favorecendo a 
transformação e ampliação do seu repertório cultural: “É 
fundamental que a inclusão escolar de todas as crianças 
tenha início na educação infantil, onde se desenvolvem as 
bases necessárias para a construção do conhecimento e 
seu desenvolvimento global. Nessa etapa, a ludicidade , o 
acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza 
de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos e 
sociais e a convivência com as diferenças favorecem as 
relações interpessoais, o respeito e a valorização da 
criança. (Versão Preliminar: POLÍTICA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL, MEC/SSESP, 2007.p. 16).

Art. 9º - As famílias constituem parte da comunidade das 
creches e escolas de Educação Infantil, por isso é  preciso 
considerar que:

I a ação da escola se dá em complementação à da família 
que é o primeiro espaço de convivência no qual as crianças 
são educadas e cuidadas;

II é a fonte primeira dos valores culturais a partir dos quais as 
crianças significam a si e ao mundo; 

III a chegada dos pequeninos nas creches e escolas de 
Educação Infantil requer necessariamente que estes 
conheçam as especificidades dos contextos  onde vivem 
estas crianças para melhor integrá-las ao processo 
educativo;   

IV. as famílias  são parceiras fundamentais no processo de 
acompanhamento das crianças, portadoras de um vasto 
repertório que se constitui em material rico e farto para o 
exercício do diálogo, exigindo dos profissionais da 
educação a capacidade de ouvir, observar, acolher o olhar 
dos familiares  sobre suas necessidades e expectativas 
com relação às crianças, como pessoas que conhecem bem 
a criança e têm aspirações com relação às mesmas.  

Parágrafo único: A Proposta Pedagógica das Instituições 
de Educação Infantil devem explicitar as estratégias de  
envolvimento das famílias, de acolhimento das suas 
diferentes expressões e manifestações,  valorizando e 
respeitando a diversidade. 

Art. 10° As instituições que atendem as creches e salas de 
infantil devem organizar seus diversos espaços como 
ambientes de aprendizagem, adequados às características 
da infância, de modo a enriquecer o cotidiano das crianças 
com sequências de atividades individuais e coletivas diárias 
diversificadas, significativas, criativas e prazerosas. As 
Instituições de educação infantil devem organizar os 
espaços físicos de modo que:

I. Possibilitem a liberdade de movimentos das 
crianças e a criação de ambientes fictícios;

II. Disponibilizem livros, jogos, brinquedos variados e 
outros materiais didáticos próprios à fase de 
desenvolvimento da criança e em locais de fácil 
alcance;
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III. Sejam aconchegantes e confortáveis, limpos, 
seguros e permitam repouso;
IV. O mobiliário e infraestrutura adequados ao tamanho 
das crianças;
V. Tenham boa iluminação, ventilação, permitam ver o 
tempo; 
VI. Tenham água potável disponível;
VII. Garantam acessibilidade às crianças portadoras de 
deficiência;

VIII.Contenham equipamentos adequados ao 
desenvolvimento da habilidade motora das crianças, 
onde seja possível a vivência com os elementos 
naturais em espaços livres, ensolarados, sombreados, 
arborizados.

Parágrafo único: O imóvel destinado à Educação Infantil 
deve apresentar condições adequadas para este fim e   
atender às normas e especificações técnicas da legislação.  
As condições de localização, acesso, salubridade, 
saneamento e higiene devem estar em conformidade com a 
legislação que rege a matéria.

Art. 11° As Instituições de Educação Infantil devem conter 
espaços construídos ou adaptados, que contemplem:

I. Sala para atividades pedagógicas, administrativas e 
de apoio;
II. Salas de atividades para os grupos de crianças de 
acordo com as especificações técnicas;
III. Equ ipamentos,  u tensí l ios  adequados à  
conservação de alimentos, locais de armazenamento e 
preparo destes que atendam às exigências na nutrição; 
IV. Instalações de sanitários completas, em tamanho 
adequado e  quantidade suficiente;
V. Sanitários próprios para os adultos;
VI Berçário para atendimento às crianças de 0 a 2 anos 
com berço ou colchonetes revestidos de material 
impermeável, com local para higienização, pia, água 
corrente, balcão para troca de fraldas;
VII Espaço favorável para amamentação, quando 
necessário;
VIII Lavanderia ou área de serviço com tanque; 
IX Espaço externo compatível com o número de 
crianças com caixa de areia protegida.

Parágrafo único: Um ambiente bem organizado deve 
atender a cinco funções básicas:

A construção da identidade da criança;
O desenvolvimento de competências;

· Oportunidades para o crescimento da criança;
· A segurança e confiança da criança;
· As relações com os outros e a privacidade. 

Art. 12° A avaliação na educação infantil é diretamente 
dependente da observação das crianças em sua exploração 
permanente do mundo. É uma apreciação da variedade de 
ideias e estratégias de ação que as crianças apresentam 
para mediar ações educativas que favoreçam o seu 
desenvolvimento. Exige um olhar atento do professor, que 
as observa, estuda suas reações e confia nas suas 
possibilidades, buscando o entendimento sobre a criança 
individualmente, sobre as interações criança/criança, 
adulto/criança. A ênfase na ação avaliativa é, portanto, a 
análise do potencial de aprendizagem, tendo como alvo o 
desenvolvimento do potencial avaliado. Neste sentido, a 

·
·

mediação como intervenção pedagógica desafiadora do 
potencial de cada criança, é tarefa essencial do avaliador, 
buscando uma articulação efetiva entre os significados 
construídos pela criança e formas mais elaboradas de 
compreensão da realidade. Tal postura avaliativa mediadora 
parte do princípio de que cada momento da vida da criança 
representa uma etapa altamente significativa e precedente 
às próximas conquistas. Cabe ao educador registrar e 
documentar cada história construída no espaço 
pedagógico, e a interação de cada criança com os vários 
objetos do conhecimento, sua convivência com os adultos e 
outras crianças. Como são histórias individuais, devem 
esses registros revelar trajetórias únicas, com suas 
peculiaridades, curiosidades, avanços e dificuldades 
próprias de cada criança, respeitando o seu “ser” diferente 
dos outros, sem comparações. Para isso devem ser 
utilizadas múltiplas formas de registros.

I. Componentes para avaliação de crianças de 0 a 5 anos 
são:

· Observação: observar o desenvolvimento da 
criança nos seus aspectos sócio-afetivos (relacionamento, 
cooperação, curiosidade, iniciativas, autoimagem, etc.) e 
cognitivos (perceber similaridades e diferenças, resolver 
problemas/questões, perceber a função da escrita, etc.)

· Registro: é fundamental que as observações se 
transformem em anotações. Não podemos contar apenas 
com a nossa “memória” para recuperarmos o processo de 
desenvolvimento das crianças e pensarmos nas estratégias 
que precisamos desenvolver para garantir que todos 
avancem. As anotações devem ser de cada criança e da 
turma como um todo.

II. Instrumentos de avaliação

· Relatório: documento personalizado, contando os 
avanços, as dificuldades, o percurso trilhado, as 
perspectivas e necessidades, elaborados no início, meio e 
final do ano letivo; 

· Portfólio: uma coleção de itens que revela, 
conforme o passar do tempo, os diferentes aspectos do 
crescimento e do desenvolvimento de cada criança 
auxiliando o professor a entender melhor o desenvolvimento 
infantil e a planejar atividades educativas mais eficientes;

· Diário Pedagógico: documento do professor que 
visa dar suporte a ação pedagógica no que concerne à 
observação, registro e avaliação dos avanços e dificuldades 
apresentados pelos alunos no processo de construção do 
conhecimento.

A mobilidade das crianças de um grupo para outro poderá 
ocorrer em qualquer época do ano mediante o 
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, 
respeitada sua singularidade e convivência no grupo.

Art. 13°  - Os profissionais de Educação Infantil devem ser 
formados em cursos de nível superior – licenciatura em 
Pedagogia ou Normal Superior  – admitindo-se como 
formação mínima a oferecida em nível médio na modalidade 
Normal,  sendo de responsabilidade da gestão da rede 
municipal o desenvolvimento de projetos e programas para 
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formação continuada e aperfeiçoamento dos seus 
profissionais.

Parágrafo único: Será admitida também a atuação de 
educador assistente tendo como formação mínima o ensino 
médio, acrescido de capacitação específica para 
atendimento a criança nesta faixa etária;

Art. 14°  A Organização dos grupos de crianças leva em 
consideração a proposta pedagógica e o espaço físico, 
permitindo-se a seguinte relação criança/adulto e 
criança/professor:

a) de 0 a 2 anos: até 6 crianças por adulto e no máximo 18 
crianças por professor;

b) de 2 a 4 anos: até 10 crianças por adulto e no máximo 20 
crianças por professor;

c) 5 anos: 25 crianças por adulto e no máximo 25 crianças 
por professor;

Art. 15° - O Sistema Municipal de Ensino ajustar-se-á, 
mediante normas suplementares, ao disposto nesta 
Resolução.

Art. 16° - As situações excepcionais não contempladas por 
esta portaria serão submetidas ao Conselho Municipal de 
Educação – CME, órgão normativo e competente do 
Sistema Municipal de Ensino.

Art. 17º- Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE NOVEMBRO DE 

2011.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº. 022/2011
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011

Estabelece procedimentos específicos para a 
reclassificação dos alunos  do  Sistema 
Municipal de Ensino do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia.

O Secretário de Educação de Camaçari no 
uso de suas competências e em conformidade com o 
disposto na Lei Federal n.° 9.394 de 20 de dezembro de 
1996 artigos 23 parágrafo 1º;  Resolução CME nº 
03/2011, e considerando a necessidade de orientações para 
a reclassificação dos alunos do Sistema Municipal de 
Ensino do Município de Camaçari,

RESOLVE

Art. 1º  As Unidades Escolares poderão reclassificar o aluno 
na série,ano, ciclo ou eixo adequado, inclusive quando se 

tratar de transferências entre estabelecimentos situados no 
País e no Exterior, tomando como base as normas 
curriculares vigentes.

Parágrafo 1º - Não poderá ser reclassificado em série 
posterior o aluno que, no ano antecedente, tenha sido 
reprovado.

Parágrafo 2º - O aluno não poderá avançar em mais de um 
ano ou série pelo ato da reclassificação.

Artigo 2º – A classificação do aluno, em qualquer série ou 
ano, excluída a primeira do ensino fundamental, será feita :

a) Por promoção, para alunos que cursarem, com 
aproveitamento, a série ou etapa anterior na própria escola;

b) Por transferência, para candidatos procedentes de outras 
escolas, mediante apreciação do Histórico Escolar, em que 
se consigne o aproveitamento nos conteúdos da base 
nacional comum do currículo;

c)Independente de escolaridade anterior, mediante 
avaliação feita pela Comissão de Avaliação da unidade 
escolar, para situá-lo no ano, ciclo, série ou eixo adequado, 
tomando por base suas experiências e grau de 
desenvolvimento pessoal.

