
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

DECRETO N° 6383/2016
DE 28 DE ABRIL DE 2016.

Aprova o Regimento Interno da Junta de 
Julgamento de Processos Fiscais e dá 
Outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e, com lastro no 
disposto no art. 268, e seguintes, da Lei nº. 1.039/2009 – 
Código Tributário Municipal consolidado, combinado com 
art. 154 da Lei Orgânica do Município:

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno da Junta de 
Julgamento de Processos Fiscais, que com este se 
publica.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente o Regimento aprovado pelo Decreto nº 
4.128, de 11 de julho de 2005.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE ABRIL DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

REGIMENTO INTERNO DA JUNTA DE JULGAMENTO 
DE PROCESSOS FISCAIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º. Este Regimento cuida da estrutura, composição, 
competências, atribuições e funcionamento da Junta de 
Julgamento de Processos Fiscais.

Art. 2º. A Junta de Julgamento de Processos Fiscais, que 
integra a estrutura administrativa da Secretaria da 
Fazenda, é o órgão competente para, no âmbito 
administrativo, originariamente, julgar os litígios 
decorrentes de lançamentos de tributos e de aplicação de 
penalidades por infrações à legislação tributária e as 
impugnações e recursos do sujeito passivo, interpostos a 
qualquer medida ou exigência fiscal, obedecendo aos 
princípios do contraditório, da oficialidade, da legalidade 
objetiva, da verdade material, do informalismo e da 
garantia de ampla defesa, sem prejuízo de outros 

DECRETO Nº. 6361/2016
DE 12 DE ABRIL DE 2016

Altera dispositivo do Decreto nº. 5926/2015, 
que nomeia membros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal de Educação – CME, e 
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e em especial 
do dispositivo nos termos da Lei Municipal nº 317, de 27 de 
dezembro de 1994, alterada pela Lei Municipal nº 781, de 
23 de abril de 2007.

                                      DECRETA

Art. 1º  Ficam nomeados novos membros do Conselho 
Municipal de Educação – CME, em substituição, na forma 
que indica:
                                             
a) Representantes dos Estudantes:
Titular: Maria Dilma da Hora do Camilo em substituição 
a Wellington dos Santos de Jesus.
Suplente: Maria Clara de Sousa em substituição a Paula 
Naiara Ramos dos Santos Matos.

b) Representantes do Conselho Tutelar:
 Titular: Valdinéia Dias Mota em substituição a Elielza de 
Santana Bispo Souza.
Suplente: Marcelo Conceição Santos em substituição a 
Alex Sandro da Conceição de Jesus.  

c) Representantes dos Professores da Rede Pública 
Municipal de Ensino:
Suplente: Josemiram Marques da Silva em substituição 
a Valdelaine de Jesus da Cruz.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE ABRIL DE  2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

JUIPUREMA ALESSANDRO SARRAF SANDES
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
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VI. Controlar o cumprimento dos prazos estabelecidos 
neste regimento;
VII. Relacionar os processos julgados com destino a 
Dívida Ativa e encaminhar para arquivamento aqueles 
julgados improcedentes, de que não caibam recursos;
VIII. Acompanhar a tramitação dos processos;
IX. Executar e controlar os serviços de expedição, 
recebimento e distribuição, tramitação e arquivamento de 
documentos;
X. Adquirir material de expediente para funcionamento da 
Junta;
XI. Registrar a movimentação dos processos no sistema 
de protocolo;
XII. Fazer anotações no sistema tributário conforme as 
decisões dos julgamentos dos autos de infração;
XIII. Outras atividades assemelhadas.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS E DAS ATRIBUIÇÕES

SESSÃO I
DA COMPETÊNCIA DA JUNTA DE JULGAMENTO

Art. 8º. Compete a Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais:

I. Em instância única:
a) o recurso de indeferimento de revisão cadastral;
b) o recurso de suspensão e indeferimento do processo de 
baixa;
c) o pedido de prescrição de créditos não inscritos em 
dívida ativa;
d) o pedido de remissão de créditos, que dependa de 
prévia manifestação administrativa;
e) o processo de imunidade;
f) o processo de isenção;
g) o processo de compensação, de transação e o de dação 
em pagamento, que importem extinção do crédito 
tributário não inscrito em dívida ativa;
h) elaborar e modificar o seu regimento interno, 
submetendo-se à aprovação do Secretário de Fazenda.
II. Em primeira instância:
a) a impugnação e a reclamação contra o lançamento 
tributário;
b) o processo de representação ou denúncia.

Parágrafo único – Haverá recurso de ofício, quando a 
decisão for contra a Fazenda Pública Municipal.

Art. 9º - A Junta poderá solicitar diretamente, com 
prioridade de atendimento de qualquer repartição da 
Prefeitura, informações e providências, indispensáveis à 
instrução de processos, bem assim convocar servidor 
municipal para prestar esclarecimentos sobre matéria nele 
contida.

Art. 10. Quando o processo versar sobre as matérias 
constantes da alínea 'g', do art. 8, o julgamento do 
processo deverá ser realizado perante as Câmaras 
Reunidas, presentes os membros da 1 e 2 Câmaras de 
Julgamento, com direito de voto, e o Presidente, que pode 
votar, apenas, em caso de desempate, para unificar o 
entendimento. 

Parágrafo único. Quando o processo versar sobre 
matéria que envolva ampla controvérsia administrativa ou 

princípios de direito.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E DA COMPOSIÇÃO DA JUNTA DE 

JULGAMENTO

Art. 3º. A Junta de Julgamento de Processos Fiscais será 
composta de 5 (cinco) servidores, e respectivos suplentes, 
todos de nível superior, com conhecimentos em matéria 
tributária.

Art. 4º. Os membros integrantes da Junta serão 
escolhidos entre servidores lotados na SEFAZ, indicados 
pelo Secretário Municipal da Fazenda e nomeados pelo 
Prefeito do Município.

§ 1º Os membros da Junta serão nomeados para mandato 
de três anos, podendo ser reconduzidos por igual período.
§ 2º A Junta de Julgamento de Processos Fiscais será 
dirigida por um Presidente, nomeado pelo Prefeito, 
indicado pelo Secretário Municipal de Fazenda, dentre os 
seus membros, que presidirá as duas Câmaras de 
Julgamento.
§ 3º Os membros da Junta farão jus a jeton por sessão em 
que comparecerem, até o máximo de dez sessões 
mensais por cada Câmara.
§ 4º O pagamento do jeton fica condicionado a devolução 
dos processos em condições de julgamento em sessão, 
no prazo determinado neste Regimento Interno, e ao 
cumprimento dos demais prazos processuais previstos. 
Acaso alguma das obrigações não possa ser cumprida, o 
membro deve justificar ao Presidente que emitirá decisão 
a respeito.
§ 5º Em caso de renúncia ou perda de mandato de 
membro ou suplente, será nomeado um substituto para 
completar o período restante do mandato.

Art. 5º. A Junta funcionará com duas câmaras de 
julgamento, compostas por 2 (dois) membros e um único 
presidente, e igual número de suplentes, com a seguinte 
estrutura orgânica:

I. Primeira Câmara de Julgamento;
II. Segunda Câmara de Julgamento;
III. Secretaria da Junta.

Art. 6º. Por proposta do Presidente da Junta ao Secretário 
da Fazenda, poderão, em caráter provisório, ser criadas 
novas Câmaras de Julgamento ou ser desativadas.

§1º. As Câmaras provisoriamente criadas terão 
composição idêntica à das permanentes, devendo ser 
integradas pelos componentes do quadro de suplentes.
§2º. Em caso de desativação da uma das Câmaras, as 
suas atribuições serão da competência da Câmara de 
Julgamento remanescente.   

Art. 7º. A Junta de Julgamento de Processos Fiscais 
contará com uma Secretaria, a qual competirá:

I. Execução dos atos administrativos da Junta;
II. Promover a publicação dos atos e documentos da 
Junta;
III. Participar das sessões, quando convocada, fazendo a 
leitura e lavrando a respectiva ata;
IV. Receber os processos e distribuí-los conforme sua 
destinação;
V. Registrar, numerar, ordenar e arquivar os processos;
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SEÇÃO II
DOS MEMBROS

Art. 14. Compete aos membros das Câmaras de 
Julgamento Fiscal:

I. Propor, discutir e votar qualquer assunto de competência 
ou interesse da Junta;
II. Examinar e pedir vista de processo, podendo convertê-
lo em diligência;
III. Apresentar e relatar em sessão os processos que lhe 
forem distribuídos, lançando neles o respectivo relatório;
IV. Exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas em 
leis e regulamentos.

Art. 15. O membro da Junta, nos casos de férias, licença 
ou outro motivo legal que justifique o seu afastamento do 
exercício das funções, será substituído por Suplente, 
enquanto perdurar o impedimento;

§ 1º O membro que se afastar das suas funções, no prazo 
de cinco dias, da data do de seu pedido, devolverá ao 
Presidente os processos em seu poder, para 
encaminhamento ao seu substituto.
§ 2º Os processos que tiverem sido objeto de pedido de 
vista retornarão aos seus respectivos relatores.

Art. 16. Ao reassumir o seu mandato, membro receberá os 
processos que não foram relatados pelo seu substituto, 
recomeçando-se a contagem do prazo para julgamento a 
partir do último recebimento do processo.

Parágrafo único - O julgamento desses processos terá 
preferência sobre os demais. 

Art. 17. No mês anterior ao término do mandato, os 
membros deverão encaminhar ao Presidente os 
processos que tiverem em seu poder e não estiverem 
relatados, sob pena de representação ao Ministério 
Público e outras medidas civis e administrativas cabíveis.

Art. 18. Será considerado como renunciativo, salvo por 
motivo de força maior, devidamente comprovado:

I. O membro que não tomar posse no prazo de trinta (30) 
dias, a contar da data da nomeação;
II. O Suplente que tendo recebido comunicação não 
assumir o exercício do mandato até a primeira sessão 
subsequente ao reconhecimento. 

Art. 19. O membro que deixar de comparecer, sem justo 
motivo, a quatro sessões consecutivas ou a oito 
alternadas, durante o ano, perderá o mandato.

Art. 20. Quando ocorrer renúncia espontânea do 
mandato, a comunição por escrito será dirigida ao 
Presidente da Junta.

Parágrafo único – Quando a renúncia for do Presidente, a 
comunicação deverá ser dirigida ao Secretário Municipal 
da Fazenda, com relatório dos processos pendentes de 
julgamento.

Art. 21. Estará impedido de participar da instrução do 
processo o membro que, como funcionário, tenha tomado 
parte na lavratura do auto de infração.

jurisprudencial, não elencada neste Regimento, poderá o 
Julgador solicitar ao Presidente, em despacho 
fundamentado, que a matéria seja submetida ao 
Julgamento pelas Câmaras Reunidas.

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE 

JULGAMENTO

Art. 11. Compete a Primeira Câmara de Julgamento Fiscal 
(CJF):

I. A impugnação ao lançamento por Auto de Infração;
II. A orientação em processos de lançamento por Auto de 
Infração.

Art. 12. Compete a Segunda Câmara de Julgamento 
Fiscal (CJF):

I. A reclamação contra lançamento tributário;
II. Os processos que não veiculem lançamentos por auto 
de infração;

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE E DOS 

MEMBROS

SEÇÃO I
DO PRESIDENTE

Art. 13. Compete ao Presidente da Junta da Junta de 
Julgamento:

I. Presidir as sessões, conduzir os trabalhos, resolver as 
questões de ordem, leitura do relatório de atividades, 
distribuição de processos novos, e proferir voto nas 
hipótese previstas neste regimento;
II. Designar, previamente dia e hora para realização de 
sessões;
III. Convocar e dar exercício aos Suplentes;
IV. Decidir sobre manifestação do relator, salvo quando se 
tratar de Decisão;
V. Convocar sessões extraordinárias;
VI. Comunicar ao Secretário de Fazenda a ocorrência de 
vaga na composição da Junta; 
VII. Praticar os atos relativos à instrução de processos 
fiscais e administrativos, encaminhando-os às repartições 
municipais;
VIII. Orientar, coordenar e dirigir as atividades da Junta, 
que envolvam matéria de competência do órgão;
IX. Autorizar a expedição de certidões dos processos sob 
apreciação da Junta;
X. Apresentar, mensalmente ao Secretário de Fazenda, 
até o dia cinco de cada mês, relatório geral das atividades 
da Junta;
XI. Deliberar sobre pedidos de férias e licença da 
Secretaria da Junta, e demais atos relativos a assuntos do 
pessoal em exercício no Órgão, inclusive dos Suplentes;
XII. Apresentar parecer opinativo nos processos consulta 
tributária, imunidade e isenção fiscal.
XIII. Deliberar sobre o pedido de prorrogação do prazo 
para apresentação da impugnação ao lançamento 
tributário 

Parágrafo único. A competência prevista no inciso XII 
poderá ser delegada aos membros das Câmaras de 
Julgamento, a critério, exclusivo, do Presidente da Junta.

PÁGINA 03PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIII 670 - de 30 de Abril a 06 de Maio de 2016 -  - Nº 



estiverem envolvidos interesses diretos ou indiretos de 
qualquer parente consanguíneo ou afim, até segundo 
grau.
§2º. Aplicam-se, no que couber, as disposições de 
impedimento e suspeição previstas na legislação 
processual civil.
§3º. Ocorrendo impedimento e já distribuído o processo, o 
relator fará consignar no mesmo os motivos da sua 
impossibilidade de funcionar nos autos.

Art. 31. Alegada a suspeição do membro da Junta, será 
ela objeto de contestação pelo suspeito se não a 
reconhecer e submetida à votação como preliminar.

Parágrafo único – Caracterizada a suspeição, o suspeito 
será impedido de votar.

Art. 32. Nos casos de impedimento ou suspeição do 
membro da Junta, o processo será retirado de pauta para 
redistribuição.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 33. Não se aplicam os efeitos da nulidade quando não 
houver prejuízo.

Art. 34. Os casos omissos serão resolvidos pelo 
Presidente da Junta, aplicando-se a legislação 
superveniente, a equidade e, de forma supletiva e 
subsidiariamente, as disposições do Código de Processo 
Civil, na forma do art. 15 da Lei n. 13.105, de 16 de março 
de 2015. 

Art. 35. O presente Regimento Interno foi lido, discutido, 
apreciado, votado e aprovado em sessão do dia 15 de abril 
de 2016 e seu texto será, após a homologação, publicado 
através de Decreto do Exmo. Sr. Prefeito do Município de 
Camaçari.
Sala das sessões, 15 de abril de 2016.

Camilo Pinto de Faria Lima e Silva – Secretário Municipal 
da Fazenda
Adriana do Nascimento Guedes – Presidente da Junta de 
Julgamento
Carlos Alberto de Santana Portugal – Vice Presidente da 
Junta de Julgamento 
Jocimar Moraes dos Santos – Membro da 1ª Câmara de 
Julgamento
Larissa Marques Contreiras Ramos - Membro da 1ª 
Câmara de Julgamento
Elizangela da Silva Guimarães – Suplente da 1ª Câmara 
de Julgamento
Karina Luzia Ferreira de Souza - Suplente da 1ª Câmara 
de Julgamento
Elineuza Pereira dos Santos - Membro da 2ª Câmara de 
Julgamento 
Jucileide Souza Batista - Membro da 2ª Câmara de 
Julgamento
Isadora Fernanda Evangelista Alves – Suplente da 2ª 
Câmara de Julgamento
Renata Brito Berbert de Castro - Suplente da 2ª Câmara de 
Julgamento
Márcia Lucia Neves da Silva – Secretária da Junta

CAPÍTULO V

SEÇÃO I
DAS SESSÕES

Art. 22. As Câmaras da Junta de Julgamento se reunirão 
duas vezes por semana, na sede da Secretaria da 
Fazenda, em horário e dias anteriormente designados 
pelo Presidente.

Parágrafo único – O número de sessões poderá ser 
aumentado em razão de sessão extraordinária, com 
percepção de jeton limitada a 10 (dez) sessões por 
Câmara.

SUBSEÇÃO 
DO JULGAMENTO

Art. 23. O exercício da competência das Câmaras 
Julgadoras atenderá à disciplina do Processo 
Administrativo Fiscal no Código Tributário Municipal.

Art. 24. O processo será distribuído em pauta pelo 
Presidente de acordo com a competência das Câmaras de 
Julgamento.

§1º. O  relator terá o prazo de trinta dias para julgar os 
processos que lhe forem distribuídos, proferindo decisão 
ou o parecer opinativo. 
§2º. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado 
por mais dez (10) dias, a pedido do relator.

Art. 25. Após decisão do relator, o Presidente submeterá 
ao outro membro, que acompanhará o relator ou proferirá 
voto divergente devidamente fundamentado.

Parágrafo único – No caso de divergência, o Presidente, 
na sessão seguinte, em simples manifestação, 
dispensado o relatório, proferirá sua decisão ou 
converterá o processo em diligência.

Art. 26. As decisões serão comunicadas ao requerente 
mediante notificação enviada ao endereço de 
correspondência indicado nos autos, sem prejuízo de 
outros meios admitidos na legislação municipal.

Art. 27. Das decisões caberá recurso para o Conselho 
Municipal de Contribuintes, no prazo de 30 dias.

Art. 28. Esgotados os prazos deste regimento, sem prévio 
aviso, o Presidente poderá avocar o processo para nova 
distribuição.

Art. 29. Nenhuma sessão se fará sem a presença do 
Presidente e de pelo menos um de seus membros, 
observando-se sempre o disposto no art. 14 deste 
Regimento. 

CAPÍTULO VI
DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO

Art. 30. Os membros da Junta são impedidos de votar nos 
processos que lhe interessem pessoalmente.