§ 1ª – A classificação do aluno sem escolarização anterior, 
observará o limite de 14 (catorze) anos para a conclusão do 
ensino fundamental.

§ 2ª – A classificação independe de escolaridade anterior, 
dependerá de avaliação dos conteúdos da base nacional 
comum e os procedimentos devem ser coerentes com a 
proposta pedagógica da escola, devendo constar no 
regimento para que se produza os efeitos legais.

Artigo 3º- Os atos de reclassificação, quando se tratar de 
transferência entre estabelecimentos no país ou exterior, e 
de classificação independente de escolarização anterior, 
serão efetivados mediante processo de avaliação escrita, 
realizada pela Comissão de Avaliação da Unidade Escolar.

Parágrafo 1º - A Comissão de Avaliação será constituída por 
03 (três) representantes da Comunidade Escolar.

Parágrafo 2º - O resultado da avaliação, deverá constar em 
ata lavrada, em livro próprio, cuja cópia será anexada ao 
registro individual do aluno à disposição do Sistema e das 
partes interessadas.

Art. 4º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE NOVEMBRO DE 
2011.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
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PORTARIA Nº. 023/2011
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011

Estabelece procedimentos específicos para a 
implantação do Projeto de Correção Idade 
Série Reconstruindo Saberes, no Sistema 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da 
Bahia.

 O Secretário de Educação de Camaçari no 
uso de suas competências e em conformidade com o 
disposto na Lei Federal n.° 9.394 de 20 de dezembro de 
1996 artigos 37, na Resolução CNE/CEB nº. 1, de 5 de 
julho de 2000 que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Correção Idade Série, nas orientações 
decorrentes do Parecer CNE/CEB nº. 11 de 07 de junho 
de 2000 e  considerando a necessidade de orientações 
para a implantação do Projeto de Regularização da 
Correção Idade Série - Reconstruindo Saberes  no 
Sistema Municipal de Camaçari, 

RESOLVE

Art. 1º -  Implantar o Projeto Reconstruindo Saberes 
Regularização Correção Idade -Séries/Ano no Sistema 
Municipal de Ensino de forma a serem observados os 
componentes curriculares para o Ensino das séries iniciais e 
finais  e o caráter próprio deste Projeto de ensino, 
obedecendo aos Art. 26, 27, 28 e 32 da LDB e a Resolução 
CNE/CEB nº. 02/98 que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino.

Art. 2º - Esta Resolução deve abranger os processos 
educativos, formativos e a qualificação para o mundo do 
Educando, do Projeto Reconstruindo Saberes com 
avaliação no processo e integralização dos tempos de 
escolaridade, para atendimento a população a partir de 08 
anos de idade ou 17 anos e seis meses que não teve acesso 
à escolarização na idade própria, considerando o seu perfil 
socioeconômico e cultural.

Art. 3º - No Projeto Reconstruindo Saberes, seja observado 
o modelo pedagógico próprio desta modalidade de ensino, 
expresso na proposta curricular e pedagógica da Secretaria 
de Educação, desenvolvidos em parceria com as  
educadores que lecionam e que coordena, obedecendo aos 
princípios, objetivos e às Diretrizes Curriculares Nacionais 
estabelecidas para o Ensino iniciais e finais  de nove anos e, 
nas Resoluções e Portarias próprias do Sistema Municipal 
de Ensino. 

Art. 4º - Para o funcionamento da Estrutura Curricular do 
Projeto Reconstruindo Saberes no Sistema de Ensino 
deverá garantir aos educandos a oportunidade de serem 
alfabetizados, seja em programas do Governo Federal 
(Brasil Alfabetizado)  e similares  ou em turmas de 
alfabetização nas unidades escolares. O Projeto 
Reconstruindo Saberes será composta por quatro etapas:

Art. 5º- Para o funcionamento da Estrutura Curricular do  
Projeto Reconstruindo Saberes de dois anos e 
estrutura anual que equivale a integralização dos anos 
iniciais do Ensino de Nove Anos adote-se a seguinte 
organização:

a) Etapa I -  Corresponde aos alunos  da 1ª a 4ª série, idade 
de 9 a 16 anos e do 1º ao 5º ano, idade de 8 a 16 anos, 

atendendo a alunos não-alfabetizados, 8 anos no que diz 
respeito a alunos novos, ingressando na escola pela 
primeira vez. Essa etapa compreenderá os 
conhecimentos de alfabetização, letramento e 
conhecimento lógico de matemática e competências e 
habilidades relativas aos conteúdos de 1ª e 2ª séries / 2° 
e 3° ano, centrados em Língua Portuguesa e Matemática.  
Se o aluno adquiriu as habilidades e competências 
prevista no projeto, será promovido para a Etapa II; se 
regularizou a série ou o ano será matriculado na série  ou 
ano imediatamente superior a cursada.

b) Etapa II:  – Corresponde a alunos de 1ª a 4ª série, com 
idade de 9 a 16 anos e a alunos do 1º ao 4º ano e os 
multirepetentes do 5º ano, com idade de 8 a 16 anos, 
atendendo prioritariamente  alunos já alfabetizados. 
Essa etapa compreenderá – competências e habilidades 
relativas aos conteúdos de 3ª e 4ª série / 4º e 5º ano de 
todas as áreas de conhecimentos. Se aluno adquiriu as 
habilidades e competências prevista no projeto, será 
promovido para  Etapa III; se regularizou a série ou o ano 
será matriculado na série  ou ano imediatamente superior 
a cursada.

c) Etapa III -  Corresponde aos alunos matriculados na 5ª e  
6ª série (Ensino Fundamental de 8 anos) e a alunos 
matriculado no 6º  e  7ª ano (Ensino Fundamental de 9 
anos) na faixa etária de 14 a 17 anos e seis meses. Essa 
etapa compreenderá – competências e habilidades 
relativas aos conteúdos de 5ª e 6ª série / 6º e 7º ano de 
todas as áreas de conhecimentos. Se aluno adquiriu as 
habilidades e competências prevista no projeto, será 
promovido para  Etapa IV; se regularizou a série ou o ano 
será matriculado na série  ou ano imediatamente superior 
a cursada.

d) Etapa IV - Corresponde aos alunos matriculados na 7ª e  
8ª série (Ensino Fundamental de 8 anos) e a alunos 
matriculado no 8º  e 9º  ano (Ensino Fundamental de 9 
anos) na faixa etária de 15 a 17 e seis meses. Essa etapa 
compreenderá – competências e habilidades relativas 
aos conteúdos de 7ª e 8ª série/8º e 9º ano de todas as 
áreas de conhecimentos. Se aluno adquiriu as 
habilidades e competências prevista no projeto, será 
promovido para  Etapa IV; se regularizou a série ou o ano 
será matriculado na série  ou ano imediatamente superior 
a cursada.

Art. 6º  Para o pleno desenvolvimento do Ensino  dos Anos 
Iniciais , com avaliação no processo, a matriz curricular  
da etapas I e II, do Projeto Reconstruindo Saberes  terá, 
ano, 200 (duzentos) dias letivos, no mínimo, de efetivo 
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 
exames de recuperação, sendo exigida a freqüência 
mínima de 75% do computo total da carga horária e, ao 
final das  etapas  uma carga horária total de 800 horas. 

Art. 7º - Para o funcionamento da Estrutura Curricular da 
Etapas III e IV do Projeto Reconstruindo Saberes, a 
matriz curricular dos anos finais   com duração de dois 
anos e estrutura anual, que equivale à integralização 
dos anos finais do Ensino de Nove Anos, adote-se a 
seguinte organização: 

I – Reconstruindo saberes do educando compreenderá a 
duas etapas  de aprendizagem: 

a) Etapa III - 

b) Etapa IV - 

II- O 2º Segmento do Projeto Reconstruindo Saberes 
compreende as seguintes áreas do conhecimento;

a) Linguagens e Códigos – Compreende ás disciplinas 
Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Artes e 
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Educação Física, com avaliação no processo e 
sujeita a aprovação em todos os componentes 
curriculares para esta etapa. Salienta-se que a 
disciplina Educação Física deverá privilegiar jogos 
olímpicos e esportivos como: capoeira, xadrez, 
vôlei, handebol, basquete, outros esportes.

b) Ciências Humanas- Compreende as disciplinas  
História, Geografia, com avaliação no processo e 
sujeita a aprovação em todos os componentes 
curriculares para esta etapa.

c) Ciências da Natureza, Matemática  e suas 
Tecnologias, como Robótica, Laboratório de 
Ciências e Matemática avaliação     no processo e 
sujeita a aprovação em todos os componentes 
curriculares para esta etapa.

III - Para efeito de aprovação na área, sejam consideradas 
as disciplinas cursadas com aproveitamento dos estudos, 
realizados anteriormente no mesmo estabelecimento ou em 
outra escola, desde que devidamente comprovados. 

IV - Observados os Art. 37 e 38 da LDB, para integralização 
dos tempos de escolaridade, com 200 dias letivos por ano, 
excluídos o período previsto para os exames de 
recuperação, para a terminalidade das etapas iniciais e 
finais, seja exigida a frequência mínima de 75% do total de 
800 (quatrocentas) horas letivas para anos iniciais, 1000 
(quinhentas) horas para os anos finais de efetivo trabalho 
escolar – e, ao final das Etapas dos anos iniciais 1.600 
horas,e ao final das Etapas dos anos finais   uma carga 
horária total de 2.000 horas. 

V - Observadas a Resolução CNE/CEB nº 02/98, a 
legislação vigente e as especificidades das disciplinas que 
compõem os fundamentos curriculares dos anos finais , fica 
estabelecido que o professor regente tenha, no mínimo, a 
licenciatura específica para a disciplina que vai ministrar.

Art. 7º - Quanto a classificação e reclassificação nos anos 
iniciais das Etapas I e II do Projeto Reconstruindo Saberes : 

I – a classificação para os alunos novos e aqueles que se 
encontram sem  histórico escolar seja realizada ao longo do 
semestre letivo; 

II - a reclassificação para a Etapas  adequado, seja realizada 
pelo Conselho de Classe, através da avaliação diagnóstica, 
considerando as competências/habilidades estabelecidas 
no diário de classe para cada Etapa. 

Art. 8º - Quanto a classificação e progressão parcial no 
Projeto Reconstruindo Saberes das Etapas III e IV:

I – a classificação dos alunos novos e aqueles que se 
encontram sem histórico escolar dar-se-á ano  e seu 
remanejamento deve ser devidamente registrado em 
documentos escolares apropriados;

Art. 9 º - O processo de avaliação será  permanente e 
cont ínuo,  s is temat izado nos inst rumentos de 
acompanhamento da aprendizagem escolar e no  Diário 
Pedagógica e seu registro deverá ser feito:

d) no inicio e durante o ano letivo – avaliação 
diagnóstica / processual 

e) ao final de cada período letivo – avaliação final para 
a tomada de decisão e encaminhamento do aluno 
para a Etapa subsequente.

Art.  10-  O projeto educacional de implantação do Projeto 

Reconstruindo Saberes deverá especificar, entre outros 
aspectos, mecanismos que assegurem: 

I - avaliação institucional interna e externa; 

II - avaliações da aprendizagem ao longo do processo, 
conduzindo a uma avaliação contínua e cumulativa da 
aprendizagem do aluno, de modo a permitir a apreciação de 
seu desempenho em todo o período de ensino; 

III - atividades de recuperação paralela e contínua ao longo 
do processo e, se necessárias, ao final de cada período; 

IV - meios alternativos de adaptação, de reclassificação, de 
avanço, de reconhecimento, de aproveitamento  de 
estudos; 

V - indicadores de desempenho; 

VI - controle da frequência dos alunos; 

VII - contínua melhoria do ensino; 

VIII - forma de implantação, implementação e avaliação do 
projeto; 

IX - dispositivos regimentais adequados; 

Art. 11º O assessoramento às escolas será efetivado pela 
Equipe  técnica da SEDUC e coordenadores pedagógicos 
das unidades escolares;

Art. 12º  Fica sob a responsabilidade da Coordenadoria 
Técnica e Pedagógica da SEDUC, orientar e acompanhar a 
composição das turmas do projeto Reconstruindo Saberes;

Art. 13 º As turmas do Projeto  Reconstruindo Saberes 
deverão preferencialmente organizar-se com:

Etapa I – Terão um mínimo de 15 alunos e no 
máximo, 25,  com idade entre 8 a 16 anos
Etapa II – Terão no mínimo 15 e no máximo, 25 
alunos, com idade entre 12 a 16 anos 

ETAPA III -  Terão no mínimo 15 e no máximo, 30 
alunos, com idade entre 14 a 17 anos

ETAPA IV – Terão no mínimo 15 e no máximo, 30 
alunos, com idade entre 15 a 17 anos 

Art. 14º - Os casos omissos serão resolvidos em conjunto 
pela SEDUC e CME;

Art. 15º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE NOVEMBRO DE 
2011.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº.025 /2011
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
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Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando a 
necessidade de regulamentar o período de transição entre 
os antigos gestores escolares e os atuais diretores e vice-
diretores eleitos,

RESOLVE,

Art. 1º. Instituir período obrigatório de TRANSIÇÃO entre as 
atuais direções escolares e os diretores eleitos dos dias 
07/12/2011 a 20/12/2011.

Art. 2º – Neste período os antigos gestores cientificarão os 
gestores eleitos da atual situação da unidade escolar, 
entregando aos mesmos:

a) inventário dos bens que compõem a unidade escolar;
b) relatório das atividades desenvolvidas e programadas 
para a unidade escolar;
c) relatório comprobatório de prestação de contas das 
unidades escolares.

Art. 3º- A citada transição se dará na sede da unidade 
escolar, nos turnos respectivos de cada servidor nomeado e 
eleito.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

EM 28 DE NOVEMBRO DE 2011.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO

PORTARIA Nº. 024/2011
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

A COMISSÃO ELEITORAL no uso das atribuições que lhes 
são conferidas pela PORTARIA de criação N. 012/2011, DE 
15 DE SETEMBRO DE 2011 e pelo EDITAL N. 001/2011, 
DE 23 DE SETEMBRO DE 2011 (Edital de inscrições para o 
processo de eleições diretas para o cargo de diretor e vice-
diretor em unidades escolares da Rede Municipal de Ensino 
de Camaçari), 

RESOLVE,

Art. 1º. Tornar público o resultado das Eleições para os 
cargos de Diretores e Vices das Escolas Municipais de 
Camaçari, conforme relação das chapas eleitas na segunda 
votação (ANEXO I).

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

MÁRCIA REJANE BEZERRA DE SOUZA VIVAS
COMISSÃO ELEITORAL

KLÊNIO SOARES CORREIA

COMISSÃO ELEITORAL

LUCIANE SANTANA SILVA
COMISSÃO ELEITORAL

ELEIÇÕES DIRETAS PARA O CARGO DE DIRETORES 
E VICE DIRETORES 2011

ANEXO I
                            
Relação das chapas Eleitas na Segunda Votação – 23 

de novembro de 2011
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Estabelece diretrizes para a Educação 
Básica, na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos no Sistema de Ensino do 
Município de Camaçari, Estado da Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, no 
uso de suas competências, em conformidade com o 
disposto na Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 
Jovens e Adultos emanadas do Parecer CNE/CEB nº 11 de 
maio de 2000, do Parecer CNE/CEB nº 29/2006 e Parecer 
CNE/CEB n° 23 de 2008, na Resolução CNE/CEB nº 01 de 
05 de julho de 2000, na Resolução CNE/CEB nº.3, de 15 de 
junho de 2010, de acordo com o Parecer CME nº 28/11, de 
24 de novembro de 2011 e considerando:

direito fundamental de todos à educação;
que o sistema de ensino deve assegurar a oferta 
regular e gratuita de cursos a jovens e adultos que 
não tiveram acesso à educação na idade própria;
que a educação de  jovens e adultos é modalidade 
de educação básica nas etapas do ensino 
fundamental, destinada àqueles que não tiveram 
acesso e continuidade de estudos na idade própria,

RESOLVE:

Art.1º A educação de jovens e adultos terá identidade 
própria para atendimento aos processos educacionais de 
alunos diferenciados em relação à idade, cultura, 
experiências de vida e de trabalho e se estrutura através de 
cursos.

Art. 2º Os cursos de educação de jovens e adultos com 
avaliação no processo deverão ter:

I) estrutura que, atendendo às necessidades 
educacionais desta clientela, se organize de forma 
presencial ou semi-presencial, anual ou semestral, 
em grupos não seriados com base na idade ou 
competência, por módulos de disciplina, por área 
do conhecimento ou outra forma de organização, 
desde que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar:

a. os cursos presenciais serão estruturados para o 
desenvolvimento do Ensino      F u n d a m e n t a l ,  c o m  
avaliação no processo, em 200 dias de efetivo trabalho 
escolar, sendo exigido 75% de frequência mínima 
do total de horas letivas;

b. os cursos com estrutura semi-presencial, 
implantados em regime de alternância de estudos, devem 
atender a carga horária estabelecida nesta resolução, 
combinando a educação presencial e não presencial, sendo 
que as atividades não presenciais não podem ultrapassar 
50% da carga horária total do curso;

II. duração mínima que proporcione o tempo 
necessário para aquisição de habilidades e 
competências e garanta os conhecimentos básicos 
significativos para esta clientela:

RESOLUÇÃO CME 06/11 a. para o Ensino Fundamental:

mínimo de 1.200 horas de efetivo trabalho escolar – 
correspondente à escolaridade dos quatro primeiros anos;

mínimo de 1.600 horas de efetivo trabalho escolar – 
correspondente à escolaridade dos quatro últimos 
anos;

III. Currículo que se alicerce em princípios e eixos 
norteadores e considere:
      

a.  a identidade dos alunos e suas práticas sociais;

b.  os conhecimentos escolares socialmente 
significativos para esta clientela, relacionando-os 
aos aspectos da vida cidadã;

c.  o desenvolvimento de competências, 
habilidades, atitudes e valores;

d.  a base nacional comum do currículo, conforme 
as Resoluções CNE/CEB 02/98 e 03/98, 
contemplando:

· no ensino fundamental, conhecimentos relativos às 
áreas de língua portuguesa, língua estrangeira 
moderna, artes, história, geografia, matemática e 
ciências;

· a oferta de língua estrangeira moderna, obrigatória 
para os quatro últimos anos do ensino fundamental, 
podendo ser desenvolvida através da organização 
de turmas com alunos de níveis equivalentes de 
conhecimento da língua;

· a oferta de artes, obrigatória no ensino fundamental, 
podendo ser desenvolvida de forma interdisciplinar, 
art iculada com os demais componentes 
curriculares ou através da organização de turmas 
com horários alternativos, garantindo-se ao aluno o 
acesso às diversas formas das expressões 
artísticas e socioculturais;

· a organização do currículo que deverá estar 
articulada com temas da vida cidadã, tais como: 
saúde, sexualidade, direitos civis, políticos e 
sociais, trabalho, educação do consumidor, meio 
ambiente, dentre outros;

IV. metodologias que considerem o pluralismo, a 
organização dos tempos e espaços, o desenvolvimento de 
trabalhos interdisciplinares;

V. materiais didáticos específicos, apropriados às 
necessidades dos educandos, que devem se constituir em 
importantes instrumentos de apoio para professores e 
alunos;

VI. Concepção de avaliação, inserida no 
desenvolvimento dos cursos, devendo ser contínua e 
cumulativa, considerando o conhecimento dos alunos em 
espaços extra- escolares,  o desenvolv imento de 
competências e habilidades e a obrigatoriedade de estudos 
de recuperação, quando necessário, paralelos ao período 
letivo. Para alunos sem comprovação de escolaridade, 
mediante avaliação feita pela escola que defina o seu 
grau de desenvolvimento e experiência, será garantida a 
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matrícula no curso ou etapa adequada, em relação 
aos conhecimentos demonstrados.

Art. 3º Os docentes que atuam na educação de jovens e 
adultos deverão ter formação de nível superior, sendo 
admitida a formação em nível médio na modalidade normal 
para exercício nos quatro primeiros anos do ensino 
fundamental. Art. 19 da Resolução CEE nº 138/2001.

Parágrafo único – Compete à esfera pública e particular a 
formação continuada dos docentes, que alie capacitações 
presenciais, em serviço e à distância, através de atividades 
que correspondam a estágios ou cursos de atualização, 
aperfeiçoamento e especialização.

Art. 4º Quanto à duração e  estrutura dos cursos de EJA no 
município, haverá 02 (duas) ofertas denominadas TEMPO 
DE FORMAÇÃO - com estrutura presencial -  e TEMPO DE 
SABER – com estrutura semi-presencial -, ambas 
organizadas por Áreas de Conhecimento, por Eixos 
Temáticos e Temas Geradores, contemplando a Base 
Nacional Comum articuladas com os saberes e 
conhecimento da vida cidadã:

§ 1º. O TEMPO DE FORMAÇÃO divide-se em 02 
(dois) segmentos – TEMPO DE FORMAÇÃO I ,  com 
equivalência dos anos iniciais do ensino fundamental e 
TEMPO DE FORMAÇÃO II, com equivalência dos anos 
finais do Ensino Fundamental. Estrutura presencial 
perfazendo 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar.