§1º. Subsiste o impedimento quando no processo 
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 religioso e paisagístico do bem a ser tombado, que se 
manifesta no cotidiano das práticas religiosas, sociais e 
culturais, envolvendo a dimensão da vida e do sagrado do 
Terreiro em questão;

Considerando as possíveis ameaças de perda das 
distintas expressões das tradições dos Terreiros de matriz 
angolana-congolesa, tendo em vista as inovações 
resultantes das mudanças econômicas, políticas, 
administrativas e socioculturais que vêm se processando 
na sociedade contemporânea;

Considerando os riscos resultantes do avanço dos 
processos de especulação imobiliária, desmatamento, em 
função do processo de ocupação da Cascalheira, dos 
preconceitos, das rivalidades e da intolerância religiosa; 

Considerando que o bem a ser tombado, está inserido no 
bioma Mata Atlântica e possui o padrão típico de instituição 
de religião afro-brasileira, sendo sacralizados todos os 
elementos da natureza ali presentes; 

Considerando o que o Terreiro de Lembá possui uma 
área verde significativa, em que foram identificadas 
espécies nativas com potencial para o uso de restauração 
de áreas sucessionais e formações florestais; e

Considerando o teor do Processo Administrativo de 
Tombamento nº 001/2011, que revela a implementação de 
todas as fases procedimentais do tombamento.

             D E C R E T A:

Art. 1º Fica homologado o tombamento do Unzó Tatêto 
Lembá (Terreiro de Lembá), situado à Rua Lembá nº 409, 
410 e 411, Loteamento Parque Real Serra Verde, na 
Estrada da Cascalheira, no Município de Camaçari, na 
Região Metropolitana de Salvador do Estado da Bahia e a 
área do entorno, a ser estabelecida no plano de 
salvaguarda, onde será traçado uma poligonal delimitando 
esta área de proteção, a ser realizado em parceria com a 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano Municipal, 
obedecendo às normas estabelecidas pela legislação 
vigente.

Parágrafo Único: Fica obrigado o registro de todo 
patrimônio material móvel nos competentes livros da 
Secretaria Municipal de Cultura, para efeito de 
preservação e proteção, visando a manutenção do 
Patrimônio Histórico e Cultural do Município.

Art. 2º Em razão da homologação do tombamento de que 
trata o artigo anterior, deverão ser procedidos os 
assentamentos legais, principalmente no Livro I de 
Tombamento de Bens Imóveis e no Livro de Registro de 
Imóveis do Cartório dessa Comarca,  estabelecido  no  
artigo  23  da  Lei Municipal nº 1088/2010, de 30 de Junho 
de 2010.

Art. 3º A Coordenação de Patrimônio Cultural de 
Camaçari deverá dar conhecimento ao proprietário 
imóvel, que a conservação do bem tombado será de sua 
responsabilidade ou de seus detentores e não poderá ser 
demolido, destruído, mutilado ou alterado sem a prévia 
autorização do Órgão competente, sob pena de multa de 
100% (cem por cento) do custo da restauração do dano 
causado, como estabelecido no art.19 da  Lei Municipal nº 
1088/2010, de 30 de Junho de 2010.

 

DECRETO Nº. 6386/2016
DE 28 DE ABRIL DE 2016

Concede os benefícios de isenção da Taxa 
Fiscalização de Funcionamento - TFF à 
ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI, e dá outras 
Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 159, inciso V da Lei Municipal nº 1.039, de 16 
de dezembro de 2009, e o teor do Processo Administrativo nº 
22192/2015, 22 de dezembro de 2015, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF à ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI, 
estabelecida na Rua PC Alto dos Noivos, Anexo Rua das 
Almas, nº 52, Bairro Dos Quarenta e Seis, Camaçari/BA, CEP. 
42.803-290, inscrita no Cadastro Geral de Atividades CGA nº 
0013861001, e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 03.376.425/0001-98, 
conforme permissivo legal previsto no art. 159, inciso V da Lei 
Municipal nº 1.039/2009, nos seguintes termos:

I.  Isenção de 100% da TFF, a partir do exercício de 2016.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando ausentes 
os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§2º, da Lei nº. 1.039/2009, a partir 22 de dezembro de 2015, 
data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
28 DE ABRIL DE  2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº 6393/2016
DE 03 DE MAIO DE 2016

Homologa tombamento do Terreiro Unzó 
Tatêto Lembá: Terreiro de Lembá e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade 
com a Lei N.º 1088/2010, que institui os procedimentos de 
tombamento e registro para a proteção ao patrimônio histórico 
cultural do Município, e

Considerando a importância da valorização e das 
expressões da cultura afro-brasileira e da necessidade da sua 
preservação no Município de Camaçari, na Bahia e no Brasil;

Considerando o valor histórico, ético, artístico, etnográfico,
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Nível I A, da estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, 
retroativo a 10 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE ABRIL DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 00699/2016, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, 

resolve:

EXONERAR a pedido MARTA DE SOUZA RANGEL, 
cadastro nº 9198-2 do cargo de Coordenador Pedagógico 
I C, da estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, 
com data retroativa a 17 de março 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE ABRIL DE 2016. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998. 

CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo nº. 
21118/2011, o qual se destinou a apuração de abandono 
de cargo.

RESOLVE

DEMITIR o servidor JAILSON REIS DE ANDRADE, 
cadastro: 61634-2, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo I A, lotado na Secretaria da Administração – 
SECAD, em 26 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE ABRIL DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 4º As  Autoridades  e  órgãos municipais vinculados à 
preservação do patrimônio tombado deverão fazer 
cumprir os termos da Lei Municipal nº 1088, de 30 de 
Junho de 2010, de modo a assegurar os direitos e deveres 
ali estabelecidos.

Art.  5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parágrafo Único: Fica obrigado o registro de todo 
patrimônio material móvel nos competentes livros da 
Secretaria Municipal de Cultura, para efetivo de prevenção 
e proteção, visando a manutenção do Patrimônio Histórico 
e Cultural do Município.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

PATRICIA GRANJA OLIVEIRA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIA DA CULTURA

DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 00623/2016, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, 

resolve:

EXONERAR, a pedido, a servidora LILIAN DA CRUZ 
SOUSA, cadastro nº 60781-0 do cargo de Assistente 
Administrativo II B, da estrutura da Secretaria da Cultura - 
SECULT, com data retroativa a 11 de março de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE ABRIL DE 2016. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 00607/2016, no qual analisa o 
pedido de exoneração da servidora, 

resolve:

EXONERAR a pedido, TATIANA FELIX DE OLIVEIRA, 
cadastro nº 62585-0 do cargo de Técnico em Enfermagem 
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DECRETO DE 19 DE ABRIL DE 2016.

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimento a Servidor 
Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº 22367/2015.

                                             
                          RESOLVE

Conceder ao servidor CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA 
FIGUEIREDO, matrícula n.º 62536-7, ocupante do cargo 
de MEDICO II B, lotado na Secretaria da Saúde – SESAU - 
Licença sem Vencimentos pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir de 02 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE ABRIL DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                                              

  WASHINGTON LUIS SILVA COUTO
  SECRETÁRIO DA SAÚDE

     DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela constituição federal e pela lei orgânica do 
município,

Considerando a necessidade de regularização da 
situação do quadro de recursos humanos da 
administração municipal direta, de acordo com o regime 
único estatutário,

Considerando o resultado do Concurso Público nº 
001/2013 resolve:

Nomear, em regime estatutário, para os cargos públicos 
de provimento efetivo da prefeitura municipal de 
Camaçari, os aprovados em concurso público, abaixo 
relacionados, e que atenderam ao chamamento na forma 
do edital acima mencionado:

MÉDICO CLÍNICO

MÉDICO REGULADOR

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 27 DE ABRIL DE 2016

DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998. 

CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo nº. 
10009/2008, o qual se destinou a apuração de abandono 
de cargo.

RESOLVE

DEMITIR a servidora LEIDIANE CRISTINA ALVES 
SANTOS, cadastro: 8998-9, ocupante do cargo de 
Professor I A, lotada na Secretaria da educação – SEDUC, 
em 26 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE ABRIL DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 2016

 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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 informações 
constantes no processo administrativo nº 21772/2015.

 
RESOLVE

Conceder a extensão de carga horária para o(a) 
servidor(a) HILTON GERSON ZENHA COSTA, cadastro 
63.428-9 ocupante do cargo de Urbanista da Estrutura da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR -, de 30 
para 40 horas semanais, com data retroativa a 12 de 
dezembro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE ABRIL DE 2016.
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ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 2016.

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 407/98 – 
Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal 
nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo da 
Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4743/2009 que regulamenta o 
Estágio Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade funcional 
no serviço público, conforme mandamento constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e a 
ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço público 
deste Município, nos termos das legislações supra 
citadas, aos servidores infra declinados, em virtude da 
aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 29 DE ABRIL DE 2016                                                              
                

PORTARIA N.º 002/2016
DE 02 DE MAIO DE 2016

Designa os Membros da Comissão de 
fiscalização do Contrato de Recebimento de 

Materiais.

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DA PREFEITURA DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições e considerando o artigo 51 da Lei Federal nº 
8.666/1993;

RESOLVE

Art. 1º. Ficam nomeados os membros para atuar na 
Comissão de Fiscalização dos Contratos de 
recebimentos de Material na forma a seguir: 

SUPLENTES:

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETARIA DO GOVERNO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MAIO DE 2016.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA DE GOVERNO

.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE ABRIL DE 2016.

CAMILO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº. 009/2016.
DE 28 DE ABRIL DE 2016.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, 
devidamente autorizada pelo Art. 15, §8º da Lei Federal 
8.666/1993, considerando a necessidade de disciplinar o 
controle de materiais no Almoxarifado da Secretaria da 
Fazenda,

RESOLVE

Art.1º. Designar os servidores abaixo descritos para, sob a 
presidência do primeiro, compor a COMISSÃO PARA 
RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, Ana 
Cecília Austregésilo Hereda, cadastro 60665-8, Carlos 
José do Sacramento Machado, cadastro 38896-9 e Eliete 
dos Santos, cadastro 60768-8.

Art. 2º. Esta comissão terá mandato de 01 (um) ano.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE ABRIL DE 2016.

CAMILO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº. 010/2016.
DE 28 DE ABRIL DE 2016.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores VIVIANE SAMARA CRUZ, 
cadastro n.º 39651, DIOGENS DE MATOS CARVALHO 
JUNIOR, cadastro 39652 e CARLOS JOSÉ DO 
SACRAMENTO MACHADO, cadastro 38896-9, sob a 
presidência do primeiro, para a composição da 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA PRODEB – COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA 
BAHIA, CNPJ: 13.579.586/0001-32, para atestar e 
certificar a execução e recebimento dos serviços 
prestados no Contrato Administrativo nº 0089/2016 e seus 
aditivos, no âmbito desta Secretaria; 

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 176/2016
SERVIDOR: Irenice Maria de Paula da Hora 
CADASTRO: 3901-7    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 07/06/2010 a 06/06/2015
GOZO: A partir de 02 de maio de 2016

PORTARIA N° 177/2016
SERVIDOR: Cleia  Maria de Jesus
CADASTRO: 8216-7    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2005 a 06/10/2010 e 
07/10/2010 a 06/10/2015
GOZO: A partir de 02 de maio de 2016

PORTARIA N° 186/2016
SERVIDOR: Zulina da Conceição Oliveira
CADASTRO: 6700-4    Lotação: SEDES
PERIODO AQUISITIVO: 06/05/2005 a 05/05/2010
GOZO: A partir de 02 de maio de 2016

PORTARIA Nº. 008/2016.
DE 28 DE ABRIL DE 2016.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, 
devidamente autorizada pelo Art. 15, §8º da Lei Federal 
8.666/1993, considerando a necessidade de disciplinar o 
controle da prestação de serviços executados no âmbito 
da Secretaria da Fazenda,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores VIVIANE SAMARA CRUZ, 
cadastro 39651-4, CARLOS ALBERTO DE SANTANA 
PORTUGAL ,  cadas t ro  62574 -5  e  NACLES 
BERNARDINHO PIRAJÁ GOMES, cadastro 62553-7, 
p a r a  a  c o m p o s i ç ã o  d a  C O M I S S Ã O  D E  
ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
PELO CPQD, especificamente aqueles previstos no 
Contrato Administrativo nº 306/2013, no âmbito desta 
Secretaria.  

Art. 2º. Esta comissão atestará notas fiscais e 
acompanhará o cumprimento das Cláusulas Contratuais 
pelo contratado CPQD – CENTRO DE PESQUISAS E 
DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES, 
CNPJ: 02.641.663/0001-10, e terá mandato de 01 (um) 
ano.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, 
retroagindo seus efeitos a 11/03/2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Art. 2º. Esta comissão atestará notas fiscais e 
acompanhará o cumprimento das Cláusulas Contratuais 
pela contratada PRODEB – COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA, 
e terá mandato de 01 (um) ano.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 14/03/2016 data de 
assinatura do contrato, revogadas as disposições em 
contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE ABRIL DE 2016.

CAMILO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RESOLUÇÃO Nº 5/2016.
DE 2 DE MAIO DE 2016.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo artigo 7º do Decreto nº 
5174/12,

RESOLVE

Estabelecer, com base no disposto no Decreto nº 
5174/12, Artigo 7º e Artigo 10º, § 1º, a meta de incremento 
da arrecadação para o mês de Maio de 2016, 
correspondente às fontes de receitas a que se refere o 
artigo 8º do mesmo instrumento normativo.

A meta do mês de Maio de 2016 fica definida em R$ 
15.856.269,18 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta 
e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezoito 
centavos). Este valor decorre da aplicação dos 
parâmetros abaixo descritos:

1º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
Especial – IPCA-E, acumulado no período de outubro de 
2014 a setembro de 2015, no percentual de 9,57% (nove 
vírgula cinquenta e sete por cento), sobre as receitas 
elencadas no artigo 8º do Decreto supracitado;

2º - Excetuam-se da regra acima definida, as receitas 
tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de atualização 
captura os efeitos conjunturais da atividade econômica, 
somado à melhoria da eficiência tributária. Com base 
nestes parâmetros, tais tributos serão atualizados 
utilizando-se o índice de - 1,8% (hum vírgula oito por 
cento).  Este resulta da soma do PIB nacional referente ao 
quarto trimestre de 2015, definido em 0,3% (zero vírgula 
três por cento) e a meta de esforço de arrecadação fixada 
em 1,5% (hum vírgula cinco por cento), conforme 
proposto pela Comissão de Metas nomeada pelo 
Secretário da Fazenda. 

Gabinete do Secretário, em 2 de Maio de 2016.

Camilo Pinto de Faria Lima e Silva
Secretário da Fazenda

Sérgio Silvio Santos Miranda
Membro

 

Renata Brito Berbert de Castro
Membro

Karina Luzia Ferreira de Souza
Secretário da Comissão

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE
SECRETARIA DA FAZENDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º do Decreto Municipal 
nº 2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, com sobreaviso de seus respectivos 
suplentes, os contr ibuintes interessados, ou 
representantes destes, bem como os autuantes e 
representantes da Procuradoria do Município, para 
comparecerem a sessão ordinária que deverão acontecer 
na data e horário ora indicados, para o julgamento dos 
feitos constantes da pauta abaixo relacionada: 

Data: 10/05/2016
Horário: 12:00

Local: Sala da Secretaria do Conselho Municipal de 
Contribuintes, situada na Secretaria Municipal da Fazenda 
– SEFAZ, 1º pavimento, Centro Administrativo de 
Camaçari, Bahia.

Conselheiro Titular: Aloísio Alves de Castro Júnior (cad. 
62649) Suplente: Jeffiton Andrade Ramos (cad. 38716-1)

Recurso nº                                                         092/2016
Processo nº                                                    02571/2009
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:                                   ADELMO SOUZA SILVA
Assunto:                                           Baixa de TLC/COSIP

Recurso nº (Embargos)                                    241/2016
Processo nº                                                    04830/2014
Embargante:              ALBA MARIA BRITO SENA GOME
Embargado:                            Conselho de Contribuintes
Assunto: Baixa

Recurso nº                                                         242/2016
Auto de Infração nº                                             360/2015
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:   SOCIEDADE SIMPLES NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃO IMOVEIS E ADM LTDA
Assunto:   ITIV
Autuante:                                       Deives Sampaio Pires

Conselheira Titular: Rafaela Elaine Libório de Alencar 
(cad. 38965- Suplente: Nungi Santos e Santos (cad. 
62966-2)

Saneamento nº                                                  249/2016
Auto de Infração nº                                         03722/2015
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:             RAMOS CONSTRUTORA LTDA ME
Assunto:                                                 Simples Nacional
Autuante:                                  Marcilio da Silva Meireles

Saneamento nº                                                  250/2016
Auto de Infração nº                                           1309/2016
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Conselheiro Titular: Aloísio Alves de Castro Júnior (cad. 
62649) Suplente: Jeffiton Andrade Ramos (cad. 38716-1)

Recurso nº                                                         243/2016
Auto de Infração nº                                           1383/2016
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:GPS TEC SISTEMAS ELETR. DE SEG. LTDA
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                                                 Alex Vieira Alves

Recurso nº                                                         244/2016
Auto de Infração nº                                           1384/2016
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:GPS TEC SISTEMAS ELETR. DE SEG. LTDA
Assunto:   TFF
Autuante:                                                 Alex Vieira Alves

Recurso nº                                                         245/2016
Processo nº                                                    19430/2015
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:             RAIMUNDO NONATO S. DE F. FILHO
Assunto:
Revisão de Calculos de Imp. e Taxas

Conselheira Titular: Rafaela Elaine Libório de Alencar 
(cad. 38965- Suplente: Nungi Santos e Santos (cad. 
62966-2)

Saneamento nº                                                  252/2016
Auto de Infração nº                                           1552/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado: IRC ISOLAMENTO TERMICO REFORMAS 
E CONST. LTDA ME
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                                        Deives Sampaio Pires

Recurso nº                                                         253/2016
Auto de Infração nº                                           1278/2015
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:IDM INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO 
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                            Aloisio da Conceição B. Filho

Saneamento nº                                                  253/2016
Auto de Infração nº                                           1551/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado: IRC ISOLAMENTO TERMICO REFORMAS 
E CONST. LTDA ME
Assunto:   TFF
Autuante:                                        Deives Sampaio Pires

Conselheira Titular: Rejane Alves dos Santos Lima 
Suplente: Raimundo Nonato Sobreira

Recurso nº                                                         261/2016
Processo nº                                                    18590/2015
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:                       PARAISO EMPREEND. LTDA 
Assunto:                  Revisão de Calculos de imp. e Texas

Recurso nº                                                         262/2016
Processo nº                                                    17642/2015
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:     MARIA LUIZA MAGARELLI JUNQUEIRA
Assunto:                                                             Remissão

Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:  LUIZ HENRIQUE SOUZA DA S. E OUTRO
Assunto:  IPTU
Autuante:                             Aloisio da Conceição B. Filho

Recurso nº                                                         251/2016
Auto de Infração nº                                             501/2015
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:                                               SERTENGE S/A
Assunto: ISSH
Autuante:                                  Nelson Gabriel de J. Filho

Conselheira Titular: Rejane Alves dos Santos Lima 
Suplente: Raimundo Nonato Sobreira

Saneamento nº                                                  258/2016
Auto de Infração nº                                           1585/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:          MANUEL SANTOS DE SANTANA ME
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                           Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento nº                                                  259/2016
Auto de Infração nº                                           1588/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:        TERRA VIVA MEIO AMBIENTE E SEG. 
OCUPACIONAL LTDA ME
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                                                     Aloisio Castro

Saneamento nº                                                  260/2016
Auto de Infração nº                                           1586/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:        TERRA VIVA MEIO AMBIENTE E SEG.                     
OCUPACIONAL LTDA ME
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                                                     Aloisio Castro

Camaçari, Bahia, 04 de maio de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis Edinalva Farias da Silva
Presidente do Conselho Secretária do Conselho

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE
SECRETARIA DA FAZENDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º do Decreto Municipal 
nº 2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, com sobreaviso de seus respectivos 
suplentes, os contr ibuintes interessados, ou 
representantes destes, bem como os autuantes e 
representantes da Procuradoria do Município, para 
comparecerem a sessão ordinária que deverão acontecer 
na data e horário ora indicados, para o julgamento dos 
feitos constantes da pauta abaixo relacionada: 

Data: 12/05/2016
Horário: 12:00

Local: Sala da Secretaria do Conselho Municipal de 
Contribuintes, situada na Secretaria Municipal da Fazenda 
– SEFAZ, 1º pavimento, Centro Administrativo de 
Camaçari, Bahia.
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Interessado:                      SECURITY FIRE SOLUÇÕES 
INTEGRADAS  CONTRA INCENDIO LTDA ME
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                                        Deives Sampaio Pires

Saneamento nº                                                  256/2016
Auto de Infração nº                                           1582/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:                      SECURITY FIRE SOLUÇÕES 
INTEGRADAS CONTRA INCENDIO LTDA ME
Assunto:                                                                     TFF
Autuante:                                        Deives Sampaio Pires

Saneamento nº                                                  257/2016
Auto de Infração nº                                           1578/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:                      SECURITY FIRE SOLUÇÕES 
INTEGRADAS CONTRA INCENDIO LTDA ME
Assunto:    ISS
Autuante:                                        Deives Sampaio Pires

Conselheira Titular: Rejane Alves dos Santos Lima 
Suplente: Raimundo Nonato Sobreira

Saneamento nº                                                  264/2016
Auto de Infração nº                                             306/2015
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:KONTMAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                                   Reinaldo Passos Moreira

Saneamento nº                                                  265/2016
Auto de Infração nº                                             303/2015
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:          FORTALLE ASSESSORIA CONTABIL 
LTDA ME
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                                   Reinaldo Passos Moreira

Saneamento nº                                                  266/2016
Auto de Infração nº                                           1590/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:   COSMETICOS BRITO & BRITO LTDA ME
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                           Valdomiro Santana de Oliveira

Camaçari, Bahia, 04 de maio de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis Edinalva Farias da Silva
Presidente do Conselho Secretária do Conselho

PORTARIA Nº. 011/2016
DE 28 DE ABRIL DE 2016

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, e considerando:

Recurso nº                                                         263/2016
Processo nº                                                    20551/2015
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:              MARIA LUIZ PINHO DE MENEZES
Assunto:                                         Baixa de Arrecadação

Camaçari, Bahia, 04 de maio de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis             Edinalva Farias da Silva
Presidente do Conselho Secretária do Conselho

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE
SECRETARIA DA FAZENDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º do Decreto Municipal 
nº 2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, com sobreaviso de seus respectivos 
suplentes, os contr ibuintes interessados, ou 
representantes destes, bem como os autuantes e 
representantes da Procuradoria do Município, para 
comparecerem a sessão ordinária que deverão acontecer 
na data e horário ora indicados, para o julgamento dos 
feitos constantes da pauta abaixo relacionada: 

Data: 17/05/2016
Horário: 12:00

Local: Sala da Secretaria do Conselho Municipal de 
Contribuintes, situada na Secretaria Municipal da Fazenda 
– SEFAZ, 1º pavimento, Centro Administrativo de 
Camaçari, Bahia.

Conselheiro Titular: Aloísio Alves de Castro Júnior (cad. 
62649) Suplente: Jeffiton Andrade Ramos (cad. 38716-1)

Saneamento nº                                                  246/2016
Auto de Infração nº                                           1282/2016
Remetente:                                      Junta de Julgamento
Interessado:             RAMOS CONSTRUTORA LTDA ME
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                                  Marcilio da Silva Meireles

Saneamento nº                                                  247/2016
Auto de Infração nº                                           1565/2016
Remetente:                                      Junta de Julgamento
Interessado:  ALSTOM ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                           Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento nº                                                  248/2016
Auto de Infração nº                                           1579/2015
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:                  ALL METAIS IND. E COM. LTDA
Assunto:                                                                    ISSR
Autuante:                                                         Clivio Sady

Conselheira Titular: Rafaela Elaine Libório de Alencar 
(cad. 38965- Suplente: Nungi Santos e Santos (cad. 
62966-2)

Saneamento nº                                                  255/2016
Auto de Infração nº                                           1583/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
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ANEXO I DA PORTARIA Nº 015/2016 DE 01 DE 
MARÇO DE 2016.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016 
DE 01 MARÇO DE 2016.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art.1º A presente Instrução Normativa visa a 
padronização de instrumentos de Avaliação 
utilizados pela Auditoria SUS Camaçari durante as 
auditorias, quando da visita técnica “in loco” para a 
avaliação da qualidade, da eficiência, da eficácia e 
desempenho dos serviços de saúde oferecidos à 
população do município.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º A AUDITORIA SUS CAMAÇARI tem jurisdição no 
Município de Camaçari e abrange todos os atos de:

I - pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, que atuem na área hospitalar, ambulatorial, de 
apoio diagnóstico e terapêutico, sujeitos ao controle e 
fiscalização do SUS;
II - perda ou outra irregularidade de que resulte em dano 
ao SUS ou ao Fundo Nacional, Estadual e/ou Municipal 
de Saúde;
III - todos aqueles que devam prestar contas ao SUS ou 
cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por 
expressa disposição da lei.

CAPÍTULO III
BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 3º A presente Instrução Normativa integra o 
conjunto de ações de responsabilidade da Secretaria do 
Município de Camaçari/BA sobre os quais dispõem:

I - O Art. 197 da Constituição da República Federal – “As 
ações e serviços de saúde são de relevância pública, 
cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou por meio de terceiros e também por 
pessoa física ou jurídica de direito privado”;
II - O Art. 16, parágrafo XIX da Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990 que estabelece o Sistema Nacional 
de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira 
do SUS, em todo o território nacional, em cooperação 
técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal; 
III - O Sistema Nacional de Auditoria - SNA, instituído 
pelo art. 6º da Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 
1993, regulamentado pelo Decreto nº 1651, de 28 de 
setembro de 1995;
IV - O papel da Auditoria na fiscalização e cumprimento 
do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 que 

oregulamenta a Lei n  8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que instituiu o acordo de colaboração entre entes 
federativos – COAP (Contrato Organizativo da Ação 
Pública da Saúde);
V - A Lei Municipal nº 414 de 23 de outubro de 1998, que 
instituiu o Sistema Municipal de Auditoria do Sistema 

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o art. 3º da Portaria 002/2015, de 20 de 
Março de 2015, que nomeia a Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação para o Contrato de Gestão 
nº 335/2014, ao qual passará a ter a seguinte redação: 

“ Art. 3º - Ficam designados os seguintes membros 
titulares da Secretaria de Saúde do Município de 
Camaçari:

a) Ila Gomes dos Santos Sodré, matrícula nº 60427;

b) João Marcos Oliveira Belens, matrícula nº 39109;

c) Dorilda Seixas Pimenta Vasconcelos, matrícula nº 
39815-8;

d) Lucilene Pereira Menezes, matrícula nº38767-8. 

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

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE ABRIL DE 2016.

WASHINGTON LUIS SILVA COUTO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 015/2016
DE 01 DE MARÇO DE 2016

 
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 - Instituir a Instrução Normativa para a 
padronização de instrumentos de Avaliação a ser 
utilizados pela Auditoria SUS do Município de 
Camaçari durante as auditorias dos serviços de saúde.

Parágrafo único. A Instrução Normativa que trata o 
caput deste artigo estará em anexo a presente portaria, 
e deverá ser observada pelos auditores lotados na 
Auditoria SUS do Município de Camaçari.

Art. 2º - Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
assinatura, revogada as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 01 DE MARÇO DE 
2016. 

Washington Luís Silva Couto
Secretário de Saúde
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prestador contratado ou conveniado, até a correção da 
irregularidade apontada pela auditoria;
VI - zelar pela eficiência e eficácia da rede de saúde de 
Camaçari;
VII – propor acionar a autoridade competente quando o 
processo de auditoria concluir pela punição;
VIII - emitir, com vistas à hierarquia do procedimento, 
proposição de Ressarcimento, por distorções 
detectadas no faturamento do prestador;
IX - sugerir multas pecuniárias, de acordo com a relação 
de graduação de infração e penalidade respeitadas às 
disposições contratuais adotadas pela SESAU 
CAMAÇARI;
X - definir, juntamente com o Gestor do SUS CAMAÇARI 
a programação para as atividades da AUDITORIA SUS 
CAMAÇARI;
XI - assessorar o Gestor do SUS CAMAÇARI;
XII - definir, planejando juntamente com a equipe de 
auditores, estratégias e metas a serem implementadas 
na busca da consolidação do SUS CAMAÇARI;
XIII – realizar apuração de denúncia, infração ou 
distorção, assim como, as auditorias especiais e de 
rotina, estabelecendo prazo para execução dos 
trabalhos;
XIV - promover rotatividade entre os auditores, evitando 
a realização de auditorias pelas mesmas equipes aos 
mesmos prestadores;
XV - desempenhar outras atividades afins.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º Ficam sujeitas as regras estabelecidas nesta 
Instrução Normativa toda a rede de saúde pública ou 
credenciada ao SUS – Sistema Único de Saúde do 
município de Camaçari/BA.

Art. 7º Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos 
assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação a 
legislação em vigor, bem como manter o processo de 
melhoria contínua. 

Parágrafo único. A utilização destes instrumentos de 
avaliação não limita a atuação dos auditores na 
observância de fatos ou ocorrências que forem 
considerados relevantes durante as atividades de 
auditoria.

Art. 8º Para atender especificidades de determinados 
serviços de saúde, poderão ser elaborados 
instrumentos de avaliação exclusivos para auditorias 
especiais.

Art. 9º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na 
data da sua publicação.

                                             
ANEXO I – INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2016

ITENS A SEREM VERIFICADOS NAS AUDITORIAS:

Através de Visita Técnica às Unidades de Saúde e 
aplicação dos “Instrumentos de Avaliação”, conforme 
orientações do PNASS – Programa Nacional de 

Único de Saúde – Camaçari;
VI – A Portaria/MS nº 1.034 de 05 de maio de 2010, que 
dispõe sobre a participação complementar dos serviços 
de assistência à saúde no âmbito do SUS, Pacto pela 
Saúde e legislação em vigor;
VII – O PNASS - Programa Nacional de Avaliação de 
Serviço de Saúde de 2004/2005, que procura avaliar os 
padrões de conformidade da saúde pública, 
humanização, estrutura física, recursos humanos e 
materiais, segurança do trabalhador, preservação do 
meio ambiente, averiguação da organização dos 
serviços e aplicação de pesquisa de satisfação do 
usuário.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Saúde, como 
órgão Gestor do SUS CAMAÇARI:

I) estabelecer as normas, ações, atividades e 
instrumentos de trabalho da AUDITORIA SUS 
CAMAÇARI;
II) garantir os recursos necessários, inclusive 
tecnológicos, para o desenvolvimento das atividades da 
AUDITORIA SUS CAMAÇARI; 
III) realizar avaliação e acompanhamento dos 
resultados alcançados como parte do processo de 
planejamento e gestão da AUDITORIA SUS 
CAMAÇARI;
IV) proferir a decisão sobre o objeto do processo 
administrativo, quando couber;
V) analisar recursos hierárquicos ou de revisão, 
decorrentes de conclusões de processos relativos à 
AUDITORIA SUS CAMAÇARI;
VI) encaminhar, em caso de irregularidade, o relatório 
da AUDITORIA SUS CAMAÇARI ao Ministério Público, 
se verificados indícios da prática de crime;
VII) suspender ou reduzir, quando for o caso, o 
atendimento ao usuário do SUS CAMAÇARI pelo 
prestador contratado ou conveniado, até correção de 
irregularidades apontadas pela AUDITORIA SUS 
CAMAÇARI;
VIII) desempenhar outras atividades afins.

Art. 5º Compete a AUDITORIA SUS CAMAÇARI:

I – utilizar os instrumentos de avaliação, nas auditorias 
de rotina, de denúncia ou especiais de acordo o 
estabelecido nos Anexos desta Instrução Normativa, o 
Regimento Interno da Auditoria e a legislação vigente;
II - preencher com clareza e fidelidade, os instrumentos 
de avaliação, bem como analisar os resultados de 
acordo a metodologia descrita nos Anexos desta 
Instrução Normativa;
III – descrever os dados coletados nos instrumentos de 
avaliação, no relatório de auditoria, em forma de 
constatações respaldadas em evidências sobre a 
ocorrência ou situação apontada;
IV - garantir o encaminhamento dos relatórios de 
auditoria os quais conterão recomendações que 
deverão servir como instrumentos de controle;
V – propor suspender ou reduzir, quando for o caso, o 
encaminhamento de usuário do SUS CAMAÇARI, ao 
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dos Usuários, é definido, conforme o quadro abaixo 
indicado:

ANEXO III - RELAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO – 2016

RESOLUÇÃO nº. 002, 20 DE ABRIL DE 2016.

                                                                                   
Dispõe sobre Aprovação da Prestação de 
Contas do Fundo Municipal de Saúde do 
ano de 2015.

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 8.142 de 18 de 
dezembro de 1990, a respeito da transferência de recursos 
para Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO que foram entregue em tempo hábil a 
todos conselheiros a referida prestação para analise e 
parecer ou questionamentos.

Considerando que todos os questionamentos foram 
esclarecidos e pactuados a melhor forma de apresentar 
dados na prestação com maior clareza possível de 
informações.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 04ª 
Reunião sendo esta Ordinária realizada em 20 de Abril de 
2016, no uso de suas competências regimentais e atribuições 

oconferidas pela Lei n.  8.080, de 19 de setembro de 1990 e a 
Lei 1086/2010 que institui o Conselho Municipal de Saúde de 
Camaçari, e.

RESOLVE:

Art. 1º- Declarar aprovada a prestação de contas do Fundo 
Municipal de Saúde do ano de 2015. 

Avaliação de Serviços de Saúde e legislação em vigor, 
os itens verificados se classificam em:

1. Imprescindível (I): São aqueles exigidos em atos 
normativos e o não cumprimento acarreta riscos 
imediatos à saúde ou impossibilitam a 
prestação do serviço, constituindo 50,0% da 
avaliação.

2. Necessário (N): São exigidos em atos 
normativos e o não cumprimento acarreta 
riscos, porém mediatos, podendo ser definido 
prazo para adequação, representando 33,3% 
da avaliação.

3. Recomendável (R): Não são descritos em atos 
normativos, porém determinam um diferencial 
de qualidade na prestação do serviço, 
totalizando os demais 16,7% da avaliação.

A avaliação da Unidade de Saúde é definida pelo cálculo 
das questões em cada um dos Instrumentos de 
Avaliação, onde o valor do item Imprescindível (I) 
corresponde a 03 vezes o valor do item recomendável 
(R) e o valor do item necessário (N) a 02 vezes o valor do 
item Recomendável (R).

De acordo com os itens inspecionados são definidos 
conceitos de avaliação, conforme demonstrado no 
quadro abaixo indicado, sendo que o conceito final da 
Unidade de Saúde é definido pela média obtida nos 
roteiros aplicados.

ANEXO II – INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2016

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO:

Aplicação da Pesquisa de Satisfação, que foi adaptada 
do PNASS - Programa Nacional de Avaliação de Serviço 
de Saúde de 2004/2005, tem a finalidade de verificar a 
opinião dos usuários em relação à qualidade dos 
serviços prestados e expectativas em relação ao SUS.

As indagações são divididas em 02 blocos. No primeiro 
versam sobre atendimento na recepção, marcação de 
consulta ou de procedimento, critérios na triagem de 
pacientes, tempo de espera, atendimento pelos 
profissionais, fornecimento de informações e 
encaminhamentos, condições de locomoção, conforto e 
higiene e recomendação da unidade como boa 
prestadora de serviço de saúde.

No segundo bloco indaga sobre a Central de Marcação 
de Exames e Consultas Especializadas e expectativas 
em relação ao SUS do município. A avaliação final da 
Unidade de Saúde pela Satisfação dos usuários é 
definida pela média das questões respondidas no 
primeiro bloco, considerando os conceitos PÉSSIMO, 
RUIM, BOM e ÓTIMO.

A Unidade de Saúde que pontuar com a soma da média 
igual ou acima de 50% das questões entre BOM e/ ou 
ÓTIMO será considerado aprovado pelos usuários. O 
conceito da Unidade de Saúde, segundo a Avaliação 
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informações.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 04ª 
Reunião sendo esta Ordinária realizada em 20 de Abril de 
2016, no uso de suas competências regimentais e 

oatribuições conferidas pela Lei n.  8.080, de 19 de 
setembro de 1990 e a Lei 1086/2010 que institui o 
Conselho Municipal de Saúde de Camaçari, 

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar a Programação Anual de Saúde 2016, 
apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.