I. Para os anos iniciais da EJA – TEMPO DE 
FORMAÇÃO I – a duração mínima de 02 (dois) 
ou 03 (três) anos letivos, com uma carga horária de 800 
(oitocentas) horas anuais, totalizando uma carga horária 
final de 2400 (duas mil e quatrocentas) horas;

II. Será composto por 03 (três) EIXOS TEMÁTICOS:

(I) Identidade e Cultura;
(II) Cidadania e Trabalho;
(III) Saúde e Meio Ambiente

III. As áreas do conhecimento abrangerão: 
Linguagens (Língua Portuguesa e Ma temá t i ca )  e  
Estudos da Sociedade e da Natureza (História, Geografia e 

Ciências). Serão desenvolvidas por EIXOS 
TEMÁTICOS e por TEMAS GERADORES.

IV. Para os anos finais da EJA – TEMPO DE 
FORMAÇÃO II – a duração mínima de 02 (dois) anos 
letivos, com uma carga horária de 800 (oitocentas) horas 
anuais, totalizando uma carga horária final de 1600 (mil e 
seiscentas) horas;

 V. O TEMPO DE FORMAÇÃO II será composto por 02 (dois) 
EIXOS TEMÁTICOS:

(IV) Meio Ambiente e Movimentos Sociais;
(V) Trabalho e Economia Solidária.

VI. As áreas do conhecimento abrangerão: Linguagens 
(Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática e 
Artes); Estudos da Sociedade e da Natureza (Ciências, 
Geografia, História e Filosofia) e a parte Diversificada do 
Currículo (Introdução ao Mundo do Trabalho e Atividades 
Laborais).

§ 2°. O TEMPO DE SABER com estrutura semi-
presencial, equivale aos anos finais d o  e n s i n o  
fundamental e segue a organização abaixo: 

a) Duração mínima de 02 (dois) anos letivos;
b) Matrícula semestral 02 (duas) vezes por ano;
c) As aulas presenciais ocorrerão em 03 (três) dias 

semanais e 02 (dois) dias se constituirão em Estudos 
Orientados para os educandos.

I.O TEMPO DE SABER terá uma carga horária de 
800 (oitocentas) horas anuais, s e n d o  2 0 0  
(duzentas) horas de Estudos Orientados e 600 (seiscentas) 
horas presenciais. Totalizando uma 
carga horária final de 1600 (mil e seiscentas) horas;

II.Será composto por 02 (dois) EIXOS 
TEMÁTICOS:

(IV) Meio Ambiente e Movimentos Sociais;
(V) Trabalho e Economia Solidária

III. As áreas do conhecimento abrangerão: Linguagens 
(Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática e 
Artes); Estudos da Sociedade e da Natureza (Ciências, 
Geografia, História e Filosofia) e a parte Diversificada do 
Currículo (Introdução ao Mundo do Trabalho e Atividades 
Laborais).

IV. Os componentes curriculares do TEMPO DE 
SABER (Língua Estrangeira, Artes, H i s t ó r i a ,  
Geografia, Filosofia e Ciências) tem estrutura didática 
semestral, já os componentes curriculares (Matemática, 
Língua Portuguesa e Introdução ao Mundo d o  
Trabalho/ Atividades Laborais) tem estrutura didática anual.

Art. 5º As propostas curriculares da EJA, TEMPO DE 
SABER e TEMPO DE FORMAÇÃO, estão organizadas em 
aprendizagens por Tempos Humanos, Eixos Temáticos e 
Temas Geradores, assegurando a superação do pensar e 
fazer pedagógico organizado por disciplinas, considerando:

· Formar os sujeitos da EJA por áreas do 
conhecimento, as quais devem dar conta de 
e x p l i c a r  a s  q u e s t õ e s  s o c i a i s  d a  
contemporaneidade;

· Garantir o aproveitamento de estudos e 
conhecimentos realizados antes do ingresso nos 
cursos da EJA, bem como os critérios para 
verificação do rendimento escolar, devem ser 
garantidos aos jovens e adultos, tal como prevê a 
Lei nº 9.394/96;

· Caberá aos educadores uma nova postura: a do 
pensar coletivo;

· Incentivar a oferta da EJA nos períodos escolares 
diurno e noturno, para atender a diversidade dos 
educandos desta modalidade.

Art. 6º - O Sistema Municipal de Ensino ajustar-se-á, 
mediante normas suplementares, ao disposto nesta 
Resolução.

Art. 7º - As situações excepcionais, não contempladas por 
esta Resolução, serão submetidas ao Conselho Municipal 
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de Educação – CME, órgão normativo e competente do 
Sistema Municipal de Ensino.

Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Camaçari, 1º de dezembro de 2011

Lígia dos Anjos Burgos de Araújo

Presidente do CME

      PORTARIA Nº. 80/2011
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011

O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no 
exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, Resolução 
CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009, e Resolução 
CEPRAM nº 3.999/2009, de 06/11/2009, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo nº. 05868/2011, de 
18/03/2011,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3 (três) anos, à Joanes Empreendimentos Ltda, 
inscrito (a) no CNPJ/CPF 16.381.584/0001-22, com sede 
na Rua Marçons, dos, nº 121 – Salas 401/402, Edf. Multi 
Shopping, Pituba, no município de Salvador, para 
implantação do empreendimento urbanístico denominado 
Riviera di Fiori Residence, composto de 36 (trinta e seis) 
unidades unidomiciliares 36 (subglebas), com áreas 
variando entre 1.000, 00 m² (subglebas 09) e 1.234,23 m² 
(subglebas 08 da quadra 3) totalizando 53.798, 22 m², 
localizadas nas glebas 06 e 07A, do Condomínio Busca 
Vida, distrito de Abrantes, na Rua Mico Leão, Lote 06, 
município de Camaçari/BA, está inserido na Macrozona 
Urbana de Vila de Abrantes. AB-ZU 1. na Zona de Expansão 
Controlada ZEC 1,  mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. apresentar ao 
SEDUR protocolo de entrega ao CESAT/SESAB do 
programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 
Indústria da Construção – PCMAT, conforme Norma 
Regulamentadora NR-18 da Portaria 3.214/78 do Ministério 
do Trabalho e Emprego-MTE. Prazo: 120 dias. II. 
apresentar plano de monitoramento para efluentes e 
relatórios anuais, incluindo teste físico-químicos e 
bacteriológicos, quanto aos parâmetros: DBO; temperatura; 
turbidez; sólidos totais dissolvidos e suspensos; o pH e 
coliformes fecais, indicando a Responsabilidade Técnica 
pela operação e manutenção do sistema. Freqüência: 
anual. III. apresentar, antes de qualquer intervenção na 
área, projeto para o canteiro de obras com infra-estrutura 
provisória adequada, adotando medidas preventivas e 
corretivas dos impactos ambientais inerentes às atividades; 
IV. apresentar, antes do início das obras, projeto de 

tratamento do esgoto sanitário de modo a atender à 
eficiência mínima para os seguintes parâmetros: 95% de 
remoção DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio, 90% de 
remoção MS – Material Sólido e redução de coliformes 
fecais de 107 para 106, conforme estabelece a NT 002/2000 
aprovada pela Resolução Cepram nº 2288 de 28/04/2000. 
Esse projeto deverá constar no Termo de Compromisso a 
ser firmado entre o interessado e os promissários 
compradores; V. atender aos parâmetros urbanísticos 
determinados na zona de ocupação controlada III – ZOC III 
da APA Joanes/Ipitanga conforme Resolução Cepram nº 
2974/02, que aprova o zoneamento da APA; VI. atender às 
condicionantes constantes na Autorização de Supressão de 
Vegetação nº 992 de 16/01/2006 SFC/Semarh; VII. atender 
as condicionantes constantes nas cartas de viabilidade da 
Embasa e da Coelba;  VIII.  cercar os limites do terreno com 
cerca viva de altura máxima de 02 (dois) metros; IX. coletar, 
sistematicamente, o entulho gerado durante as obras e 
destiná-lo às centrais de entulho autorizadas, em 
atendimento à Resolução nº 307 de 05/07/2002 do 
Conama, conforme estabelecido no Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a ser 
elaborado, apresentado e implementado no prazo 
determinado, ficando proibido o seu lançamento em aterros 
de resíduos domiciliares, em área de “ bota fora”, em 
encostas, corpos d`água, lote vagos e em áreas protegidas 
por Lei. Prazo: 120 dias. X. destinar o lodo gerado a locais 
autorizados, por meio de veículo especial devidamente 
licenciado; XI. efetuar limpeza e remoção periódica do lodo 
e instalar dispositivos e/ou equipamentos apropriados para 
a retirada e disposição adequada do lodo digerido; XII. 
estabelecer limites físicos que dificultem o acesso à APP; 
XIII. evitar a utilização de materiais que promovam a 
impermeabilização do solo e que dificultem o processo de 
drenagem superficial; XIV. executar a rede de drenagem 
fora da APP do rio; XV. executar o projeto com 
acompanhamento técnico da obra – ATO visando atender 
às normas técnicas existente e em particular a NBR 
7229/93, a NBR nº 13969/97 e a NBR 9814/87 da ABNT; 
XVI. impedir a careação de material terroso  para o leito do 
corpo hídrico existente; XVII. implantar o sistema de 
tratamento de efluentes a uma distância segura das 
unidades habitacionais, conforme orientação do 
responsável técnico; XVIII. implementar Cartilha de 
Educação Ambiental enfatizando, no mínimo, os seguintes 
temas: segregação dos resíduos na fonte e o 
acondicionamento adequado dos mesmos, doenças de 
veiculação hídrica, bem como áreas verdes e preservação 
permanente – APP; XIX.  preservar as áreas situadas ao 
longo dos cursos d`água existentes, em faixa marginal, 
medida a apartir do nível mais alto de inundação, em 
projeção horizontal, com largura mínima estabelecida no 
Art. 2º da Lei Federal nº 4.771/65; XX. proceder rigorosa 
manutenção e recomposição da área de preservação 
permanente, respeitando-se a faixa marginal de 30 (trinta) a 
contar da cota de inundação máxima do rio Pamplona; XXI.  
promover manutenção periódica e preventiva dos 
equipamentos do sistema, de acordo com as 
especificações do projeto executivos,  das normas técnicas 
e das recomendações dos fabricantes dos equipamentos 
utilizados; XXII. protegeras instalações do sistema de 
esgotamento sanitário com barreiras físicas que impeçam o 
acesso de pessoas não autorizadas e animais, e com 
placas de advertência proibindo a entrada de estranhos; 
XXIII. registrar, em cartório, o Termo de Compromisso 
constando, dentre outros, o seguinte: atendimento à 
reso lução  Cepram nº  2974/02 ,  o  p ro je to  e  
dimensionamento do sistema de tratamento do esgoto 
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sanitário em atendimento à Resolução Cepram nº 2288 de 
28/04/2000, a restrição de 30 metros da APP do rio 
Pamplona, contada da sua cota de inundação máxima, e a 
cartilha de educação ambiental, juntamente com o contrato 
de compra e venda dos imóveis. Prazo: 90 dias. XXIV. 
Remover todas as instalações do acampamento, canteiro, 
equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de 
materiais, bem como providenciar a recuperação e 
urbanização das áreas afetadas por estas instalações, após 
a conclusão das obras; XXV. requerer previamente ao 
SEDUR a competente licença, no caso de alteração do 
projeto apresentado conforme Art. 1º, inciso II do Decreto nº 
8.169 de 22/02/2002, que altera o Regulamento da Lei nº 
7.799/01; XXVI. respeitar as áreas de preservação 
permanentes – APPs, de acordo com a Lei Federal nº 4.771, 
de 15/09/65 – Código Florestal com atualizações e decreto 
Estadual nº 6.785, de 23/09/97; XXVII.  utilizar espécies 
nativas adaptadas ao ecossistema local e manter espécies 
de restinga arbórea e incorporá-las no projeto paisagístico 
do empreendimento; XXVIII. utilizar material para aterro, se 
for o caso, oriundo exclusivamente de jazidas com licença 
ambiental;
                        
Art. 2.º Estabelecer que esta Licença bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, seja mantida disponível à fiscalização do SEDUR e aos 
demais órgãos Sistema Estadual de Administração dos Recursos 
Ambientais – SEARA.                    

Art. 3.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 81 / 2011
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

“ D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de uma área de terra, 
situada no lugar denominado Itaipú, Distrito de 
Monte Gordo, Município de Camaçari, com 
8.350,00m², que será dividido em treze novas 
áreas, na forma que indica”.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no 
uso das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto 
nº. 4365/2007 e tendo em vista o quanto consta no processo 
administrativo n° 9.313/2011 e demais disposições de direito 
pertinentes,

 RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o desmembramento de um Lote, medindo 
8.350,00m², situado no lugar denominado Itaipú, Distrito de 
Monte Gordo, Município de Camaçari, em treze áreas de 
290,49m², 1.683,27m², 1.201,22m², 603,50m², 640,00m², 
506,00m², 1.515,00m², 445,00m², 422,50m², 494,42 m², 
375,00 m², 458,25 m², 370,60 m², cada. 

 

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de MANOEL DE JESUS BARBOSA, 
localizada no lugar denominado Itaipú, Distrito de Monte 
Gordo, Município de Camaçari e devidamente registrada no 
Cartório do 1º Ofício da Comarca de Camaçari – Bahia, sob 
matrícula de número 14.679, em 03 de agosto de 1994. 

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE ORIGINAL

· 173,00m de frente, com a Rua Itaipú;
· 181,75m de fundo, limitando-se com a área de 

reserva de brejo;
· 78,00m do lado direito, limitando-se com terreno 

de propriedade da Srª. Valdelice Santana Brasil;
· 31,50m do lado esquerdo, limitando-se com 

terreno de propriedade do Sr. Elias Pereira 
Santos.

· Área  8.350,00m²=

Art. 3° - As áreas desmembradas ficam assim descritas e 
caracterizadas:

LOTE – 01

· 12,00m de frente para a Rua Itaipú;
· 12,00m de fundo com o lote 02, resultante do 

desmembramento;
· 24,30m do lado direito, limitando-se com terreno 

de propriedade da Srª. Valdelice Santana Brasil;
· 22,90m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 

02, resultante do desmembramento;
· Área = 290,49m².

LOTE – 02

· 28,55m de frente, dividido em duas seções de 
10,55m, para a Rua Itaipu e 12,00m para o lote 
01, resultante do desmembramento;

· 36,70m de fundo, limitando-se com a área de 
reserva de brejo;

· 76,60m do lado direito, dividido em duas seções: 
22,90m com o lote 01e 53,70m, limitando-se com 
terreno de propriedade da Srª. Valdelice Santana 
Brasil;

· 67,50m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 
03, resultante do desmembramento.

· Área = 1.683,27m².

LOTE – 03

· 18,55m de frente para a Rua Itaipú;
· 18,55m de fundo, limitando-se com a área de 

reserva do brejo;
· 67,50m do lado direito, limitando-se com o lote 02, 

resultante do desmembramento;
· 62,00m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 

04, resultante do desmembramento;
· Área = 1.201,22m².

LOTE – 04

· 10,00m de frente para Rua Itaipú;
· 10,00m de fundo, limitando-se com a área de 

reserva do brejo;
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· 62,00m do lado direito, limitando-se com o lote 03, 
resultante do desmembramento;

· 58,50m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 
05, resultante do desmembramento;

· Área = 603,50m².

LOTE – 05

· 10,00m de frente para a Rua Itaipú;
· 12,00m de fundo, limitando-se com área de 

reserva do brejo;
· 58,50m do lado direito, limitando-se com lote 04, 

resultante do desmembramento;
· 55,00m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 

06, resultante do desmembramento;
· Área = 640,00m².

LOTE – 06

· 9,50m de frente, para a Rua Itaipú;
· 14,00m de fundo, limitando-se com a área de 

reserva do brejo;
· 55,00m do lado direito, limitando-se com o lote 05, 

resultante do desmembramento;
· 53,10m do lado esquerdo, dividido em duas seções: 

18,00m e 35,10m, ambos limitando-se com o lote 
07, resultante do desmembramento;

· Área= 506,00 m².

LOTE – 07

· 35,30m de frente para a Rua Itaipú;
· 24,00m de fundo, limitando-se para a área de 

reserva do brejo;
· 53,10m do lado direito, dividido em duas seções: 

48,00m e 35,10m, ambos limitando-se com o lote 
06, resultante do desmembramento; 

· 45,50m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 
08, resultante do desmembramento;

· Área = 1.515,00m².  

LOTE – 08

· 10,00m de frente para Rua Itaipú;
· 10,00m de fundo, limitando-se com a área de 

reserva do brejo;
· 45,50m do lado direito, limitando-se com o lote 07, 

resultante do desmembramento;
· 43,50m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 

09, resultante do desmembramento;
· Área = 445,00m².

LOTE – 09

· 10,00m de frente para a Rua Itaipú;
· 10,00m de fundo, limitando-se com a área de 

reserva do brejo;
· 43,50m do lado direito, limitando-se com o lote 08, 

resultante do desmembramento;
· 39,50m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 

10, resultante do desmembramento;
· Área = 422,50m².

LOTE – 10

· 12,60m de frente para a Rua Itaipú;

· 12,60m de fundo, limitando-se com a área de 
reserva do brejo;

· 39,50m do lado direito, limitando-se com o lote 09, 
resultante do desmembramento;

· 38,50m do lado esquerdo, limitando-se com o 
lote11, resultante do desmembramento;

· Área = 494,42m².

LOTE – 11

· 10,00m de frente, para a Rua Itaipú;
· 10,00m de fundo, para a área de reserva do brejo;
· 38,50m do lado direito, limitando-se com o lote 10, 

resultante do desmembramento;
· 36,00m do lado esquerdo, limitando com lote 12, 

resultante do desmembramento;
· Área = 375,00m².

LOTE – 12

· 13,00m de frente, para a Rua Itaipú;
· 13,00m de fundo, para a área de reserva do brejo;
· 36,00m do lado direito, limitando-se com o lote 11, 

resultante do desmembramento;
· 34,00m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 

13, resultante do desmembramento;
· Área = 458,25m².

LOTE – 13

· 10,90m de frente, para a Rua Itaipú;
· 10,90m de fundo, para área de reserva do brejo;
· 34,00 do lado direito, limitando-se com o lote 12, 

resultante do desmembramento;
· 31,50m do lado esquerdo, limitando-se com o 

terreno de propriedade do Sr. Elias Pereira Santos.
· Área = 370,60m².

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO DE 
2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 79/2011
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011

“Cassa o Alvará de construção nº 122/2011                        
na forma que indica” 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhes foram atribuídas pelo Decreto nº 
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4365/2007 e tendo em vista o quanto consta no Art. 178 da 
oLei n . 1120/2010 (Código de Polícia Administrativa do 

município de Camaçari) c/c Art. 1.383 do Código Civil, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Cassar o Alvará de construção nº 122/2011, 
expedido em 08/08/2011, referente à Construção de um 
muro localizado na Gleba C, Bloco 03, s/nº, Distrito Sede, 
Camaçari/Bahia.

Parágrafo único – O referido ato tem em vista a infração 
odos dispositivos legais constantes do Art. 178 da Lei n . 

1120/2010 (Código de Polícia Administrativa do município 
ode Camaçari), c/c o Art. n . 1.383 do Código Civil de 2002, 

uma vez que foi apurado o descumprimento dos requisitos 
legais.

Art. 2° - Ficam as Coordenações de Uso do Solo e de 
Fiscalização do Município autorizadas a instaurar o 
competente  processo para  apurar  eventua is  
responsabilidades decorrentes da execução da obra.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 
2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA CONJUNTA SEDAP E SEDES
N.º 02/2011

DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011

A S  S E C R E T A R I A S  M U N I C I P A I S  D E  
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA E DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 1º, da 
Lei 951, de 13 de fevereiro de 2009.