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

Paulo César Souza Costa 
Presidente do CMS

Homologo a resolução 004/2016, do Conselho 
Municipal de Saúde.

Secretário Municipal de Saúde
Washington Couto

RESOLUÇÃO nº. 005, 
de 20 de Abril de 2016.

                                                                                     
Dispõe sobre Aprovação da majoração  de 
valores extra SUS no Procedimento de 
Mamografia e USG Dupller Colorido 
(Duplex Scan)

Considerando que estes procedimentos encontram se 
com valores defasados, onde foi apresentado pelos 
prestadores a impossibilidade de ofertar e garantir o 
serviço no município para  a população, haja vista o 
inviabilidade financeira:

Considerando que procedimentos apresentados a ser 
majorados e de suma importância no diagnósticos de 
doenças graves e muitas das vezes terminais; 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 4ª 
Reunião Ordinária realizada em 20 de abril de 2016, no 
uso de suas competências regimentais e atribuições 

oconferidas pela Lei n.  8.080, de 19 de setembro de 1990 e 
a Lei 1086/2010 que institui o Conselho Municipal de 
Saúde de Camaçari, e.

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar Majoração dos Procedimentos, conforme 
proposta apresentada pela Secretaria Municipal de 
Saúde, estudo de impacto e viabilidade.

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

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

Paulo Cezar Souza Costa 
Presidente do CMS

Homologo a resolução 002/2016, do Conselho Municipal 
de Saúde.

Washington Couto
Secretário Municipal de Saúde

Washington Couto

RESOLUÇÃO nº. 003, 
de 20 DE ABRIL DE 2016.

                                                                                     
Dispõe sobre Aprovação do Relatório 
Anual de Gestão de 2015.

Considerando que os foram entregue em tempo hábil a 
todos conselheiros o referido relatório para análise e 
parecer ou questionamentos.

Considerando que todos os questionamentos foram 
esclarecidos e pactuados a melhor forma de apresentar o 
plano com maior clareza possível de informações.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 04ª 
Reunião sendo esta Ordinária realizada em 20 de Abril de 
2016, no uso de suas competências regimentais e 

oatribuições conferidas pela Lei n.  8.080, de 19 de 
setembro de 1990 e a Lei 1086/2010 que institui o 
Conselho Municipal de Saúde de Camaçari, e.

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar o Relatório Anual de Gestão 2015, 
apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.

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

Paulo César Souza Costa 
Presidente do CMS

Homologo a resolução 003/2016, do Conselho 
Municipal de Saúde.

Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO nº. 004, 
de 20 DE ABRIL DE 2016.

                                                                                     
Dispõe sobre Aprovação da Programação 
Anual de Saúde 2016.

Considerando que os foram entregue em tempo hábil a 
todos conselheiros o referido relatório para análise e 
parecer ou questionamentos.

Considerando que todos os questionamentos foram 
esclarecidos e pactuados visando melhorar a forma de 
apresentação do plano com maior clareza possível de 
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sede à Av. Tancredo Neves, 1632, Ed. Salvador Trade 
Center, Caminho das Árvores, Salvador-Ba de 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS NA COMUNIDADE DE BURIS SATUBA, NO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, tendo em vista a 
necessidade de adequar o projeto de esgotamento 
sanitário das habitações para uma ETE – Estação de 
Tratamento de Esgoto, sendo que o sistema de 
esgotamento sanitário da Embasa não estará concluído 
ao término da construção das unidades habitacionais.

Outrossim, esclarecemos que, quando da retomada dos 
serviços, será procedida a recontagem do prazo pactuado.

Atenciosamente,
João Bosco Quirelli

Secretário de Habitação

RESOLUÇÃO CMAS Nº 02, 
DE 28 DE ABRIL DE 2016.

Dispõe sobre a aprovação com ressalvas do 
Relatório de Gestão da Secretaria de 
Desenvolvimento Social – SEDES e do 
Demonstrativo Sintético Anual da Execução 
Físico Financeira dos Recursos do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS, 
exercício 2015.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
em Reunião Ordinária realizada no dia 28 de abril de 2016, 
no uso da competência que lhe conferem a Lei Federal n. º 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 
12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 355 de 01 
de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 857 de 17 de 
janeiro de 2008.

Considerando a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011 que 
altera a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social e institui 
o Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

Considerando a Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 
2006, do CNAS, que aprova a Norma Operacional Básica 
de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência 
Social – NOBRH/SUAS; 

Considerando a Resolução nº 18 de 24 de maio de 2012, 
do CNAS, que institui o Programa Nacional de Promoção 
do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS 
–TRABALHO;

Considerando a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 
2012, do CNAS, que aprova a Norma Operacional Básica 
do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS;

Considerando a Resolução nº 18, de 4 de julho de 2013, 
do CNAS, que dispõe acerca das prioridades e metas 

Paulo César Souza Costa 
Presidente do CMS

Homologo a resolução 005/2016, do Conselho 
Municipal de Saúde.

Washington Couto
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N° 07/2016
DE 28 DE ABRIL DE  2016

O Secretário Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei 

RESOLVE

Designar o servidor Jakson Ribeiro Ramos, CREA 33.867-
D, cadastro 39287-9 para fiscalizar a Construção de vinte 
e quatro abrigos de ônibus no Município de Camaçari, 
Bahia, conforme o contrato 0138/2015.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário da Infraestrutura, em 28  de 
Abril de 2016

Everaldo José de Siqueira Alves
Secretário da Infraestrutura

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Camaçari, 01 de março de 2013

PROGRAMA DE APOIO A MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES HABITACIONAIS DE ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 
CT 0164/2011 – Maf Projetos e Obras Ltda.

ORDEM DE SUSPENÇÃO DOS SERVIÇOS

Autorizamos a Empresa MAF Projetos e Obras Ltda, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.630.923/0001-43, com 
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Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação 2016, para o 
Cofinanciamento do Governo Estadual para o Sistema 
Único da Assistência Social – SUAS. 

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

Claudio Caires Meira 
Presidente CMAS

                      

RESOLUÇÃO Nº 04, 
DE 28 DE ABRIL DE 2016.

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação
para o Cofinanciamento do Governo Federal, 
do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS, 2016. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
no uso da competência que lhe conferem a Lei Federal n. º 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 
12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 355 de 01 
de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 857 de 17 de 
janeiro de 2008.

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
de Camaçari – Bahia, com base na deliberação da 
Plenária em Reunião Ordinária número 169, realizada em 
28 de abril de 2016, na sala de reuniões dos Conselhos, 
situada na Rua Goiás, s/n, térreo Edifício Abrantes, Centro 
– Camaçari (prédio onde funciona a SEDES). 

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação 2016, para o 
Cofinanciamento do Governo Federal para o Sistema 
Único da Assistência Social – SUAS. 

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

Claudio Caires Meira
Presidente CMAS

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB OUTUBRO 001/2016
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS  DO FUNDEB MÊS 
OUTUBRO/2015.
RELATOR: CONSELHEIRO EDMILSON RIBEIRO LIMA

Parecer nº 001/2016
Aprovado em 29/03/2016.

1 – Histórico

específicas para a gestão municipal do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, para o quadriênio 2014-2017, 
pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT;

Considerando os recursos financeiros transferidos pelo 
Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo 
Municipal de Assistência Social no ano de 2015.

Considerando a Resolução do CMAS nº 07 de 13 de maio 
de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar com ressalvas o Relatório de Gestão da 
Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES e do 
Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico 
Financeira dos Serviços, Programas, Projetos; Índice de 
Gestão Descentralizada (IGD) SUAS e Índice de Gestão 
Descentralizada (IGD) /PBF, referente ao exercício 2015.

1. Adequar o município para o total cumprimento ao que 
determina o Art. 30 da Lei 12.435/2011, Lei do SUAS.

2. Apresentar ao CMAS o andamento das metas e 
prioridades pactuadas conforme art. 23 da NOB/SUAS 
2012 e Resolução n.18 de 04/07/2013 do CNAS, que trata 
do Pacto de Aprimoramento do SUAS, assim como as 
ações para a superação das dificuldades encontradas.

3. Atentar para o devido cumprimento ao que estabelece 
os art. 123 e 124 da NOB/SUAS 2012.

4. Prestar esclarecimentos ressaltados na Resolução 
CMAS n.07 de 13 de maio de 2015, não verificados no 
relatório ora apresentado.

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

Claudio Caires Meira
Presidente do CMAS

                      

RESOLUÇÃO Nº 03, 
DE 28 DE ABRIL DE 2016.

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
no uso da competência que lhe conferem a Lei Federal n. º 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 
12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 355 de 01 
de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 857 de 17 de 
janeiro de 2008.

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
de Camaçari – Bahia, com base na deliberação da 
Plenária em Reunião Ordinária número 169, realizada em 
28 de abril de 2016, na sala de reuniões dos Conselhos, 
situada na Rua Goiás, s/n, térreo Edifício Abrantes, Centro 
– Camaçari (prédio onde funciona a SEDES).

RESOLVE:

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação 
para o Cofinanciamento do Governo do 
Estadual, do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS, 2016.
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e quatro centavos). 

O saldo da Receita do FUNDEB em conta-corrente zerado 
e conta de Investimento foi de R$ 2.763.124,47 (Dois 
milhões, Setecentos e sessenta e três mil e cento e 
vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos.

· Ofício  nº101/2015 – Secretaria de Educação de 29 de 
dezembro de 2015;
· Demonstrativo Financeiro do Fundeb Outubro/2015;
· Demonstrativo do banco do Brasil S/A evidenciando a 
Distribuição da Arrecadação do FUNDEB referente ao 
mês de Outubro/2015;
· Demonstrativo de Aplicação em Educação – 
Outubro/2015;
· Demonstrativo de Aplicação em Educação 1º 
Trimestre/2015 (Acumulado);
· Demonstrativo de Despesa Orçamentária – Fundeb 60% 
e 40% - Outubro/2015;
· Extrato bancário da Conta-Corrente nº 48.856-9 – mês 
Outubro/2015;
· Extrato Bancário da Conta Investimentos Financeiros nº 
48.856-9 mês Outubro/2015
· Relação de ordens de Pagamentos período de 01 a 
31/10/2015 – Fundeb 40% 
· Relação de ordens de pagamentos período de 01 a 
31/10/2015 – Fundeb 60%
· Relação de despesas Extras Pagas (salário-
maternidade) do período de 01 a 31/10/2015;

3 -Voto do Relator:

Diante do exposto, manifesto voto FAVORÁVEL, pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB do mês de 
Outubro de 2015, porém com ressalvas, por não atingir 
o percentual mínimo de 40% em Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação – MDE, como 
determina a Lei nº 11.494/2007.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária 29/03/2016, deliberou e aprovou, porém 
com RESSALVAS, por unanimidade o Parecer 
nº001/2016 do mês de Outubro/2015.

Publique-se.

Plenário, 29 de março de 2016.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

RELATOR:
EDMILSON RIBEIRO LIMA

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 002/2016
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS 

Trata-se do Processo 001/2016 das contas dos recursos 
financeiros destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas 
através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC para este Conselho, correspondente 
as despesas do exercício Financeiro do mês de Outubro 
de 2015.

2 – Análise

Examinando o processo em epígrafe da Prestação de 
Contas do mês de outubro de 2015, que contém as 
receitas e despesas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, constatamos que, 
no referido mês teve uma receita total de R$ 
11.565.918,76 (Onze Milhões Quinhentos e sessenta e 
cinco mil e novecentos e dezoito reais e setenta e seis 
centavos). Este valor é somatória do saldo da conta-
corrente  Fundo de Investimentos de setembro de 2015 no 
valor d R$: 1.634.045,73 (Um milhão seiscentos e trinta e 
quatro mil e quarenta e cinco reais e setenta e três 
centavos), mais Rendimento S/Aplicação financeira 
outubro de 2015 no valor de  R$ 53.443,31 (Cinquenta e 
três mil  e quatrocentos e quarenta e três reais e trinta 
e um centavos), mais transferência do Fundeb do mês 
em análise de R$: 9.878.429,72 (Nove Milhões 
oitocentos e setenta e oito mil quatrocentos e vinte e 
nove reais e setenta e dois centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$: 6.946.246,63 (Seis milhões 
novecentos e quarenta e seis mil duzentos e quarenta 
e seis reais e sessenta e três centavos) correspondente 
a folha de pagamento do quadro de professores, efetivos e 
Regime temporário – REDA em exercício do magistério 
(educação infantil creches, educação infantil pré-escola, 
ensino fundamental, educação especial, educação de 
jovens e adultos)incluindo encargos com Obrigações 
Trabalhistas ISSM e INSS, atingindo o percentual 
determinado em lei específica que no caso 
correspondeu a 69,16% da transferência do Fundo, 
como determina a Lei nº 11.494/2007.

Outras despesas, relativas a Manutenção e 
desenvolvimento da Educação – MDE, correspondeu a 
R$: 1.922.105,11 (Um milhão novecentos e vinte e dois 
mil centos e cinco reais e onze centavos),este valor e 
igual a 19,35% do repasse do Fundo. O detalhamento 
do valor  correspondente a Folha de Pagamento do 
quadro administrativo das escolas (educação infantil 
creches, educação infantil pré-escola, ensino 
fundamental, educação especial, educação de jovens e 
adultos) incluindo encargos com Obrigações Trabalhistas 
ISSM e INSS, e Auxilio Alimentação e Transporte, não 
at ingindo o percentual  apl icado no mês 
correspondente a 40% da transferência do Fundo, 
como determina a Lei nº11.494/2007.

Em despesas com Descontos Extraorçamentários  - 
FUNDEB 60% foi pago R$: 73.926,59 (Setenta e três mil 
novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove 
centavos) ,  também consta tamos descontos 
extraorçamentários –Salario Maternidade de R$: 8.369,54 
(Oito mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta 
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Temporário - REDA, Educação Infantil – Creches, 
Educação infantil Pré-Escola, Ensino Fundamental, 
Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, 
incluindo Contribuição do Instituto Nacional de 
Previdência Social – INSS Empregador e Contribuição do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM 
Empregador, mais Auxilio Alimentação e Auxilio 
Transporte. Constatamos que as despesas 
apresentadas não atingiu o percentual mínimo de 40% 
determinados pela Legislação do FUNDEB.

O Saldo da Receita do FUNDEB em Conta Corrente nº 
48.856-9 agência 1238-6 em 30/11/2015 de R$ 4.758,06 
(quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e seis 
centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos:

· Ofício nº 0102/2015 da Secretaria de Educação – 
SEDUC;
· Demonst ra t i vo  F inance i ro  do  FUNDEB –  
novembro/2015;
· Demonstrativo do banco do Brasil S/A evidenciando a 
Distribuição da Arrecadação do FUNDEB referente ao 
mês de novembro de 2015;
· Demonstrativo da Despesa Orçamentária do FUNDEB 
60% e 40% - novembro/2015;
· Extratos Bancários da Conta Corrente nº 48.856-9 
novembro/2015;
· Extratos bancários da Conta Fundo de Investimentos 
Financeiros nº 48.856-9 novembro/2015;
· Relação de Ordens de Pagamentos do Período de 01 a 
30/11/2015 – Fundeb 60%;
· Relação de Ordens de pagamentos do Período de 01 a 
30/11/2015 – Fundeb 40%;
·Relação de despesas Extra Pagas (Salário Maternidade) 
Período de: 01 a 30/11/2015;

3- Voto da Relatora

Diante do exposto, manifesto voto favorável pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, porém com 
ressalvas, por não atingir o percentual mínimo dos 
40% 
da Manutenção Desenvolvimento do Ensino – MDE, 
determinado pela Legislação do FUNDEB, solicito que 
encaminhe o Pedido de providências ao Gestor dos 
recursos do Fundo.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária no dia 29/03/2016, deliberou e aprovou 
Favorável, porém com as ressalvas, por não atingir o 
percentual mínimo dos 40% da Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE, determinado pela 
Legislação do FUNDEB, por unanimidade o Parecer nº 
002/2016 das contas do mês de novembro/2015 e 
encaminha o Pedido de Providências ao Gestor dos 
recursos do Fundo.

Publique-se.

DE NOVEMBRO/2015
RELATORA: CONSELHEIRA ALBA BEATRIZ RIBEIRO 
DE ALENCAR PIRES

 PARECER Nº 002/2016
APROVADO EM 29/03/2016.

1 – Histórico

Trata-se do processo nº 002/2016 das contas dos recursos 
destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, enviadas através da Coordenação 
Financeira da Secretaria de Educação – SEDUC para este 
Conselho, correspondente as despesas do exercício 
financeiro do mês de novembro de 2015.

2 – Análise

Examinando o Processo de nº 031/2015 da prestação de 
contas do mês de fevereiro de 2015, que contém as 
receitas e despesas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, constatamos 
que, no referido mês teve uma receita total de 
R$10.718.163,43 (Dez milhões, setecentos e dezoito   
mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e três 
centavos). Este valor é a somatória do saldo da conta 
corrente zerado, mais saldo da Conta de Investimentos 
Financeiros do mês de outubro/2015 R$ 2.763.124,47 
(Dois milhões, setecentos e sessenta e três mil, cento 
e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos)mais 
transferência do FUNDEB no mês em análise de 
R$7.907.078,70 (Sete milhões, novecentos e sete mil, 
setenta e oito reais e setenta centavos), mais 
rendimento da aplicação financeira do mês de 
novembro/2015 de R$ 47.960,26 (Quarenta e sete mil, 
novecentos e sessenta reais e vinte e seis centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$8.681.459,94 (Oito milhões, 
seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e 
cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), 
valor correspondente a Folha de Pagamento do quadro de 
Professores, Efetivos e Regime Temporário (REDA) 
Educação Infantil - Creches, Educação Infantil Pré-Escola, 
Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação de 
Jovens e Adultos, em exercício do Magistério, incluindo 
Contribuição com Instituto Nacional de Previdência Social 
– INSS 

Empregador e Contribuição com o Instituto de Seguridade 
Social do Servidor Municipal - ISSM Empregador, e 
Descontos Extra-Orçamentários de INSS R$ 8.369,54 
(Oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e 
cinquenta e quatro centavos), incluindo pagamentos 
com Salário Maternidade de R$5.876,48 ( Cinco mil, 
oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e oito 
centavos). Constatamos, que o percentual aplicado 
ultrapassou os 60% determinados pela Legislação do 
Fundo.