- CONSIDERANDO: O Regular cumprimento dos critérios e 
0.conceitos estabelecidos pela Lei Municipal n  1.135 de 28 de 

dezembro de 2010 e com alterações trazidas pela Lei nº 
1193/2011 de 07 de novembro de 2011, para concessão do 
pagamento referente a adversidades climáticas aos 
pescadores deste município:

RESOLVE  

             Art.1º.  Estabelecer critérios para a concessão do 
benefício de AUXÍLIO FINANCEIRO, de um salário mínimo 

mensal, ao pescador profissional que exerce a atividade 
pesqueira no Município, de forma artesanal, individualmente 
ou em regime de economia familiar, nos meses de junho, 
julho e agosto, período de adversidades climáticas para a 
atividade pesqueira no Município de Camaçari:

a) Entende-se por Pescador Profissional na Pesca 
Artesanal: aquele que exerce a atividade de pesca 
profissional de forma autônoma ou em regime de 
economia familiar, com meios de produção próprios 
ou mediante contrato de parceria, podendo atuar de 
forma desembarcada ou utilizar embarcação de 
pesca com AB (Arqueação Bruta) menor ou igual a 
20 (vinte), conforme conceito estabelecido no art. 
2º, alínea “a”, da Instrução Normativa nº. 2, de 26 de 
janeiro de 2011, do Ministério da Pesca e da 
Agricultura;

b) O registro de Pescador profissional será 
comprovado por Carteiras de Pescador Profissional 
emitida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, com 
antecedência mínima de 06 (seis) meses da data do 
início do benefício, conforme o inciso I, do art. 2° da 
Lei Municipal n°. 1135/2010, (alterada pela Lei 
Municipal n°. 1193, de 07 de novembro de 2011);

c) A comprovação, exigida pelo inciso II, do art. 2°. da 
Lei Municipal n°. 1135/2010, de que o beneficiário 
não está em gozo de nenhum benefício de 
prestação continuada da Previdência ou da 
Assistência Social, exceto auxílio acidente, pensão 
por morte e bolsa família far-se-á, respectivamente, 
pela apresentação de Declaração do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS e por Certidão da 
SEDES, após analise do Cadastro Único para 
Programas Sociais – CADÚNICO. 

d) Serão de responsabilidade da Colônia de 
Pescadores Z-14, as informações contidas no 
Atestado, exigido pelo inciso III, do art. 2°. da Lei 
Municipal n°. 1135/2010, (alterada pela Lei 
Municipal n°. 1193, de 07 de novembro de 2011).

e) Para efeito de comprovação das exigências 
contidas nas alíneas do inciso III, do art. 2°. da Lei 
Municipal n°. 1135/2010, (alterada pela Lei 
Municipal n°. 1193, de 07 de novembro de 2011), 
deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
  

1) A prova do exercício da profissão 
dar-se-á através da apresentação 
d a  C a r t e i r a  d e  P e s c a d o r  
Profissional emitida pelo Ministério 
da Pesca e Aquicultura;

2) A comprovação do cumprimento 
das obrigações estatutárias dar-se-
á através da apresentação de 
Certidão de Quitação emitida pela 
Colônia de Pescadores Z-14;

3) A comprovação da dedicação à 
pesca, em caráter ininterrupto, 
durante o período mínimo de 
01(um) ano a contar de junho de 
2010  da r -se -á  a t ravés  da  
apresentação de declaração da 
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Colônia de Pescadores Z-14, 
s u b s c r i t a  p o r  o u t r o s  t r ê s  
pescadores com no mínimo três 
anos de atividade pesca;

4) A comprovação de residência do 
pescador (a) e/ou marisqueira (o) 
no Município de Camaçari de no 
mínimo de 01 (um) ano, dar-se-á 
pela apresentação de contas de 
água, luz, telefone, contrato de 
locação do imóvel, declaração de 
residência, acompanhada de 
contas de água, luz ou telefone em 
nome do emitente, ou outro 
documento equivalente;

f) A Colônia de Pescadores Z-14, no momento em que 
promover a entrega dos atestados exigidos do item 
anterior, deverá apresentar o Estatuto da Entidade e 
Ata de eleição e posse da Diretoria; 

g) Para efeito de cumprimento da determinação 
contida no art. 4°. da Lei Municipal n°. 1193, de 07 de 
novembro de 2011, será nomeada Comissão 
Interna para fiscalização, acompanhamento e 
cumprimento dos critérios estabelecidos para o 
pagamento dos benefícios, composta por membros 
das secretarias envolvidas (SEDAP e SEDES). 

h) Serão realizadas visitas e avaliação social, 
promovidas pela SEDES e SEDAP, para 
constatação de que os pescadores (as) e ou 
marisqueiros (as) preenchem os requisitos disposto 
na Lei n° 1135 de 28 de dezembro de 2010 e as 
alterações trazidas pela Lei nº 1193/2011 de 07 de 
novembro de 2011, para a concessão do beneficio;

i) Será apresentada declaração do pescador (a) e ou 
marisqueiro (a) de que não dispõe de outra fonte de 
renda diversa da decorrente da atividade pesqueira 
no município de Camaçari. 

j) A comprovação de que o pescador (a) e ou 
marisqueiro (a) não dispõe de outra fonte de renda 
diversa da decorrente da atividade pesqueira no 
Município de Camaçari, exigida pelo inciso II, do art. 
4 º. da Lei Municipal 1193/2011, será verificada por 
apresentação de declaração do beneficiário e pelo 
técnico responsável pela realização da Avaliação 
Social no momento da realização das visitas 
referidas na alínea anterior.

k) Só será concedido 01 (um) beneficio por núcleo 
familiar;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Portaria n° 01/2011 de 01 de junho de 2011.

 

G A B I N E T E S  D O S  S E C R E T Á R I O S  D E  
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA E DO 
DESENVOVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 17 DE NOVEMBRO DE 2011.

________________________________________
CLEBER ALVES DE JESUS

Secretário do Desenvolvimento da Agricultura e Pesca

________________________________________
JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA

Secretária de Desenvolvimento Social

PORTARIA CONJUNTA SEDAP E SEDES
N.º 03/2011 DE 17DE NOVEMBRO DE 2011

A S  S E C R E T Á R I A S  M U N I C I P A I S  D E  
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA E DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 1º, da 
Lei 951, de 13 de fevereiro de 2009.

- CONSIDERANDO: O Regular cumprimento dos critérios e 
0.conceitos estabelecidos pela Lei Municipal n  1.135 e com 

alterações trazidas pela Lei nº 1193/2011 de 07 de 
novembro de 2011, para concessão do pagamento referente 
a atividades climáticas aos pescadores deste município:

RESOLVE

Art. 1° - Fica instituída a Comissão de Acompanhamento 
para fiscalização do cumprimento dos critérios  para o 
pagamento do beneficio referente ao período de 
adversidades climáticas aos pescadores e as mariqueiras 
do Município de Camaçari.

Parágrafo único - A Comissão instituída no art. 1° desta 
portaria, será constituída pelos servidores abaixo 
relacionados:  

- Eliete dos Santos – CAD n° 060768-8

- Lilian Araújo Correia Brito Moura – CAD n° 61334-0

- Gleidiane Lima Santos – CAD n° 61976-0

- Rita Coelho Santana – CAD n° 037685-1

- Bartolomeu Bernardo de Araujo  CAD n° 38227-6

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

G A B I N E T E S  D O S  S E C R E T Á R I O S  D E  
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA E DO 
DESENVOVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI,  17 DE NOVEMBRO DE 2011. 

__________________________
CLEBER ALVES DE JESUS

Secretário de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca.

________________________________________
JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA

Secretária de Desenvolvimento Social
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HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 056/2011 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de um conjunto de arquivos deslizante 
em aço para o Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador do município de Camaçari, Bahia, incluindo 
instalação. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/11/2011. VITAL 
SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 
0128/2011, que tem como objeto a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios (Kit Lanches) para atender as demandas dos 
Programas e Atividades Desenvolvidas na Coordenação de 
Proteção Social Básica - CPB da Secretaria de 
Desenvolvimento Social-SEDES, no Município de Camaçari 
incluindo transporte, à empresa MÁRCIA OLIVEIRA 
RODRIGUES – ME, com o valor global de R$98.725,00 
(noventa e oito mil setecentos e vinte e cinco reais). Data 
da Homologação: 23/11/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 
0119/2011, que tem como objeto a Aquisição de 25.000 
(vinte e cinco mil) Cestas Natalinas e 100.000 (cem mil) 
Quilos de Frangos, a serem distribuídos às famílias 
carentes cadastradas pelo Serviço Social da Secretaria de 
Desenvolvimento Social - SEDES do Município de 
Camaçari/BA, as empresas: REAL BAHIANA DE 
ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP, com o valor 
global de R$418.750,00 (quatrocentos e dezoito mil, 
setecentos e cinquenta reais) para lote 01; LITORAL 
NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA com o valor global de R$426.500,00 (quatrocentos e 
vinte e seis mil e quinhentos reais) para o lote 02 . Data da 
Homologação: 21/11/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 
0124/2011, que tem como objeto a Aquisição de Material 
de Consumo – Calçado e Vestuário, para cursos de 
dança oferecidos pela Coordenação de Proteção Social 
Básica – CPB da Secretaria de Desenvolvimento Social 
– SEDES, instalados no Município, à empresa PUCCY 
CALÇADOS LTDA – EPP com o valor global de 
R$30.999,50 (trinta mil novecentos e noventa e nove 
reais e cinqüenta centavos) para o lote 01; A BAIANINHA 
LTDA – ME com o valor global de R$41.900,70 (quarenta e 
um mil novecentos reais e setenta centavos) para o lote 
02. Data da Homologação: 28/11/2011. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Eletrônico - SECAD n.º 
0126/2011, que tem como objeto Contratação de empresa 
especializada na Prestação de Serviços de Distribuição 
de 25.000 (vinte e cinco mil) cestas básicas e 100.000 
(cem mil) quilos de frangos, a serem distribuídas as 

 

famílias carentes, cadastradas no Programa Bolsa Família e 
no Serviço Social da Secretaria de Desenvolvimento Social 
– SEDES do Município de Camaçari, com o valor global de 
R$80.720,00 (oitenta mil setecentos e vinte reais).  Data 
da Homologação: 21/11/2011. LUIZ CARLOS CAETANO. 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 
0120/2011, que tem como objeto a Aquisição de 11.000 
(onze mil) Cestas Natalinas, 11.000 (onze mil) perus e 
11.000 (onze mil) queijos, a serem distribuídos aos 
servidores do Município de Camaçari/BA, à empresa 
SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, com o valor global de R$642.730,00 (seiscentos e 
quarenta e dois mil setecentos e trinta reais) nos lotes 
01 e 02; DOCEMAR COMERCIO E SERVIÇOS DE 
ALIMENTOS LTDA – EPP, com o valor global de 
R$540.100,00 (quinhentos e quarenta mil e cem reais) no 
lote 03. Data da Homologação: 28/11/2011. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 188/2011 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE -  
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 01/12/2011. VITAL 
SAMPAIO NETO.

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

PREGÃO Nº 180/2011 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2011. VITAL 
SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a CONCORRÊNCIA – 
SECAD n.º 0001/2011, que tem como objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CRIAÇÃO E  IMPLANTAÇÃO DO 
OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DA SEGURANÇA 
PÚBLICA, COM CRIAÇÃO DE MAPAS DINÂMICOS 
DA VIOLÊNCIA URBANA, DESENVOLVIMENTO E 
A C O M P A N H A M E N T O  T É C N I C O  D O S  
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PROGRAMAS E AÇÕES DO EIXO ESTRATÉGICO 
DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, CONFORME CONVÊNIO Nº 
749487/2010, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, a empresa FUNDAÇÃO ESCOLA DE 
SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO – 
FESPSP  com o valor global de R$ R$720.000,00 
(setecentos e vinte mil reais). Data da 
Homologação: 18/11/2011 .  LUIZ CARLOS 
CAETANO.
 