Outras despesas, relat ivas a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE, corresponderam  R$ 
2.034.438,49 (Dois milhões, trinta e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove 
centavos), valor utilizado para pagamento de pessoal de 
apoio administrativo nas Escolas Efetivo e Regime 
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Plenário, 29 de março de 2016.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
Conselheira Relatora

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 003/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS  DO FUNDEB MÊS 
DEZEMBRO/2015.
RELATOR: CONSELHEIRO EDMILSON RIBEIRO LIMA

Parecer nº 003/2016
Aprovado em 29/03/2016.

1 – Histórico

Trata-se do Processo nº 003/2016 das contas dos 
recursos financeiros destinados ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas 
através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC para este Conselho, correspondente 
as despesas do exercício Financeiro do mês de 
Dezembro de 2015.

2 – Análise

Examinando o processo em epígrafe da Prestação de 
Contas do mês de dezembro de 2015, que contém as 
receitas e despesas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, constatamos que, 
no referido mês teve uma receita total de R$ 
11.036.024,76 (Onze Milhões trinta e seis mil vinte e 
quatro reais e setenta e seis centavos). Este valor é  a 
somatória do saldo da conta corrente zerado, mais saldo 
da conta Fundo de Investimentos de novembro de 2015 no 
valor de R$: 4.758,06 (Quatro mil setecentos e cinquenta e 
oito reais e seis centavos), mais Rendimento s/Aplicação 
financeira dezembro de 2015 no valor de R$ 11.814,68 
(Onze mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e oito 
centavos), mais transferência do Fundeb do mês em 
análise de R$: 11.019.451,98 (Onze Milhões dezenove 
mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e 
oito centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$: 5.631.579,62 (Cinco milhões 
seiscentos e trinta e um mil quinhentos e setenta e 
nove reais e sessenta e dois centavos) correspondente 
a folha de pagamento do quadro de professores, efetivos e 
Regime temporário – REDA em exercício do magistério 
(educação infantil creches, educação infantil pré-escola, 
ensino fundamental, educação especial, educação de 
jovens e adultos)incluindo encargos com Obrigações 
Trabalhistas ISSM e INSS, NÃO atingindo o percentual 
determinado em lei específica que no caso 
correspondeu a 51,05% da transferência do Fundo, 
como determina a Lei nº 11.494/2007.

Outras despesas, relativas a Manutenção e 
desenvolvimento da Educação – MDE, correspondeu a 
R$: 2.195.417,80 (Dois milhões cento e noventa e cinco 
mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta 
centavos),este valor é igual a 19,90% do repasse do 
Fundo. O detalhamento do valor correspondente a 
Folha de Pagamento do quadro administrativo das escolas 
Efetivo e Regime Temporário – REDA (educação infantil 
creches, educação infantil pré-escola, ensino 
fundamental, educação especial, educação de jovens e 
adultos) incluindo encargos com Obrigações Trabalhistas 
ISSM e INSS, e Auxilio Alimentação e Transporte, não 
at ingindo o percentual  apl icado no mês 
correspondente a 40% da transferência do Fundo, 
como determina a Lei nº11.494/2007.

Em despesas com Descontos Extraorçamentários 
(salário-maternidade)  - FUNDEB 60% foi pago R$: 
8.904,14 (Oito mil novecentos e quatro reais e quatorze 
centavos) ,  também consta tamos descontos 
extraorçamentários FUNDEB 60% R$: 10.328,55 (Dez mil 
trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco 
centavos). 

O saldo da Receita do FUNDEB em conta-corrente zerado 
e conta de Investimento nº 48.856-9, agência 1238-6, em 
31/12/2015 foi de R$ : 3.210.451,71 (Três milhões, 
Duzentos e dez mil e quatrocentos e cinquenta e um 
reais e setenta e um centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos.

· Ofício  nº: 005/2016 – Secretaria de Educação datada de  
19 de Janeiro de 2016;
· Demonstrativo Financeiro do Fundeb Dezembro/2015;
· Demonstrativo do Banco do Brasil S/A evidenciando a 
Distribuição da Arrecadação do    FUNDEB referente ao 
mês de Dezembro/2015;
· Extrato bancário da Conta-Corrente nº 48.856-9 – mês 
Dezembro/2015;
· Extrato Bancário da Conta Investimentos Financeiros nº 
48.856-9 mês Dezembro/2015
· Relação de ordens de Pagamentos período de 01 a 
31/12/2015 – Fundeb 40% 
· Relação de ordens de pagamentos período de 01 a 
31/12/2015 – Fundeb 60%
· Cópia de todos os processos de pagamentos com 
recursos do Fundeb 60% e 40% do mês de dezembro de 
2015 em mídia digital;
· Cópia da folha de pagamento da secretaria de educação 
vinculada aos recursos do fundeb 60% e 40% do mês de 
dezembro de 2015 em mídia digital.

3 -Voto do Relator:

Diante do exposto, manifesto voto FAVORÁVEL, pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB do mês de 
Dezembro de 2015, porém com ressalvas, por não 
atingir o percentual mínimo de 60% e 40%, como 
determina a Lei nº 11.494/2007.
Contudo, apesar do não cumprimento com os índices 
acima citados no mês em exame, este ficou 
plenamente satisfeito no controle anual, que registrou 
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os seguintes índices:78,65% para os 60% e 19,86% 
para os 40%, novamente não atingindo o percentual 
mínimo dos 40% Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino – MDE.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária 29/03/2016, deliberou e aprovou 
FAVORÁVEL, porém com RESSALVAS, alertando para 
o não cumprimento dos percentuais legais de 60% e 
40%, o voto foi dado por unanimidade aprovando o 
Parecer nº 003/2016 de Dezembro/2015.

Publique-se.

Plenário, 29 de março de 2016.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

RELATOR:
EDMILSON RIBEIRO LIMA

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 018/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS  DO FUNDEB MÊS 
JANEIRO/2015.
RELATORES: CONSELHEIROS EDMILSON RIBEIRO 
LIMA

Parecer nº 018/2015
Aprovado em 28/03/2016.

1 – Histórico

Trata-se do Processo nº 018/2015 das contas dos 
recursos financeiros destinados ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas 
através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC para este Conselho, correspondente 
as despesas do exercício Financeiro do mês de janeiro de 
2015.

2 – Análise

Examinando o processo de nº 018/2015 da Prestação de 
Contas do mês de janeiro de 2015, que contém as receitas 
e despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, constatamos que, no referido mês 
teve uma receita total de R$ 9.225.972,13 (Nove milhões, 
Duzentos e vinte e cinco mil e novecentos e setenta e 
dois reais e treze centavos). Este valor é somatória do 
saldo da conta corrente de Dezembro de 2014 R$: 
7.449,11(Sete mil reais e quatrocentos e quarenta e nove 
reais  e onze centavos) , mais saldo da conta de 
Investimentos Financeiros de Dezembro de 2014 R$ 
680.285,02 (seiscentos e oitenta mil duzentos e oitenta 
e  c inco rea is  e  dois  centavos) ,mais  os  
rendimentos/aplicação financeira -janeiro de 2015 no 
valor de R$: 40.860,61(quarenta mil oitocentos e 
sessenta reais e sessenta e um centavos), mais 

transferência do Fundeb do mês em análise de R$: 
8.497.377,39 (Oito milhões quatrocentos e noventa e 
sete mil e trezentos e setenta e sete reais e trinta e 
nove centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$: 5.991.020,53 (Cinco milhões, 
Novecentos e noventa e um mil e vinte reais e 
cinquenta e três centavos) correspondente a folha de 
pagamento do quadro de professores, efetivos e Regime 
temporário – REDA em exercício do magistério (educação 
infantil creches, educação infantil pré-escola, ensino 
fundamental, educação especial, educação de jovens e 
adultos)incluindo encargos com Obrigações Trabalhistas 
ISSM e INSS, atingindo o percentual determinado em 
lei específica que no caso correspondeu a 70,50% da 
transferência do Fundo, como determina a Lei nº 
11.494/2007.

Outras despesas, relativas a Manutenção e 
desenvolvimento da Educação – MDE, correspondeu a 
R$: 199.800,77 (cento e noventa e nove mil e 
oitocentos reais e setenta e sete centavos),este valor e 
igual a 2,35% do repasse do Fundo. O detalhamento do 
valor  correspondente a Folha de Pagamento do quadro 
administrativo das escolas (educação infantil creches, 
educação infantil pré-escola, ensino fundamental, 
educação especial, educação de jovens e adultos) 
incluindo encargos com Obrigações Trabalhistas ISSM e 
INSS, e Auxilio Alimentação e Transporte, não atingindo 
o percentual aplicado no mês correspondente a 40% 
da transferência do Fundo, como determina a Lei 
nº11.494/2007.

Em despesas com restos a pagar de 2014, 60% e 40% 
foi pago R$: 571.191,04 (quinhentos e setenta e um mil 
e cento e noventa e um reais e quatro centavos), 
também constatamos descontos extraorçamentários 
–Salario Família e salário Maternidade de R$: 3.908,35 
(três mil novecentos e oito reais e trinta e cinco 
centavos). 

O saldo da Receita do FUNDEB em conta corrente zerado 
e conta de Investimentos financeiros de R$ 2.460.051,44 
(Dois milhões, Quatrocentos e Sessenta Mil e 
cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos.

· Ofício  nº031/2015 – Secretaria de Educação de 04 de 
maio de 2015;
· Demonstrativo Financeiro do Fundeb janeiro/2015;
· Demonstrativo do banco do Brasil S/A evidenciando a 
Distribuição da Arrecadação do FUNDEB referente ao 
mês de janeiro/2015;
·Demonstrativo de Aplicação em Educação – 
janeiro/2015;
· Demonstrativo de Aplicação em Educação 1º 
Trimestre/2015 (Acumulado);
· Demonstrativo de Despesa Orçamentária – Fundeb 60% 
e 40% - janeiro/2015;
· Extrato bancário da Conta Corrente nº 48.856-9 – mês 
janeiro/2015;
· Extrato Bancário da Conta Investimentos Financeiros nº 
48.856-9 mês janeiro/2015
· Relação de ordens de Pagamentos período de 01 a 
31/01/2015 – Fundeb 40% 
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· Relação de ordens de pagamentos período de 01 a 
31/01/2015 – Fundeb 60%
· Relação de Restos a pagar do Fundeb em 31/12/2014 e 
pagos em janeiro/2015
· Relação de despesas Extras Pagas (salário-família e 
salário-maternidade) do período de 01 a 31/01/2015;

3 -Voto dos Relatores:

Diante do exposto, manifesto voto FAVORÁVEL, pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB do mês de 
Janeiro de 2015, porém com ressalvas, por não atingir 
o percentual mínimo de 40% em Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação – MDE, como 
determina a Lei nº 11.494/2007.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária 28/03/2016, deliberou e aprovou, porém 
com RESSALVAS, por unanimidade o parecer nº 
018/2015.

Publique-se.

Plenário, 28 de março de 2016.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

RELATOR:
EDMILSON RIBEIRO LIMA

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 019/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS 
DE FEVEREIRO/2015
RELATORA: CONSELHEIRA ALBA BEATRIZ RIBEIRO 
DE ALENCAR PIRES

 PARECER Nº 019/2015
APROVADO EM 28/03/2016.

1 – Histórico

Trata-se do processo nº 019/2015 das contas dos recursos 
destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, enviadas através da Coordenação 
Financeira da Secretaria de Educação – SEDUC para este 
Conselho, correspondente as despesas do exercício 
financeiro do mês de fevereiro de 2015.

2 – Análise

Examinando o Processo de nº 019/2015 da prestação de 
contas do mês de fevereiro de 2015, que contém as 
receitas e despesas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, constatamos 
que, no referido mês teve uma receita total de 
R$15.133.960,55 (Quinze milhões, cento e trinta e três mil, 
novecentos e sessenta reais e cinquenta e cinco 
centavos). Este valor é a somatória do saldo da Conta de 

Investimentos Financeiros do mês de janeiro/2015 
R$2.460.051,44 (Dois milhões, quatrocentos e sessenta 
mil, cinquenta e um reais e quarenta e quatro 
centavos)mais transferência do FUNDEB no mês em 
análise de R$12.593.845,84 (Doze milhões quinhentos e 
noventa e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e 
oitenta e quatro centavos), mais rendimento da aplicação 
financeira do mês de fevereiro/2015 de R$80.063,27 
(Oitenta mil, sessenta e três reais e vinte e sete centavos, 
mais saldo da Conta Corrente zerado.

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$7.310.786,42 (Sete milhões, trezentos 
e dez mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e 
dois centavos), valor correspondente a Folha de 
Pagamento do quadro de Professores, Efetivos e Regime 
Temporário (REDA) Educação Infantil - Creches, 
Educação Infantil Pré-Escola, Ensino Fundamental, 
Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, em 
exercício do Magistério, incluindo Contribuição com 
Instituto Nacional de Previdência Social – INSS 
Empregador e Contribuição com o Instituto de Seguridade 
Social do Servidor Municipal Empregador, e Descontos 
Extra-Orçamentários de INSS R$ - 2.439,35 (Dois mil, 
quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e cinco 
centavos) negativos, incluindo pagamentos com Salário 
Maternidade de R$3.659,02 (Três mil, seiscentos e 
cinquenta e nove reais e dois centavos). 

Outras despesas, relat ivas a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE, corresponderam 
R$1.488.007,44 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e oito 
mil, sete reais e quarenta e quatro centavos), valor 
utilizado para pagamento de pessoal de apoio 
administrativo nas Escolas Educação Infantil – Creches, 
Educação infantil Pré-Escola, Ensino Fundamental, 
Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, 
incluindo Contribuição do Instituto Nacional de previdência 
Social – INSS Empregador e Contribuição do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM Empregador,  
mais pagamentos Extraorçamentários com salário Família 
de R$ 2.829,60 (Dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e 
sessenta centavos) e descontos Extraorçamentários com 
INSS E ISSM de R$-3.908,35 (Três mil, novecentos e oito 
reais e trinta e cinco centavos) negativos. Constatamos 
que as despesas apresentadas não atingiu o 
percentual mínimo de 40% determinados pela 
Legislação do FUNDEB.

O Saldo da Receita do FUNDEB em Conta Corrente nº 
48.856-9 agência 1238-6 de R$ 6.322.820,95 (Seis 
milhões, trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte 
reais e noventa e cinco centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos:

· Ofício nº 032/2015 da Secretaria de Educação – SEDUC;
·Demonstrativo Financeiro do FUNDEB – Fevereiro/2015;
· Demonstrativo do banco do Brasil S/A evidenciando a 
Distribuição da Arrecadação do FUNDEB referente ao 
mês de fevereiro de 2015;
· Demonstrativo da Despesa Orçamentária do FUNDEB 
60% e 40% - Fevereiro/2015;
· Conciliação Bancária da Conta Corrente, apresentando 
saldo financeiro contabilizado em 27/02/2015 R$ 
9.765,47(Nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e 
quarenta e sete centavos);
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· Extratos Bancários da Conta Corrente nº 48.856-9 
fevereiro/2015;
· Extratos bancários da Conta Fundo de Investimentos 
Financeiros nº 48.856-9 Fevereiro/2015;
· Relação de Ordens de Pagamentos do Período de 01 a 
28/02/2015 – Fundeb 60%;
· Relação de Ordens de pagamentos do Período de 01 a 
28/02/2015 – Fundeb 40%;
· Relação de despesas Extra Pagas (Salário-Família e 
Salário Maternidade) Período de: 01 a 28/02/2015;

3- Voto da Relatora

Diante do exposto, manifesto voto favorável pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, porém com 
ressalvas, por não atingir o percentual mínimo 
determinado pela Legislação do FUNDEB, solicita que 
encaminhe o Pedido de providências ao Gestor dos 
recursos do Fundo.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária no dia 28/03/2016, deliberou e aprovou 
Favorável, porém com as ressalvas, por não atingir o 
percentual mínimo determinado pela Legislação do 
FUNDEB, por unanimidade o Parecer nº 019/2015 e 
encaminha o Pedido de Providências ao Gestor dos 
recursos do Fundo.

Publique-se.

Plenário, 28 de março de 2016.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
Conselheira Relatora

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 020/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS  DO FUNDEB MÊS 
MARÇO/2015.
RELATORES: CONSELHEIROS JOSÉ HUMBERTO 
FERNANDES DE AGUIAR
CINTIA NUNES DA SILVA

Parecer nº 020/2015
Aprovado em 28/03/2016.

1 – Histórico

Trata-se do processo nº 0020/2015 das contas dos 
recursos financeiros destinados ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas 
através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC para este Conselho, correspondente 
as despesas do exercício Financeiro do mês de março de 
2015.

2 – Análise

Examinando o processo de nº 020/2015 da Prestação de 
Contas do mês de março de 2015, que contém as receitas 
e despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, constatamos que, no referido mês 
teve uma receita total de R$ 14.302.054,72 (quatorze 
milhões, trezentos e dois mil, cinquenta e quatro reais 
e setenta dois centavos). Este valor é somatória do saldo 
da conta corrente de fevereiro de 2015 de R$ 9.765,47 
(nove mil, setecentos e cinco reais e quarenta e sete 
centavos), mais saldo da conta de Investimentos 
Financeiros de fevereiro de 2015, R$ 6.322.820,95 (seis 
milhões trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte 
reais e noventa e cinco centavos), mais transferência 
do Fundeb do mês em análise de R$ 7.875.563,16 (sete 
milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, quinhentos 
e sessenta e três reais e dezesseis centavos), mais 
rendimento de aplicação financeira de março de 2015 de 
R$ 93.905,14 (noventa e três mil, novecentos e cinco reais 
e quatorze centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$7.662.558,99 (sete milhões, 
seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e 
cinquenta e oito reais e noventa e noventa e nove 
centavos) correspondente a folha de pagamento do 
quadro de professores, efetivos e Regime temporário – 
REDA em exercício do magistério (ensino infantil creches, 
ensino infantil pré-escola, ensino fundamental, educação 
especial, educação de jovens e adultos)incluindo 
encargos com Obrigações Trabalhistas ISSM e INSS, 
ficando o percentual aplicado no mês correspondente de 
97,29% do valor do Fundo.