 
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 497/2011. CONTRATADO: BAÑOS & 
BAÑOS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 
056/2011 – COSEL/SESAU. OBJETO: Aquisição de 
um conjunto de arquivos deslizante em aço para o 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do 
município de Camaçari, Bahia, incluindo instalação. 
Vencedora do Lote 01. Valor Global: R$ 50.998,00 
(cinqüenta mil novecentos e noventa e oito reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 
4031; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00; Fonte: 
0114.027. DATA DA ASSINATURA: 07 de novembro 
de 2011. VITAL SAMAPAIO NETO.

CONTRATO Nº 491/2011 CONTRATADO: DELTA 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Pregão Presencial 
nº 0099/2011 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: 
Aquisição de Móveis padronizados conforme 
DECRETO 4848/2010 nos modelos: Conjunto 
Professor – DESK CP2; Conjunto Trapézio DESK CT3 
– AI Infantil e cadeira frontal DESK F1-SKI ADULTO, 
fabricado pela DESK MOVEIS ESCOLARES E 
PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, para o atendimento 
da Rede Municipal de Ensino do município de 
Camaçari, lote único, com o valor total de R$ 
1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto / Atividade 4005- 
Natureza da Despesa 4.4.90.52- Fonte 0101.030. 
Data da assinatura: 07/11/2011. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO Nº. 0508/2011. CONTRATADO: MÁRCIA 
OLIVEIRA RODRIGUES - ME: Pregão Presencial - 
SECAD nº. 0128/2011 OBJETO: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios (Kit Lanches) para atender as 
demandas dos Programas e Atividades Desenvolvidas 
na Coordenação de Proteção Social Básica - CPB da 
Secretaria de Desenvolvimento Social-SEDES, no 
Município de Camaçari incluindo transporte. Valor 
global de R$98.725,00 (noventa e oito mil 
setecentos e vinte e cinco reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto Atividades 4078, 4081 e 4077 
Elemento de Despesa 3390.30.00.00, Fontes 
0129.042, 0129.043 e 0329.042. Data da Assinatura: 
25/11/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito 
Municipal.

CONTRATO Nº. 0506/2011. CONTRATADO: REAL 
BAHIANA DE ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA-EPP. Licitação: Pregão Presencial - SECAD 
nº. 0119/2011 Objeto: Aquisição de 25.000 (vinte e 
cinco mil) Cestas Natalinas e 100.000 (cem mil) 
Quilos de Frangos, a serem distribuídos às famílias 
carentes cadastradas pelo Serviço Social da 
Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES do 
Município de Camaçari/BA. Valor global de 
R$418.750,00 (quatrocentos e dezoito mil 
setecentos e cinquenta reais), referente ao lote 01. 
Dotação Orçamentária: Projeto/ Atividade 4075, 
Elemento de Despesa 3390.32.00.00, Fonte 
0100.000. Data da assinatura: 25/11/2011. LUIZ 
CARLOS CAETANO – Prefeito Municipal. 
 
CONTRATO Nº. 0507/2011. CONTRATADO: 
LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA Licitação: Pregão Presencial - 
SECAD nº. 0119/2011 Objeto: Aquisição de 25.000 
(vinte e cinco mil) Cestas Natalinas e 100.000 (cem 
mil) Quilos de Frangos, a serem distribuídos às 
famílias carentes cadastradas pelo Serviço Social da 
Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES do 
Município de Camaçari/BA. Valor global de 
R$426.500,00 (quatrocentos e vinte e seis mil e 
quinhentos reais), referente ao lote 02. Dotação 
Orçamentária: Projeto/ Atividade 4075, Elemento de 
Despesa 3390.32.00.00, Fonte 0100.000. Data da 
assinatura: 25/11/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – 
Prefeito Municipal

CONTRATO Nº. 0509/2011. CONTRATADO: SOUZA 
TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 
– ME: Pregão Presencial - SECAD nº. 0126/2011. 
OBJETO: Prestação de Serviços de Distribuição de 
25.000 (vinte e cinco mil) cestas básicas e 100.000 
(cem mil) quilos de frangos, a serem distribuídas as 
famílias carentes, cadastradas no Programa Bolsa 
Família e no Serviço Social da Secretaria de 
Desenvolvimento Social – SEDES do Município de 
Camaçari.  Valor global de R$80.720,00 (oitenta mil, 
setecentos e vinte reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4075, Elemento de Despesa: 
3390.39.00.00, Fonte: 0100.000. Data da Assinatura: 
25/11/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito 
Municipal.

CONTRATO Nº. 0510/2011. CONTRATADO: 
DOCEMAR  COMERCIO E SERVIÇOS DE 
ALIMENTOS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial 
- SECAD nº. 0120/2011. OBJETO: Aquisição de 
11.000 (onze mil) perus, a serem distribuídos aos 
servidores do Município de Camaçari/BA. Valor global 
de R$540.100,00 (quinhentos e quarenta mil e cem 
reais) para o lote 03. Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2019, Elemento de Despesa 
3390.30.00.00, Fonte: 0100.000. Data da Assinatura: 
01/12/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito 
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Municipal.

CONTRATO Nº. 0511/2011. CONTRATADO: 
S E R R A N A  E M P R E E N D I M E N T O S  E  
PARTICIPAÇÕES LTDA. LICITAÇÃO: Pregão 
Presencial - SECAD nº. 0120/2011. OBJETO: 
Aquisição de 11.000 (onze mil) Cestas Natalinas e 
11.000 (onze mil) queijos, a serem distribuídos aos 
servidores do Município de Camaçari/BA. Valor global 
de R$642.730,00 (seiscentos e quarenta e dois mil e 
setecentos e trinta reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2019, Elemento de Despesa 
3390.30.00.00, Fonte: 0100.000. Data da Assinatura: 
01/12/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito 
Municipal.

CONTRATO Nº 0490/2011. INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 0113/2011. CONTRATADO: MADU 
PRODUÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E 
BANDAS: JOYCE, CARLOS HENRIQUE, FILÉ DE 
CAMARÃO, AXEMIL E NADJA MEIRELLES, 
ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
A EMPRESA MADU PRODUÇÃO DE EVENTOS E 
SERVIÇOS LTDA., PARA APRESENTAÇÃO DE 
S H O W S  M U S I C A I S  N A  F E S T A  E M  
COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR 
PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE 
OUTUBRO DE 2011, EM CAMAÇARI-BA. VALOR 
GLOBAL: R$ 56.000,00 (CINQÜENTA E SEIS MIL 
R E A I S ) .   D O TA Ç Ã O  O R Ç A M E N T Á R I A :  
PROJETO/ATIVIDADE: 4060; ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.39; FONTE DE RECURSO: 
0100.000 DATA DA ASSINATURA: 25/10/2011. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 492/2011 CONTRATADO: FORD 
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (FILIAL 
CAMAÇARI). Pregão Eletrônico nº 0088/2011 – 
COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de veículos 
para dar suporte pedagógico às rotinas escolares da 
Rede Municipal de Ensino. Para o lote 01, com o valor 
total de R$ 166.639,98 (cento e sessenta e seis mil, 
seiscentos e trinta e nove reais e noventa e oito 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto Atividade 
4005- Natureza da Despesa 44.90.52 - Fonte 
0101.030. Data da assinatura: 30/11/2011. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 493/2011 CONTRATADO: WORLD 
CAR VEÍCULOS LTDA. Pregão Eletrônico nº 
0088/2011 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: 
Aquisição de veículos para dar suporte pedagógico às 
rotinas escolares da Rede Municipal de Ensino. Para o 
lote 02, com o valor total de R$ 167.500,00 (cento e 
sessenta e sete mil e quinhentos reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto Atividade 4005- Natureza da 
Despesa 44.90.52 - Fonte 0101.030. Data da 
assinatura: 30/11/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 494/2011 CONTRATADO: FORD 
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (MATRIZ). Pregão 

 

Eletrônico nº 0088/2011 – COSEL/EDUCAÇÃO. 
OBJETO: Aquisição de veículos para dar suporte 
pedagógico às rotinas escolares da Rede Municipal de 
Ensino. Para o lote 03, com o valor total de R$ 
36.330,00 (trinta e seis mil e trezentos e trinta reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade 4005- 
Natureza da Despesa 44.90.52 - Fonte 0101.030. Data 
da assinatura: 30/11/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº. 0503/2011. CONTRATADO: 
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E 
POLÍTICA DE SÃO PAULO – FESPSP. Licitação: 
CONCORRÊNCIA – SECAD nº. 0001/2011 objeto: 
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO 
MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA, COM 
CRIAÇÃO DE MAPAS DINÂMICOS DA VIOLÊNCIA 
U R B A N A ,  D E S E N V O L V I M E N T O  E  
A C O M PA N H A M E N T O  T É C N I C O  D O S  
PROGRAMAS E AÇÕES DO EIXO ESTRATÉGICO 
DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, CONFORME CONVÊNIO Nº 
7 4 9 4 8 7 / 2 0 1 0 ,  C E L E B R A D O  E N T R E  O  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI. Valor global de 
R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/ Atividade 4070, 
Elemento de Despesa 3390.39.00.00, Fonte 
0324.012 e 0100.000. Data da assinatura: 
25/11/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito 
Municipal. 
 

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
N.º 353/2011. CONTRATADA :  EXPRESSA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
PREGÃO N.º 188/2011 (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. 
Vencedora do lote 03. VALOR GLOBAL: R$ 
8.000,00 (oito mil reais). DATA DA ASSINATURA: 
01/12/2011. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
N.º 351/2011. CONTRATADA :  EXPRESSA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
PREGÃO N.º 180/2011 (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. 
Vencedora do lote 05. VALOR GLOBAL: R$ 
16.785,00 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e cinco 
reais). DATA DA ASSINATURA: 24/11/2011. VITAL 
SAMPAIO NETO.
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EXTRATO DE TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO 

TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO N.º 0090/2011-1. 
SUBCONTRATADA: H A ENGENHARIA LTDA - ME. 
ORIUNDO DO CONTRATO N.º 0090/2011, 
CELEBRADO COM A CONTRATADA: RECONART 
C O N S T R U T O R A  L T D A .  L I C I T A Ç Ã O :  
CONCORRÊNCIA N.º 009/2010. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para 
construção de Unidade Escolar na localidade 
Nova Vitória no Município de Camaçari, Bahia. Valor: 
R$ 482.271,17(quatrocentos e oitenta e dois mil 
duzentos e setenta e um reais e dezessete 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
1018; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00; Fonte: 
0101.030. Data da assinatura: 21/11/2011. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO N.º 0430/2011-1. 
SUBCONTRATADA: H A ENGENHARIA LTDA - ME. 
ORIUNDO DO CONTRATO N.º 0430/2011, 
CELEBRADO COM A CONTRATADA: RECONART 
C O N S T R U T O R A  L T D A .  L I C I T A Ç Ã O :  
CONCORRÊNCIA N.º 013/2011. OBJETO: 
Contratação de empresa para Construção de 
unidade escolar na localidade da Gleba H, no 
M u n i c í p i o  d e  C a m a ç a r i - B a .  Va l o r :  R $  
483.166,06(quatrocentos e oitenta e três mil cento 
e sessenta e seis reais e seis centavos). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 1018; Elemento de 
Despesa: 4.4.90.51.00; Fonte: 0101.030. Data da 
assinatura: 21/11/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA Nº. 0138/2011 – PROCESSO 
N º .  1 2 4 9 / 2 0 11 .  C O N T R ATA D O :  T M A R  
TRANSPORTES LTDA-ME OBJETO- Contratação 
de transportadora para conduzir veículo doado 
pelo Ministério da Saúde, para servir como 
ambulância no SAMU 192 do Município de 
Camaçari-Ba. VALOR GLOBAL: R$ 2.600,00 (DOIS 
MIL E SEISCENTOS REAIS). FUNDAMENTADA NO 
ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/10/2011.