Outras despesas, relativas a Manutenção e 
desenvolvimento da Educação – MDE, correspondeu a 
R$2.103.358,92 (dois milhões, cento e três mil, 
trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois 
centavos) correspondente a Folha de Pagamento do 
quadro administrativo das escolas (educação infantil 
creches, educação infantil pré-escola, ensino 
fundamental, educação especial, educação de jovens e 
adultos) incluindo encargos com Obrigações Trabalhistas 
ISSM e INSS, e Auxilio Alimentação e Transporte.

Em outras despesas, também constatamos descontos 
extraorçamentários – INSS de R$ -3.659,02 ( três mil, 
seiscentos e cinquenta e nove reais, e dois centavos 
negativo), incluindo descontos extraorçamentário ISSM 
de R$-2.829,60 ( dois mil, oitocentos e vinte e nove 
reais e sessenta centavos negativo); Pagamentos 
extraorçamentários com salário-maternidade (60 % 
Fundo) de R$ 2.114,18 (dois mil, cento e quatorze reais e 
dezoito centavos); Pagamentos extraorçamentário com 
salário-família (40% Fundo) de R$ 2.620,00 (Dois mil, 
seiscentos e vinte reais).

O saldo da Receita do FUNDEB em conta corrente zerado 
e conta de Investimentos financeiros de R$ 4.537.891,25 
(quatro milhões, quinhentos e trinta e sete mil, 
oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco 
centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos.
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· Ofício  nº033/2015 – Secretaria de Educação;
· Demonstrativo Financeiro do Fundeb março/2015;
· Demonstrativo do banco do Brasil S/A evidenciando a 
Distribuição da Arrecadação do FUNDEB referente ao 
mês de março/2015;
·Demonstrativo de Aplicação em Educação – março/2015;
·Demonstrativo de Aplicação em Educação 1º 
Trimestre/2015 (Acumulado);
· Demonstrativo de Despesa Orçamentária – Fundeb 60% 
e 40% - março/2015;
· Extrato bancário da Conta Corrente nº 48.856-9 – mês 
março/2015;
· Extrato Bancário da Conta Investimentos Financeiros nº 
48.856-9
· Relação de ordens de Pagamentos período de 01 a 
31/02/2015 – Fundeb 40% 
· Relação de ordens de pagamentos período de 01 a 
31/03/2015 – Fundeb 60%
· Relação de despesas Extras Pagas (salário-família e 
salário-maternidade) do período de 01 a 31/01/2015;

3 -Voto dos Relatores:

Diante do exposto, manifesto voto FAVORÁVEL, pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, mês de março 
de 2015.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária 28/03/2016, deliberou e aprovou 
Favorável, porém com ressalvas, e encaminha Pedido 
de Providências para o Gestor dos recursos do Fundo, 
por unanimidade o parecer nº 020/2015.

Publique-se.

Plenário, 28 de março de 2016.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

RELATORES:
José Humberto Fernandes de Aguiar

Cintia Nunes da Silva

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 021/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS 
DE ABRIL/2015
RELATORAS: CONSELHEIRAS: AZENETE MARIA 
FREITAS DA PAZ                                                           
EDILENE DE JESUS MOTA

PARECER Nº 021/2015
Aprovado em 28/03/2016.

1-Histórico

Trata-se do processo nº 021/2015 das contas  dos 

recursos financeiros destinados ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas 
através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC para este Conselho, correspondente 
as despesas do exercício financeiro do mês de abril de 
2015.

2- Análise

Examinando o processo de nº 021/2015 da prestação de 
Contas do mês de abril de 2015 que contém as despesas 
do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, constatamos que, no referido mês 
teve uma receita total de R$ 17.403.171,43 (dezessete 
milhões, quatrocentos e três mil, cento e setenta e um 
reais e quarenta e três centavos). Este valor é a 
somatória do saldo da conta Corrente zerado, mais saldo 
da Conta de Investimentos Financeiros no referido mês de 
R$ 4.537.891,25 (Quatro milhões, quinhentos e trinta e 
sete mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e 
cinco centavos), mais rendimento da aplicação 
financeira no mês de abril/2015 de R$ 75.168,33 (Setenta 
e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e três 
centavos), mais a transferência  do FUNDEB do mês em 
análise de R$ 12.790.111,85 (Doze milhões, setecentos 
e noventa mil, cento e onze reais e oitenta e cinco 
centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$ 10.635.241,76 (Dez milhões, 
seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e 
um reais e setenta e seis centavos) correspondente a 
Folha de Pagamento do quadro de professores, Efetivo e 
Regime Temporário (REDA), em exercício do Magistério 
(Educação Infantil – Creches, Educação Infantil – Pré-
Escola, Ensino Fundamental, Educação Especial, 
Educação de Jovens e Adultos) incluindo Encargos com 
Obrigações Trabalhistas – ISSM e INSS, o percentual 
aplicado no mês  ultrapassando os 60% do valor do 
Fundo.

Outras despesas, relat ivas à Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE, correspondeu a R$ 
2.041.466,41 (Dois milhões, quarenta e um mil, 
quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um 
centavos), valor utilizado para pagamento Folha de 
Pessoal Administrativo e Apoio as Escolas, Efetivo e 
Regime Temporário (REDA)( Educação Infantil – Creches, 
Educação Infantil Pré-Escola, Ensino Fundamental, 
Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos) 
incluindo Encargos Trabalhistas INSS Empregador e 
ISSM Empregador, Auxilio Alimentação e Transporte.

Outras despesas, relativas a descontos Extra-
orçamentários Fundeb 60%, correspondente a Descontos 
INSS, no valor de R$ - 2.114,18 (dois mil, cento e quatorze 
reais e dezoito centavos) negativos; Descontos extra-
orçamentários Fundeb 40% correspondente a descontos 
ISSM de R$ -2.620,00 (dois mil, seiscentos e vinte reais) 
negativos; Pagamentos Extra-orçamentários Fundeb 
60%, correspondente a pagamentos com Salário 
maternidade de R$ 494,71 (quatrocentos e noventa e 
quatro reais e setenta e um centavos); mais pagamentos 
extra-orçamentários Fundeb 40% (salário-Família) de R$ 
2.593,80 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e 
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oitenta centavos). Constatamos que as despesas 
apresentadas não atingiu o percentual mínimo de 40% 
determinado pela Legislação do Fundo.

O saldo da receita do FUNDEB em conta corrente zerado e 
Conta de investimentos Financeiros nº 58856-9 agência 
1238-6 em 30/04/2015 de R$ 4.728.108,93 (Quatro 
milhões, setecentos e vinte e oito mil, cento e oito 
reais e noventa e três centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos:

· Ofício nº047/2015 Secretaria de Educação – SEDUC
· Demonstrativo Financeiro do FUNDEB de abril/2015;
· Demonstrativo do banco do Brasil S/A evidenciando a 
distribuição da Arrecadação do FUNDEB referente ao mês 
de abril/2015;
· Demonstrativo de Aplicação em Educação – abril/2015;
· Demonstrativo da Despesa Orçamentária – Fundeb 60% 
e 40% - abril/2015;
· Extrato Bancário da conta corrente nº 48.856-9 – mês de 
abril/2015;
· Extrato Bancário da Conta Fundo de Investimentos 
Financeiros nº 48.856-9 – mês de abril/2015;
· Relação de Ordens de Pagamentos do período d 01/04 a 
300/04/2015;
· Relação de Ordens de Pagamentos do período de 01/04 
a 30/04/2015 – Fundeb 40%;
· Relação de ordens de Pagamentos do período de 01/04 
a 30/04/2015 – Fundeb 60%;
· Relação de despesas Extras Pagas (Salário Família e 
Salário Maternidade) do período de 01/04 a 30/04/2015;
· Folha de Pagamento da Secretaria de educação 
vinculada com recursos do FUNDEB 60% e 40%, do mês 
de abril de 2015.

3 – Voto das Relatoras

Diante do exposto, manifesto voto Favorável, pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, mês de abril de 
2015.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária dia 28/03/2016, deliberou e aprovou 
favorável, sem ressalvas, de acordo com a Relatora, à 
aprovação da prestação de contas dos recursos, 
destinados ao Fundo do mês de abril de 2015, por 
unanimidade o parecer nº 021/2015.

Publique-se.

Plenário, 28 de março de 2016.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Azenete Maria Freitas da Paz
Conselheira Relatora

Edilene de Jesus Mota
Conselheira Relatora

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 022/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS 
DE MAIO/2015
RELATOR: NILSON COELHO DA SILVA

 PARECER Nº 022/2015
APROVADO EM  28/03/2016.

1 – Histórico

Trata-se do processo nº 022/2015 das contas dos 
recursos destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas 
através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC para este Conselho, correspondente 
as despesas do exercício financeiro do mês de maio de 
2015.

2 – Análise

Examinando o Processo de nº 022/2015 da prestação de 
contas do mês de maio de 2015, que contém as receitas e 
despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, constatamos que, no referido mês 
teve uma receita total de R$11.684.887,90 (Onze 
milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos 
e oitenta e sete reais e noventa centavos). Este valor é a 
somatória do saldo da Conta de Investimentos Financeiros 
do mês de abril/2015 R$4.728.108,93 (Quatro milhões, 
setecentos e vinte e oito mil, cento e oito reais e 
noventa e três centavos) mais transferência do FUNDEB 
no mês em análise de R$6.895.179,39 (Seis milhões 
oitocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta e 
nove reais e trinta e nove centavos), mais rendimento da 
aplicação financeira do mês de maio/2015 de 
R$61.599,58 (Sessenta e um mil, quinhentos e noventa 
e nove reais e cinquenta e oito centavos), mais saldo da 
Conta Corrente zerado.

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$8.771.308,63 (Oito milhões, 
setecentos e setenta e um mil, trezentos e oito reais e 
sessenta e três centavos), valor correspondente a Folha 
de Pagamento do quadro de Professores, Efetivos e 
Regime Temporário (REDA) Educação Infantil - Creches, 
Educação Infantil Pré-Escola, Ensino Fundamental, 
Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, em 
exercício do Magistério, incluindo Contribuição com 
Instituto Nacional de Previdência Social – INSS 
Empregador – mês de abril/2015 e Contribuição com o 
Instituto de Seguridade Social do Servidor Municipal 
Empregador abr i l /2015,  e Descontos Extra-
Orçamentários de INSS R$ - 494,71 (quatrocentos e 
noventa e quatro reais e setenta e um centavos) 
negativos. Constatamos que ultrapassando o 
percentual mínimo dos 60% determinados pela Lei do 
Fundo.

Outras despesas, relat ivas a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE, corresponderam 
R$987.314,50 (Novecentos e oitenta e sete mil, 
trezentos e quatorze reais   e cinquenta centavos), 
valor utilizado para pagamento de pessoal de apoio 
administrativo nas Escolas Educação Infantil – Creches, 
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Educação infantil Pré-Escola, Ensino Fundamental, 
Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, 
incluindo Contribuição do Instituto Nacional de previdência 
Social – INSS Empregador e Contribuição do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM Empregador, 
mais pagamentos Extraorçamentários com salário Família 
de R$707,40 setecentos e sete reais e quarenta 
centavos) e descontos Extraorçamentários com ISSM de 
R$-3.088,51 (Três mil, oitenta e oito reais e cinquenta e 
um centavos) negativos.

O Saldo da Receita do FUNDEB em Conta Corrente nº 
48.856-9 agência 1238-6 de R$ 1.928.645,88 (Um 
milhão, novecentos e vinte e oito mil, seiscentos e 
quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos:

· Ofício nº 058/2015 da Secretaria de Educação – SEDUC;
· Demonstrativo Financeiro do FUNDEB – maio/2015;
· Demonstrativo do banco do Brasil S/A evidenciando a 
Distribuição da Arrecadação do FUNDEB referente ao 
mês de maiode 2015;
· Demonstrativo da Despesa Orçamentária do FUNDEB 
60% e 40% - maio/2015;
· Extratos Bancários da Conta Corrente nº 48.856-9 
maio/2015;
· Extratos bancários da Conta Fundo de Investimentos 
Financeiros nº 48.856-9 maio/2015;
· Relação de Ordens de Pagamentos do Período de 01 a 
31/05/2015 – Fundeb 60%;
· Relação de Ordens de pagamentos do Período de 01 a 
31/05/2015 – Fundeb 40%;
· Relação de despesas Extra Pagas (Salário-Família e 
Salário Maternidade) Período de: 01 a 31/05/2015;

3- Voto do Relator

Diante do exposto, manifesto voto favorável pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, porém com 
as ressalvas, para que os encargos com as 
Contribuições Trabalhistas com ISSM e INSS sejam 
pagas com os recursos destinados aos 25% do 
Município, e por não atingir o percentual mínimo de 
4 0 %  n a s  d e s p e s a s  c o m  M a n u t e n ç ã o  e  
Desenvolvimento do Ensino – MDE, determinados 
pela Legislação do FUNDEB, e em Lei Federal nº 
13.005, 22 de junho de 2014 – Plano Nacional de 
Educação – PNE. Solicito deste Plenário que 
Encaminhe Pedido de providências ao Gestor dos 
recursos do Fundo.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária no dia 28/03/2016, deliberou e aprovou 
Favorável, porém com ressalvas por unanimidade o 
Parecer nº 022/2015 e encaminha o Pedido de 
Providências ao Gestor dos recursos do Fundo.

Publique-se.

Plenário, 28 de março de 2016.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Nilson Coelho da Silva
Conselheiro Relator

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 023/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS  DO FUNDEB MÊS 
JUNHO/2015.
RELATORES: CONSELHEIROS JOSÉ HUMBERTO 
FERNANDES DE AGUIAR
CINTIA NUNES DA SILVA

Parecer nº 023/2015
Aprovado em 28/03/2016.

1 – Histórico

Trata-se do Processo nº 023/2015 das contas dos 
recursos financeiros destinados ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas 
através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC para este Conselho, correspondente 
as despesas do exercício Financeiro do mês de junho de 
2015.

2 – Análise

Examinando o processo de nº 023/2015 da Prestação de 
Contas do mês de junho de 2015, que contém as receitas e 
despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, constatamos que, no referido mês 
teve uma receita total de R$ 12.112.948,68 (Doze 
milhões, cento e  doze mil, novecentos e quarenta e 
oito reais e sessenta e oito centavos). Este valor é 
somatória do saldo zerado da conta corrente de maio de 
2015, mais saldo da conta de Investimentos Financeiros 
de maio de 2015 R$ 1.928.645,88 (um milhão 
novecentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e 
cinco reais e oitenta e oito centavos), mais 
transferência do Fundeb do mês em análise de 
R$10.146.388,18 (Dez milhões, cento e quarenta e seis 
mil, trezentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), 
mais rendimento de aplicação financeira de junho de 2015 
de R$37.914,62 (trinta e sete mil, novecentos e quatorze 
reais e sessenta e dois centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$5.640.902,55 (Cinco milhões, 
seiscentos e quarenta mil, novecentos e dois reais e 
noventa e cinquenta e cinco centavos) correspondente 
a folha de pagamento do quadro de professores, efetivos e 
Regime temporário – REDA em exercício do magistério 
(educação infantil creches, educação infantil pré-escola, 
ensino fundamental, educação especial, educação de 
jovens e adultos)incluindo encargos com Obrigações 
Trabalhistas ISSM e INSS, não atingindo o percentual 
aplicado no mês correspondente 60% da transferência 
do Fundo, como determina a Lei nº 11.494/2007.
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Outras despesas, relativas a Manutenção e 
desenvolvimento da Educação – MDE, correspondeu a 
R$2.429.265,76 (dois milhões, quatrocentos e vinte e 
nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e 
seis centavos) correspondente a Folha de Pagamento do 
quadro administrativo das escolas (educação infantil 
creches, educação infantil pré-escola, ensino 
fundamental, educação especial, educação de jovens e 
adultos) incluindo encargos com Obrigações Trabalhistas 
ISSM e INSS, e Auxilio Alimentação e Transporte, não 
at ingindo o percentual  apl icado no mês 
correspondente a 40% da transferência do Fundo, 
como determina a Lei nº11.494/2007.

Em outras despesas, também constatamos descontos 
extraorçamentários – ISSM de R$ -707,40 (setecentos e 
sete reais, e quarenta centavos negativo); 
Pagamentos extraorçamentários com salário-família 
(40 % Fundo) de R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte  
centavos); 

O saldo da Receita do FUNDEB em conta corrente zerado 
e conta de Investimentos financeiros de R$ 4.043.461,57 
(quatro milhões, quarenta e três mil, quatrocentos e 
sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos.

· Ofício  nº063/2015 – Secretaria de Educação;
· Demonstrativo Financeiro do Fundeb junho/2015;
· Demonstrativo do banco do Brasil S/A evidenciando a 
Distribuição da Arrecadação do FUNDEB referente ao 
mês de junho/2015;
· Demonstrativo de Aplicação em Educação – junho/2015;
·Demonstrativo de Aplicação em Educação 1º 
Trimestre/2015 (Acumulado);
· Demonstrativo de Despesa Orçamentária – Fundeb 60% 
e 40% - junho/2015;
· Extrato bancário da Conta Corrente nº 48.856-9 – mês 
junho2015;
· Extrato Bancário da Conta Investimentos Financeiros nº 
48.856-9 mês junho/2015
· Relação de ordens de Pagamentos período de 01 a 
30/06/2015 – Fundeb 40% 
· Relação de ordens de pagamentos período de 01 a 
30/06/2015 – Fundeb 60%
·Relação de despesas Extras Pagas (salário-família ) do 
período de 01 a 30/06/2015;

3 -Voto dos Relatores:

Diante do exposto, manifesto voto FAVORÁVEL, pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB do mês de 
março de 2015, porém com ressalvas, por não atingir o 
percentual mínimo de 60% do Fundo e de 40% em 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação – MDE, 
como determina a Lei nº 11.494/2007.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária 28/03/2016, deliberou e aprovou 
Favorável, porém com ressalvas, por não atingir o 

percentual mínimo de 60% do Fundo e de 40% em 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação – MDE, 
como determina a Lei nº 11.494/2007, por unanimidade 
o parecer nº 023/2015.

Publique-se.