TERMO DE DISPENSA Nº. 0146/2011 – PROCESSO 
Nº. 1303/2011 .  CONTRATADO: EDVALDO 
GONÇALVES DOS SANTOS ME. OBJETO 
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, SENHAS 
NUMERDAS E FORMÚLARIOS DE INSCRIÇÃO, 
VISANDO ATENDER A COMUNIDADE EM DIAS 
PREVIAMENTE AGENDADOS A SE INSCREVER 
NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2, 
ATRÁVES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. 
VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS REAIS). FUNDAMENTADA NO 

ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2011.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 0113/2011 – 
PROCESSO Nº. 1264/2011. CONTRATADO: MADU 
PRODUÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME. 
OBJETO- CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E 
BANDAS: JOYCE, CARLOS HENRIQUE, FILÉ DE 
CAMARÃO, AXEMIL E NADJA MEIRELLES, 
ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
A EMPRESA MADU PRODUÇÃO DE EVENTOS E 
SERVIÇOS LTDA., PARA APRESENTAÇÃO DE 
S H O W S  M U S I C A I S  N A  F E S T A  E M  
COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR 
PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE 
OUTUBRO DE 2011, EM CAMAÇARI-BA. VALOR 
GLOBAL: R$ 56.000,00 (CINQÜENTA E SEIS MIL 
REAIS). FUNDAMENTADA NO ART. 25, INCISO III, 
DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2011.

ERRATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 0141/2011, publicada no 
Diário Oficial do Município  n.º 438 de 19 DE 
NOVEMBRO A 25 DE 2011:

Onde se lê: MEDICAL EXPRESS COMERCIAL 
LTDA.
 Leia- se: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES.

AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2011 - Objeto: 
Chamada Pública para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios para Alimentação Escolar (alimentos 
perecíveis, alimentos não perecíveis, hortifrutis e 
pescados), diretamente da Agricultura Familiar. Os 
interessados deverão apresentar a documentação no 
dia 14 de dezembro de 2011, às 10:00 horas, no 
Auditório da Comissão de Licitação, Prédio da 
Secretaria de Saúde e Educação, situado à Rua 
Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo – 
Camaçari – Bahia.
E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. tel.: (71) 3621-
6665. ISACARLA DOS SANTOS SILVA - Pres. 
COSEL/EDUCAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0111/2011 – COSEL/ 
EDUCAÇÃO  - Objeto: Aquisição de cartuchos de 
toner para copiadora Kyocera, para suprir as 
necessidades da Rede Pública Municipal de Ensino.  
Abertura das propostas: 20/12/2011, às 09h00min; e 
início da disputa: 20/12/2011, às 14h30min (Horário 
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de Brasília). Pregoeira – Miriam Alves dos Santos. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0112/2011 – 
COSEL/EDUCAÇÃO - Objeto: Aquisição de 
Plataformas Elétricas para Transporte Vertical de 
Deficiente, nas unidades: Escola Prof. Ilda Ulm da 
Silva (CAIC), Centro Educacional Tancredo Neves, 
Nova Unidade Nova Vitória e na Nova Unidade Gleba 
H, da Rede Municipal de Ensino, incluindo instalação. 
Abertura: 20/12/2011 às 10h00min. Pregoeira – 
Joseane Adriana da Silva.
Edital/Informações: Para Pregão Presencial no 
Portal de Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br; 
E para Pregão Eletrônico no site do Banco do Brasil: 
www.licitacoes-e.com.br. Informações pelo telefone 
(71) 3621-6665. ISACARLA DOS SANTOS SILVA - 
Pres. COSEL/EDUCAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0135/2011.
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. 0135/2011. Objeto: 
Aquisição de Instrumentos Musicais e Acessórios 
para atender as demandas e atividades dos cursos de 
música da Casa da Criança e do Adolescente 
instalada na Secretaria de Desenvolvimento Social-
SEDES. Abertura: 15/12/2011 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. Camaçari, 
02/12//2011.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0136/2011.
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. 0136/2011. Objeto: 
Aquisição de Vestuário Esportivo para atender os 
alunos das escolinhas de iniciação desportiva e 
atletas de competição da Secretaria de Esporte e 
Lazer – SEDEL. Abertura: 15/12/2011 às 09:00 
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. Camaçari, 
02/12//2011.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0137/2011.

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. 0137/2011. Objeto: 
Registro de Preços para Água Mineral em Garrafão 
e Vasilhames para Água. Abertura: 19/12/2011 às 
09:00 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. 
Camaçari, 02/12//2011.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0138/2011.
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. 0138/2011. Objeto: 
Aquisição de 3.000 (três mil) passes (crachás) de 
Identificação a serem distribuídos gratuitamente 
às pessoas carentes com deficiência. Abertura: 
19/12/2011 às 13:30 horas. Cópia do edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados 
n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s :  w w w. c o m p r a s .  
camacari.ba.gov.br. Informações pelo telefone 
(71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – 
Presidente da COMPEL. Camaçari, 02/12//2011.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
 AO CONTRATO

Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 025/2010; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Reconart  
Construtora Ltda.; Do Objeto: retificar a data de 
assinatura  do instrumento original; Retificação: em 
razão do equivoco referente à data de assinatura do 
contrato original  disposto no Primeiro Termo Aditivo, 
onde se lê: 22 de Janeiro de 2010; leia-se, portanto 
29 de janeiro de 2010; Assinatura: 17/11/2011; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 0185/2010; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa COOMAP – Cooperativa Nacional de 
Transporte Terrestre; Do Objeto: altera o caput da 
clausula Terceira e da Clausula Quinta   do 
instrumento original; Prazo: será de 12 meses, 
contados a partir da  data de assinatura deste termo 
aditivo.; Preço: considerando a prorrogação de prazo 
contida na clausula segunda, do presente termo 
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aditivo,o valor global,proporcional estipulado para 
o referido instrumento é de R$ 5.606.990,52 
(cinco milhões, seiscentos e  seis mil, novecentos 
e noventa reais e cinquenta e dois centavos)  Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na 
clausula Quarta do contrato original.;Assinatura: 
16/11/2011; Luiz Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços N° 0337/2010; 
Contratante:  Municíp io de Camaçar i ;  
Contratada: Empresa Marricá  Consultoria Ltda.-
ME; Do Objeto: prorrogação do prazo  do 
instrumento original; Prazo: por força do presente 
termo aditivo a data prevista para encerramento 
do contrato original que é de 07 de dezembro de 
2011, passará a ser de 07 de março de 2012.; 
Preço: por se tratar o presente termo aditivo de 
prorrogação de prazo e  existir saldo financeiro 
para a execução dos serviços prestados,o valor 
ajustado para a prestação dos serviços 
contratados, constante no item 3.1 da clausula 
Terceira, do contrato de origem que é de R$ 
89.000,00 (oitenta e nove mil reais )  Fica mantida 
a forma de pagamento prevista na clausula 
Terceira do contrato original.;Assinatura: 
05/09/2011; Luiz Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 
0232/2010; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa Cardioservice Comércio 
Indústria e Serviços Ltda-EPP; Do Objeto: altera 
as clausulas Segunda – do valor e Quinta do 
prazo,    do instrumento original; Prazo: será de 
12 meses, contados a partir da  data de assinatura 
deste termo aditivo.; Preço: considerando a 
prorrogação de prazo contida na clausula 
segunda, do presente termo aditivo, o valor 
global,proporcional estipulado para o referido 
instrumento é de R$ 43.200,00 (quarenta e três 
mil, e duzentos reais)  Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula Quarta do 
contrato original.;Assinatura: 12/09/2011; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

EXTRATOS DA LIMPEC

CONTRATO Nº. 0452/2011 de Prestação de 
Serviços CONTRATADA: CETREL S.A OBJETO: 
Recebimento dos resíduos para disposição final 
em Aterro Classe II e a respectiva emissão dos 
certificados de disposição final pela CETREL para 
a CONTRATANTE (“serviços”) PRAZO: 02 (dois) 
anos VALOR GLOBAL: R$ 85.200,00 (oitenta e 

cinco mil e duzentos reais) VIGÊNCIA: de 
01/09/2011 a 31/08/2013 Assinatura: 01/09/2011 
- Lezineide Andrade Chagas Santos – Diretora 
Presidente.

Primeiro Termo aditivo ao Contrato nº. 
005 /2011  de  P res tação  de  Se rv i ços  
CONTRATADA:  NSA SERVIÇOS LTDA 
OBJETO: Reajuste de Preços objetivando a 
recomposição do equilíbrio econômico/financeiro 
do contrato e tem respaldo no art. 65, d, da lei 
8.666/93 VIGÊNCIA: a partir de 01/06/2011 
01/06/2011 Assinatura: 30/10/2011 – Lezineide 
Andrade Chagas Santos – Diretora Presidente.

Quarto Termo aditivo ao Contrato nº. 010/2008 
de Fornecimento parcelado de materiais diversos 
CONTRATADA: SOTELA Comercial e Tecelagem 
Ltda OBJETO: Aditamento de Prazo do Contrato 
Base, por mais 120 (cento e vinte) dias 
VIGÊNCIA: de 08/08/2011 a 07/12/2011 
Assinatura: 08/08/2011 – Lezineide Andrade 
Chagas Santos – Diretora Presidente.

Segundo Termo aditivo ao Contrato nº. 
023 /2009  de  P res tação  de  Se rv i ços  
CONTRATADA: A BAHIANA EMBALAGENS 
LTDA OBJETO: Fica prorrogado o prazo 
contratual por mais 12 (doze) meses, consoante 
disposição no art. 57 da lei 8.666/93 VIGÊNCIA: 
de 27/10/2011 a 26/10/2012 Assinatura: 
26/10/2011 – Lezineide Andrade Chagas Santos – 
Diretora Presidente.
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