Plenário, 28 de março de 2016.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

RELATORES:

José Humberto Fernandes de Aguiar
Cintia Nunes da Silva

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 024/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS 
DE JULHO/2015
RELATOR: NILSON COELHO DA SILVA

 PARECER Nº 024/2015
APROVADO EM  29/03/2016.

1 – Histórico 

Trata-se do processo nº 024/2015 das contas dos 
recursos destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas 
através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC para este Conselho, correspondente 
as despesas do exercício financeiro do mês de julho de 
2015.

2 – Análise

Examinando o Processo de nº 024/2015 da prestação de 
contas do mês de julho de 2015, que contém as receitas e 
despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, constatamos que, no referido mês 
teve uma receita total de R$10.095.629,14( Dez milhões, 
noventa e cinco mil,  seiscentos e vinte e nove reais e 
quatorze centavos). Este valor é a somatória do saldo da 
Conta de Investimentos Financeiros do mês de 
junho/2015 R$4.043.461,57(Quatro milhões,  quarenta 
e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e 
cinquenta e sete centavos) mais transferência do 
FUNDEB no mês em análise de R$5.978.437,41 ( Cinco 
milhões, novecentos e setenta e oito mil, quatrocentos 
e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), mais 
rendimento da aplicação financeira do mês de julho/2015 
de R$73.730,16 (Sessenta e três mil,  setecentos e 
trinta reais e dezesseis centavos), mais saldo da Conta 
Corrente zerado.

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$ 6.177.245,60 (Seis milhões, cento e 
setenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e 
sessenta centavos), valor correspondente a Folha de 
Pagamento do quadro de Professores, Efetivos e Regime 
Temporário (REDA) Educação Infantil - Creches, 
Educação Infantil Pré-Escola, Ensino Fundamental, 
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Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, em 
exercício do Magistério, incluindo Contribuição com 
Instituto Nacional de Previdência Social – INSS 
Empregador – mês de junho/2015 e Contribuição com o 
Instituto de Seguridade Social do Servidor Municipal 
Empregador abr i l /2015,  e Descontos Extra-
Orçamentários de ISSM R$ - 26,20 (vinte e seis  reais e 
vinte centavos) negativos. Constatamos que 
ultrapassando o percentual mínimo dos 60% 
determinados pela Lei do Fundo.

Outras despesas, relat ivas a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE, corresponderam R$ 
2.364.751,55 (Dois milhões, trezentos e sessenta e 
quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e 
cinquenta e cinco centavos), valor utilizado para 
pagamento de pessoal de apoio administrativo nas 
Escolas Educação Infantil Efetivo e Regime temporário – 
REDA – Creches, Educação infantil Pré-Escola, Ensino 
Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens 
e Adultos, incluindo Contribuição do Instituto Nacional de 
Previdência Social – INSS Empregador e Contribuição do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM 
Empregador, Auxílio alimentação e transporte. 
Constatamos que não ultrapassou o percentual 
mínimo dos 40% determinados pela Lei do Fundo.

O Saldo da Receita do FUNDEB em Conta Corrente nº 
48.856-9 agência 1238-6 em 31/07/2015 de R$ 
1.553.658,19 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e 
três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e 
dezenove centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos:

· Ofício nº 064/2015 da Secretaria de Educação – SEDUC;
· Demonstrativo Financeiro do FUNDEB – julho/2015;
· Demonstrativo do banco do Brasil S/A evidenciando a 
Distribuição da Arrecadação do FUNDEB referente ao 
mês de julho de 2015;
· Extratos Bancários da Conta Corrente nº 48.856-9 
julho/2015;
· Extratos Bancários da Conta Fundo de Investimentos 
Financeiros nº 48.856-9 julho/2015;
· Relação de Ordens de Pagamentos do Período de 01 a 
31/07/2015 – Fundeb 60%;
· Relação de Ordens de pagamentos do Período de 01 a 
31/07/2015 – Fundeb 40%;
· Relação Analítica de descontos (Salário-Família) 
Período de: 01 a 31/07/2015;

3- Voto do Relator

Diante do exposto, manifesto voto favorável pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, porém com 
as ressalvas, para que os encargos com as 
Contribuições Trabalhistas com ISSM e INSS sejam 
pagas com os recursos destinados aos 25% do 
Município, e por não atingir o percentual mínimo de 
4 0 %  n a s  d e s p e s a s  c o m  M a n u t e n ç ã o  e  
Desenvolvimento do Ensino – MDE, determinados 
pela Legislação do FUNDEB, e em Lei Federal nº 
13.005, 22 de junho de 2014 – Plano Nacional de 
Educação – PNE. Solicito deste Plenário que 
Encaminhe Pedido de providências ao Gestor dos 

recursos do Fundo.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária no dia 29/03/2016, deliberou e aprovou 
Favorável, porém com ressalvas por unanimidade o 
Parecer nº 024/2015 e encaminha o Pedido de 
Providências ao Gestor dos recursos do Fundo.

Publique-se.

Plenário, 29 de março de 2016.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Nilson Coelho da Silva
Conselheiro Relator

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 025/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS  DO FUNDEB MÊS 
AGOSTO/2015.
RELATORES: CONSELHEIROS JOSÉ HUMBERTO 
FERNANDES DE AGUIAR
CINTIA NUNES DA SILVA

Parecer nº 025/2015
Aprovado em 29/03/2016.

1 – Histórico

Trata-se do Processo nº 025/2015 das contas dos 
recursos financeiros destinados ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas 
através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC para este Conselho, correspondente 
as despesas do exercício Financeiro do mês de agosto de 
2015.

2 – Análise

Examinando o processo de nº 025/2015 da Prestação de 
Contas do mês de agosto de 2015, que contém as receitas 
e despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, constatamos que, no referido mês 
teve uma receita total de R$ 11.375.124,63 (Onze 
milhões, trezentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e 
quatro reais e sessenta e três centavos). Este valor é 
somatória do saldo zerado da conta corrente de julho de 
2015, mais saldo da conta de Investimentos Financeiros 
de julho de 2015 R$ 1.553.658,19(um milhão quinhentos 
e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito 
reais e dezenove centavos), mais transferência do 
Fundeb do mês em análise de R$9.770.667,57 (Nove 
milhões, setecentos e setenta mil, seiscentos e 
sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), 
mais rendimento de aplicação financeira de agosto de 
2015 de R$50.798,87(Cinquenta mil, setecentos e 
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noventa e oito reais e oitenta e sete centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$5.860.163,18 (Cinco milhões, 
oitocentos e sessenta mil, cento e sessenta e três 
reais e dezoito centavos) correspondente a folha de 
pagamento do quadro de professores, efetivos e Regime 
temporário – REDA em exercício do magistério (educação 
infantil creches, educação infantil pré-escola, ensino 
fundamental, educação especial, educação de jovens e 
adultos)incluindo encargos com Obrigações Trabalhistas 
ISSM e INSS, não atingindo o percentual aplicado no 
mês correspondente 60% da transferência do Fundo, 
como determina a Lei nº 11.494/2007.

Outras despesas, relativas a Manutenção e 
desenvolvimento da Educação – MDE, correspondeu a 
R$2.102.204,08 (dois milhões, cento e dois mil, 
duzentos e quatro reais e oito centavos)  
correspondente a Folha de Pagamento do quadro 
administrativo das escolas Efetivo e REDA – Regime 
Temporário (educação infantil creches, educação infantil 
pré-escola, ensino fundamental, educação especial, 
educação de jovens e adultos) incluindo encargos com 
Obrigações Trabalhistas ISSM e INSS, e Auxilio 
Alimentação e Transporte, não atingindo o percentual 
aplicado no mês correspondente a 40% da 
transferência do Fundo, como determina a Lei 
nº11.494/2007.
O saldo da Receita do FUNDEB em conta corrente zerado 
e Conta de Investimentos Financeiros de R$ 3.412.757,37 
(Três milhões, quatrocentos e doze mil, setecentos e 
cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos.

· Ofício  nº073/2015 – Secretaria de Educação;
· Demonstrativo Financeiro do Fundeb agosto/2015;
· Demonstrativo do banco do Brasil S/A evidenciando a 
Distribuição da Arrecadação do FUNDEB referente ao 
mês de agosto/2015;
· Extrato bancário da Conta Corrente nº 48.856-9 – mês 
agosto2015;
· Extrato Bancário da Conta Investimentos Financeiros nº 
48.856-9 mês agosto2015
· Relação de ordens de Pagamentos período de 01 a 
31/082015 – Fundeb 40% 
· Relação de ordens de pagamentos período de 01 a 
31/08/2015 – Fundeb 60%

3 -Voto dos Relatores:

Diante do exposto, manifesto voto FAVORÁVEL, pela 
aprovação das contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB do mês de 
agosto de 2015, porém com ressalvas, por não atingir o 
percentual mínimo de 60% do Fundo e de 40% em 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação – MDE, 
como determina a Lei nº 11.494/2007.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária 29/03/2016, deliberou e aprovou 
FAVORÁVEL, porém com RESSALVAS, e encaminha 
Pedido de Providências ao Gestor dos recursos do 

Fundo, para que se cumpra os percentuais mínimos 
determinados pela Legislação do FUNDO, por 
unanimidade o parecer nº 025/2015.

Publique-se.

Plenário, 29 de março de 2016.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

José Humberto Fernandes de Aguiar
Relator

Cintia Nunes da Silva
  Relatora

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 027/2015
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS 
DE SETEMBRO/2015
RELATORAS: CONSELHEIRA AZENETE MARIA 
FREITAS DA PAZ
CONSELHEIRA EDILENE DE JESUS MOTA

PARECER Nº 027/2015
Aprovado em 29/03/2016.

1-Histórico

Trata-se do processo nº 027/2015 das contas  dos 
recursos financeiros destinados ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização 
dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, enviadas 
através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC para este Conselho, correspondente 
as despesas do exercício financeiro do mês de setembro 
de 2015.

2- Análise

Examinando o processo de nº 027/2015 da prestação de 
Contas do mês de setembro de 2015 que contém as 
despesas do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, constatamos que, no referido mês 
teve uma receita total de R$ 9.341.269,07 (nove milhões, 
trezentos e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e 
nove reais e sete centavos). Este valor é a somatória do 
saldo da conta Corrente zerado, mais saldo da Conta de 
Investimentos Financeiros no mês agosto de 
R$3.412.757,37 (Três milhões, quatrocentos e doze 
mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete 
centavos), mais rendimento da aplicação financeira no 
mês de setembro/2015 de R$ 45.144,82 (Quarenta e 
cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e 
dois centavos), mais a transferência do FUNDEB do mês 
em análise de R$5.883.366,88 (Cinco milhões, 
oitocentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e 
seis reais e oitenta e oito centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$5.942.524,61 (Cinco  milhões, 
novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e 
quatro reais e sessenta e um centavos) correspondente 
a Folha de Pagamento do quadro de professores, Efetivo e 
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Regime Temporário (REDA), em exercício do Magistério 
(Educação Infantil – Creches, Educação Infantil – Pré-
Escola, Ensino Fundamental, Educação Especial, 
Educação de Jovens e Adultos) incluindo Encargos com 
Obrigações Trabalhistas – ISSM e INSS, ficando o 
percentual aplicado no mês acima dos 60% do valor do 
Fundo.

Outras despesas, relat ivas à Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE, correspondeu a R$ 
1.768.260,23 (Um milhão, setecentos e sessenta e oito 
mil, duzentos e sessenta reais e vinte e três centavos), 
valor utilizado para pagamento Folha de Pessoal 
Administrativo e Apoio as Escolas, Efetivo e Regime 
Temporário (REDA) (Educação Infantil – Creches, 
Educação Infantil Pré-Escola, Ensino Fundamental, 
Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos) 
incluindo Encargos Trabalhistas INSS Empregador e 
ISSM Empregador agosto/2015, Auxilio Alimentação e 
Transporte.

Outras despesas, relativas a descontos Extra-
orçamentários Fundeb 60%, correspondente a Descontos 
INSS, no valor de R$ - 3.561,50 (três mil, quinhentos e 
sessenta e um reais e cinquenta centavos) negativos; 

O saldo da receita do FUNDEB em conta corrente zerado e 
Conta de investimentos Financeiros nº 58856-9 agência 
1238-6 em 30/09/2015 de R$ 1.634.045,73 (um milhão, 
seiscentos e trinta e quatro mil, quarenta e cinco reais 
e setenta e três centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos:

· Ofício nº082/2015 Secretaria de Educação – SEDUC
·Demonst ra t i vo  F inance i ro  do  FUNDEB de  
setembro/2015;
· Demonstrativo do Banco do Brasil S/A evidenciando a 
distribuição da Arrecadação do FUNDEB referente ao mês 
de setembro/2015;
· Extrato Bancário da conta corrente nº 48.856-9 – mês de 
setembro2015;
· Extrato Bancário da Conta Fundo de Investimentos 
Financeiros nº 48.856-9 – mês de setembro/2015;
· Relação de Ordens de Pagamentos do período de 01/04 
a 30/04/2015 – Fundeb 40%;
· Relação de ordens de Pagamentos do período de 01/04 
a 30/04/2015 – Fundeb 60%;

3 – Voto das Relatoras

Diante do exposto, manifesto voto Favorável, sem 
ressalvas pela aprovação das contas do Fundo de 
Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, 
mês de setembro de 2015.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária dia 29/03/2016, deliberou e aprovou 
Favorável, porém sem ressalvas, de acordo voto Das 
Relatoras à aprovação da prestação de contas dos 
recursos, destinados ao Fundo do mês de abril de 2015, 
por unanimidade o parecer nº 027/2015.

Publique-se.

Plenário, 29 de março de 2016.

Márcia Eulaine Lima Novaes
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Azenete Maria Freitas da Paz
Conselheira Relatora

Edilene de Jesus Mota
Conselheira Relatora

PORTARIA Nº. 481/2016,
DE 29 DE ABRIL DE 2016.

“Dispõe sobre a prorrogação de Licença 
para Tratar de Interesse Particular a 
servidor ocupante de Cargo de 
Provimento Efetivo da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público - STT e 
dá outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município; Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 
730, de 18 de maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro 
de 20016; Lei nº. 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, 
de 24 de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 
2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1271, 
de 24 de julho de 2013 e Decreto nº. 4521, de 05 de 
outubro de 2007, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 110, da Lei Municipal 
nº. 407, de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Público Municipal);

CONSIDERANDO a Portaria STT nº. 231, de 04 de abril de 
2014, regularmente publicada no Diário Oficial do 
Município – DOM nº. 562, de 05 a 11 de abril de 2014;

CONSIDERANDO ainda o disposto no art. 95, inciso IV; 
art. 110 e art. 112, todos da Lei Municipal nº. 407, de 30 de 
agosto de 1998 (Estatuto do Servidor Público Municipal);

RESOLVE:

Art. 1º. PRORROGAR a licença sem vencimentos, 
regularmente concedida à servidora Patrícia Soares de 
Assis Ferreira, Analista de Desenvolvimento da 
Administração Municipal, mat. 1077, conforme Portaria 
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STT nº. 231/2014, para tratar de Assuntos de Interesse 
Particular.

Parágrafo Único: A prorrogação da licença de que trata o 
caput do presente artigo fica deferida pelo período máximo 
de 02 (dois) anos, contados a partir de 07 de abril de 2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 29 DE ABRIL DE 2016.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 482/2016,
DE 29 DE ABRIL DE 2016.

“Dispõe sobre a Concessão de Licença 
Prêmio a servidor ocupante de Cargo de 
Provimento Efetivo da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público - STT e 
dá outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município; Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 
730, de 18 de maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro 
de 20016; Lei nº. 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, 
de 24 de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 
2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1271, 
de 24 de julho de 2013 e Decreto nº. 4521, de 05 de 
outubro de 2007, 

CONSIDERANDO o pedido formulado pelo servidor nos 
autos do processo administrativo nº. 053/2016 de 
concessão de licença prêmio;

CONSIDERANDO ainda o disposto no art. 95, inciso VI c/c 
as determinações insculpidas nos artigos 117 a 112, todos 
da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 
(Estatuto do Servidor Público Municipal);

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER a licença prêmio ao servidor Mário de 
Freitas Junior, Assistente Administrativo, mat. 1070, pelo 
período máximo de 03 (três) meses, contados a partir de 
02 de maio de 2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 29 DE ABRIL DE 2016.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 483/2016,
DE 02 DE MAIO DE 2016.

“Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município; Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 
730, de 18 de maio de 2006; Decreto nº. 4521, de 05 de 
outubro de 2007 e Lei nº 807/2007 de 24 de julho de 2007; 

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR, PADUIRY SARAIVA SENA, para o 
exercício do cargo de Supervisor de Trânsito, Símbolo 
GAS-II, lotado na Diretoria Técnica de Trânsito – DTT, da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público, a 
partir de 02 de maio de 2016.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 02 DE MAIO DE 2016.

JOSE HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 014 / 2016
 DE 01 DE MARÇO DE 2016

O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 12, III, do 
Estatuto desta empresa,

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para o cargo comissionado de CHEFE 
DE UNIDADE DE VARRIÇÃO DA ORLA, a Sra. ANA 
CERIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, RG. 04.574.198-
06-SSP/BA, CPF/MF Nº 822.999.275-49, com lotação na 
DITEC.

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

Camaçari, Bahia, 01 de março de 2016.
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LUIZ CARLOS DE MACEDO.
DIRETOR-PRESIDENTE.

PORTARIA Nº 015 / 2016
 DE 01 DE MARÇO DE 2016

O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 12, III, do 
Estatuto desta empresa, 

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para o cargo comissionado de CHEFE 
DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, o Sr. 
MARCOS MOTA DOS SANTOS, RG. 10.104.465-84-
SSP/BA, CPF/MF Nº 002.113.425-13, com lotação na 
DITEC.

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

Camaçari, Bahia, 01 de março de 2016.

LUIZ CARLOS DE MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA Nº 016 / 2016
 DE 01 DE MARÇO DE 2016

O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 12, III, do 
Estatuto desta empresa, 

RESOLVE

 Art. 1º - NOMEAR para o cargo comissionado de CHEFE 
DE UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO, o Sr. ANTÔNIO 
SILVA CARNEIRO, RG. 01.357.361-61-SSP/BA, CPF/MF 
Nº 134.216.205-63, com lotação na DITEC. 

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

Camaçari, Bahia, 01 de março de 2016.

LUIZ CARLOS DE MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA Nº 017 / 2016
 DE 28 DE ABRIL DE 2016

O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 12, do 
Estatuto desta empresa, 

RESOLVE

Art. 1º - SUSPENDER a execução de serviços em jornada 
de horas-extras, a partir do dia 01 de maio de 2016, salvo 
nos casos de extrema necessidade. 

Art. 2º - As eventuais horas-extras executadas, 
ressalvadas e previstas na parte final do art. 1º desta 
Portaria, deverão ser autorizadas, conjuntamente, pelos 
Gerentes de Unidades, respectivo Diretor, pelo Diretor 
Administrativo-financeiro e Diretor-presidente. 

Art. 3º - Esta suspensão se aplica, inclusive, às empresas 
terceirizadas, prestadoras de serviços, cuja LIMPEC é 
tomadora dos serviços. 

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor no dia 01 de maio de 
2016. 

Camaçari, Bahia, 28 de abril de 2016.

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DOS ANJOS
DIRETOR-PRESIDENTE

HOMOLOGAÇÃO

.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO -N.º 096/2015 
(Presencial) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preços para aquisição de extintores de incêndio para 
futuras contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da administração municipal. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 02/05/2016. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO -N.º 010/2016 
(Presencial) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
Preços para Aquisição de Material de Consumo (Açúcar) 
para futuras contratações de acordo com a conveniência e 
a necessidade da Administração Municipal  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 02/05/2016. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 099/2016. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2016 – COMPEL – 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material 
de Consumo (Açúcar) para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e a necessidade da Administração 
Municipal. Lote 01: VALOR UNITÁRIO: R$ 3,98 (três 
reais e noventa e oito centavos), VALOR GLOBAL: R$ 
716.400,00 (setecentos e dezesseis mil e quatrocentos 
reais). PROMINENTE FORNECEDOR: NA BRASIL 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES 
LTDA - EPP. DATA DA ASSINATURA: 02 de Maio de 2016. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS – 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 100/2016. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2015 – COMPEL – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de extintores 
de incêndio para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da administração municipal. 
Lote 01: VALOR UNITÁRIO: R$ 93,22 (noventa e três 
reais e vinte e dois centavos), VALOR GLOBAL: R$ 
74.576,00 (setenta e quatro mil  quinhentos e setenta e 
seis reais); Lote 02:VALOR UNITÁRIO: R$ 143,82 
(cento e quarenta e três reais e oitenta e dois 
centavos), VALOR GLOBAL: R$ 115.056,00 (cento e 
quinze mil e cinquenta e seis reais); Lote 03: VALOR 
UNITÁRIO: R$ 357,42 (trezentos e cinquenta e sete 
reais e quarenta e dois centavos), VALOR GLOBAL: R$ 
142.968,00 (cento e quarenta e dois mil novecentos e 
sessenta e oito reais); Lote 04: VALOR UNITÁRIO: R$ 
3.085,50 (três mil e oitenta e cinco reais e cinquenta 
centavos), VALOR GLOBAL: R$ 6.171,00 (seis mil cento 
e setenta e um reais). PROMINENTE FORNECEDOR: 

. DATA DA ASSINATURA: 02 de Maio de 2016. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS – 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE REVOGAÇÃO

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO
AO CONTRATO N.º 0298/2015

(Processo Administrativo n.º 1247/2014)

A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, informa a 
correção no preâmbulo do Contrato n°. 0298/2015, com a 
empresa COMO EDUCARE CURSOS, TREINAMENTO E 
ORGANIZAÇÃO EVENTOS LTDA-ME, cujo objeto é 
contratação pela COMO EDUCARE (Consultoria e 
Assessoria e Empresarial LTDA), para a realização do 
Curso de Formação dos Profissionais em Educação do 
Município de Camaçari.
 
P r e â m b u l o  –  D o  N ú m e r o  d o  Te r m o  d e  
Inexigibilidade.Onde se lê: Termo de Inexigibilidade

. Leia-se: Termo de Inexigibilidade . 

MASTERSEG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 
EPP

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de 
suas atribuições, REVOGA em 03/05/2016 o Pregão nº 
060/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada em 
serviços gráficos de material encadernado e cartonado 
para atender as atividades e demandas pedagógicas das 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS – Prefeito.

  
___/2014  103/2015 

Gabinete do Prefeito Municipal de Camaçari. Camaçari, 
04 de Maio de 2016. Ademar Delgado das Chagas-
Prefeito.
 

PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de Inexigibilidade nº 015/2016. Processo Nº 
00350.11.07.200.2016. Contratado: ANTONIO DE JESUS 
REIS - ME. Objeto: Contratação de artistas e bandas: Lívia 
Nunes, Jane Som, Tempero Baiano, Canto Samba, Jorge 
Cabeleira, Wania Riwer, Maycon e Cia, Amigos do Samba, 
Thomaz e Fogo de Lenha, para a Festa Comemorativa do 
Dia das Mães, a ser realizado no dia 08/05/2016 nas 
localidades de Alto da Cruz, Ficam, Parque Verde, Lama 
Preta, Lucaia, Phoc II, Bairro dos 46, Verde Horizonte, 
Caminho do Mar e Parafuso no Municipio de Camaçari-Ba. 
Valor Global R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 
Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 06/05/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 0104/2016 - Termo de Inexigibilidade nº 
015/2016. Processo Nº 00350.11.07.200.2016. 
Contratado: ANTONIO DE JESUS REIS - ME. Objeto: 
Contratação de artistas e bandas: Lívia Nunes, Jane Som, 
Tempero Baiano, Canto Samba, Jorge Cabeleira, Wania 
Riwer, Maycon e Cia, Amigos do Samba, Thomaz e Fogo 
de Lenha, para a Festa Comemorativa do Dia das Mães, a 
ser realizado no dia 08/05/2016 nas localidades de Alto da 
Cruz, Ficam, Parque Verde, Lama Preta, Lucaia, Phoc II, 
Bairro dos 46, Verde Horizonte, Caminho do Mar e 
Parafuso no Municipio de Camaçari-Ba. Valor Global R$ 
70.000,00 (setenta mil reais), Fundamentada no Art. 25, 
Inciso III da Lei Federal Nº. 8.666/93. Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4021. Natureza da 
Despesa: 33903900; Fonte de Recurso: 0001.000-0. Data 
da Assinatura: 06/05/2016. Ademar Delgado das Chagas.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

AO CONTRATO 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços Nº 125/2015; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: ASSOCIAÇÃO INFRADES DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL; Do Objeto: A prorrogação do prazo do contrato; Do 
Prazo: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de 
vigência do contrato acima referido, passando, portanto, a partir 
de 04 de Maio de 2016 a viger até 04 de Maio de 2017; Do Preço: 
O valor global fixado para o contrato no período da prorrogação 
ora ajustada é de R$ 282.111,75 (duzentos e oitenta e dois mil, 
cento e onze reais e setenta e cinco centavos). É ressalvada a 
possibilidade de revisão dos valores acima estabelecidos na 
vigência da prorrogação ora entabulada em caso de publicação 
de nova tabelas de valores per capita por aluno para o Fundo 
Nacional para Desenvolvimento da Educação, conforme prevê a 
Cláusula Sexta, §1°, II, do contrato ora aditado. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 
presente termo aditivo correrão por conta da Ação 4081 / 
Elemento 339039/ Fonte 7.1.01.30.; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e  plenamente em vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e do posterior 
Termo Aditivo, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 29/04/2016; Ademar Delgado das Chagas - 
Município. 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço 
Nº 131/2015; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
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Plus Viagens e Turismo Ltda.; Do Objeto: Prorrogar o prazo de 
vigência do Instrumento do Contrato Do Prazo: Por força deste 
Instrumento e das natureza continuada da prestação contratada, 
fica prorrogada a vigência do Contrato, por 12 (doze) meses, a 
partir de 07 de maio de 2016, para viger até 07 de maio 2017; Do 
Preço: Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente no que diz respeito ao preço, no valor 
global fixo de R$ 550.000,00 quinhentos e cinqüenta mil reais) 
possibilitando assim a continuidade do serviço prestado; Da 
Ratificação: Ficam ratificadas em todos os seus termos e 
condições, permanecendo inalteradas e plenamente em vigor as 
demais cláusulas e disposições pactuais não modificadas por 
este termo, que passa a integrar e complementar o negócio 
jurídico originário, a fim de que juntos produzam um só efeito; 
Assinatura: 05/05/2016; ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS – 
Município. 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano Nº 120/2014; Contratante: Município de Camaçari - 
SESAU; Contratada: LAGO IMÓBILIARIA LTDA.; Do Objeto: 
Alterar as Cláusulas Segunda do Instrumento original; Do Prazo: 
Por força do presente Termo Aditivo, a data prevista para 
encerramento do Contrato, que é de 14 de maio de 2016, 
passará a ser de 14 de maio de 2017; Do Preço: Em virtude  do 
Contrato original, ter como objeto uma locação Imobiliária, que 
por sua natureza é de caráter continuado, considerando a 
prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda, do presente 
Termo Aditivo, o valor global estipulado para referido Instrumento 
é de R$ 250.227,79 (duzentos e cinqüenta mil, duzentos e vinte e 
sete reais e setenta e nove centavos). O pagamento será feito de 
acordo com o previsto na Cláusula do Instrumento Contratual; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus 
Termos Aditivos,não modificadas por este termo instrumento; 
Assinatura: 25/04/2016; WASHINGTON LUIS SILVA COUTO – 
Município. 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços Nº 0250/2014; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: HA ENGENHARIA LTDA-ME; Do Objeto: Alterar o 
Caput da Cláusula Quinta, do Instrumento original; Do Prazo: 
Por força do presente Termo Aditivo, a data prevista para o 
encerramento do contrato original, prevista para 12 de março de 
2016, passará a ser 12  de março de 2017; Do Valor Global: 
Diante da prorrogação do prazo do contrato original, o valor 
global do referido instrumento será de R$ 1.431.516,24 (um 
milhão, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e dezesseis 
reais e vinte e quatro centavos); Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 11/03/2016; Ademar Delgado das Chagas - 
Município. 

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
Nº 0196/2014; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA; Do Objeto: 
Prorrogar o prazo constante na Cláusula Quinta (Dos Prazos) do 
Contrato; Da Prorrogação: Fica instituída a prorrogação do 
prazo de execução do contrato, por mais 2 (dois) meses, a contar 
de 12 de abril de 2016, passando a viger até 12 de junho de 2016 
ou até a entrada em vigor do novo contrato administrativo, que 
substituirá o presente instrumento; Do Preço: Em virtude da 
dilação contida neste instrumento, segue mantido sem alteração 
o preço global atualmente estipulado para o contrato, até a 
consunção do seu saldo contratual. Fica também mantido sem 
alteração o teor da sua Cláusula Terceira (Do Preço), até a 
consunção do saldo contratual; Da Ratificação: Ficam 
ratificadas em todos os seus Termos e condições, 
permanecendo inalteradas e plenamente em vigor as demais 
cláusulas e disposições contratuais não modificadas por este 
termo, que passa a integrar e complementar o contrato originário, 
a fim de que juntos produzam um só efeito; Assinatura: 
12/04/2016; Ademar Delgado das Chagas - Município. 

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
Nº 031/2012; Contratante: Município de Camaçari - SESAU; 

Contratada: EMPRESA G3 INTERNET PROVEDOR DE 
SERVIÇOS LTDA-ME; Do Objeto: Alterar o Caput da Cláusula 
Quinta do Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente 
Termo Aditivo, a data prevista para o encerramento do contrato 
original, prevista para 03 de fevereiro de 2016, passará a ser 03 
de fevereiro de 2017; Do Valor Global: Diante da prorrogação do 
prazo do contrato original, o valor global do referido instrumento 
continuará a ser de R$ 42.250,44 (quarenta e dois mil, duzentos 
e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos); Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas 
e disposições do Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 03/02/2016; Washington Luis da Silva 
Couto - Município. 

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 
01/2011; Contratante: Município de Camaçari - SESAU; 
Contratada: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Quinta (Dos Prazos) do Instrumento contratual; Do 
Prazo: O prazo de prorrogação do instrumento original, em 
caráter excepcional, será de 06 (seis) meses, a partir do dia 30 de 
Abril de 2016 observando o artigo 57 § 4° da Lei 8666/93; Do 
Preço: Em virtude do contrato original, ser de natureza de 
prestação de serviços de caráter continuado, e considerando a 
prorrogação do prazo contida na Cláusula Segunda, do presente 
Termo Aditivo, o valor global estipulados para o referido 
instrumento encontra-se na solicitação Manual de Despesa é de 
R$ 464.01,95 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, um real e 
noventa e cinco centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do Contrato original. Os recursos financeiros 
para pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta das Ações 4113 4114, Classificação 
Econômica 3390.30.00.00 e 3390.39.00.00; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas 
e disposições do Contrato originário e de seus Termos Aditivos, 
não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 19/04/2016; 
Washington Luis da Silva Couto - Município. 

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 
0363/2010; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
EMPRESA WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA - ME; Do Objeto: 
Alterar o item 3.1 da Cláusula Terceira e o item 5.1 da Cláusula 
Quinta, do Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente 
Termo Aditivo, a data prevista para o encerramento do Contrato 
original, prevista para 07 de fevereiro de 2016, passará a ser de 
07 de agosto de 2016; Do Preço: Em virtude do contrato original, 
ser de natureza de prestação de serviços de caráter continuado, 
e considerando a prorrogação de prazo contida na Cláusula 
Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido instrumento é de R$ 334.374,96 
(trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais 
e noventa e seis centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Quarta, do Contrato original; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 03/02/2016; 
Ademar Delgado das Chagas - Município. 

Termo de Substituição de Subcontratada e Ampliação do 
Objeto da Subcontratação   Nº 002/2015; Contratante: 
Munic íp io  de  Camaçar i ;  Contratada:  EMPRESA 
CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA. ; Da Finalidade: O presente 
instrumento tem por finalidade regular as condições que 
permitirão a execução de parcela de no maximo 30% dos 
serviços constantes do Contrato. Parágrafo Primeiro - Os 
serviços que deverão ser executados pela SUBCONTRATADA 
estão especificadas nas planilhas encartadas nos autos do 
Processo Administrativo 00108.11.05.263.2016 e que 
acompanham como parte integrante o presente Instrumento. 
Parágrafo Segundo: Valor do Contrato nº 129/2015 da empresa 
Contratada corresponde a R$ 14.914.968.18 (quatorze milhões, 
novecentos e quatorze mil, , novecentos e sessenta e oito reais e 
dezoito centavos) entendido este como preço justo e suficiente 
para a total execução do presente objeto. Parágrafo Terceiro - O 
percentual estipulado no Edital da Concorrência foi no montante 
de, no máximo, 30%. A empresa vencedora subcontratou 
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25,01%. Parágrafo Quarto -  O percentual  destinado á presente 
SUBCONTRATADA que atualmente corresponde a 6,34%, por 
força da alteração contida neste instrumento passa a ser de 
18,78%; Do Preço e Forma de Pagamento: O valor global do 
presente Termo de Subcontratação, que atualmente é de R$ 
946.800,42 (novecentos e quarenta e seis mil oitocentos reais e 
quarenta e dois centavos), por força da alteração contida neste 
instrumento, passa a ser de R$ 2.807.080,68 (dois milhões 
oitocentos e sete mil, oitenta reais e sessenta e oito centavos), 
inclusos todos os custos e despesas inerentes á sua execução, 
seguros, custo previdenciário, impostos e taxas de qualquer 
natureza. Parágrafo Único - Seguem mantidas sem alterações a 
forma de pagamento e demais disposições afins constantes do 
Contrato nº 129/2015, datado de 06/05/2015 e de seu respectivo 
Termo de Subcontratação nº 002/2015, datado de 20/07/2015; 
Assinatura: 1º/03/2016; ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS – 
Município. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO SEGUNDO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2014

(Processo administrativo nº 0804/2013)

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, informa a correção na Cláusula Primeira 
do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 102/2014 do locador 
ALJ EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 
14.180.085/0001-41, cujo objeto é a locação de 01 (um) imóvel 
urbano, situado a Rua Goiás, nº 05, Centro, Camaçari – BA, com 
vista a ampliação do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador – CEREST, do município de Camaçari-Ba.

 Na Cláusula Primeira – do Objeto:

Onde se lê:

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula 
Segunda do Instrumento original, assinado em 14 de Abril de 
2014 cujo objeto é a locação de 01 (um) imóvel, situado a Rua 
Goiás, nº 05, Centro, Camaçari – BA, com vista a instalação o 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, do 
município de Camaçari-Ba.

Leia-se:
O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar as Cláusulas 
Segunda e Terceira do Instrumento original, assinado em 14 de 
Abril de 2014 cujo objeto é a locação de 01 (um) imóvel urbano, 
situado a Rua Goiás, nº 05, Centro, Camaçari – BA, com vista a 
ampliação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – 
CEREST, do município de Camaçari-Ba.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Camaçari, 03 de Maio de 2016

Washington Luis Silva Couto
Secretário de Saúde

TERMO DE APOSTILAMENTO AO SEXTO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 232/2010

(Processo Administrativo nº 0475/2010)

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, informa a correção do Sexto Termo 
Aditivo ao Contrato nº 232/2010 firmado com Cardioservice 
Comércio Indústria e Serviços Ltda- Epp, inscrito no CNPJ sob o 
nº 13.434.626/000158, situada à Av. Antônio Carlos Magalhães, 
nº 4009, Edf. Empire Center, Sala 205, Pituba, Salvador- BA, com 
vistas prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em 3 (três) cardioversores e 6 (seis) desfibriladores 
instalados  nas unidades do SAMU do Município de Camaçari.

Onde se lê:

RESOLVEM celebrar entre si, o SEXTO TERMO ADITIVO ao 
Contrato nº 232/2010, originalmente firmado em 09 de 
setembro de 2010, cujo objeto é a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em 3 (três) cardioversores e 6 
(seis) desfibriladores instalados nas unidades do SAMU do 
Município de Camaçari, conforme o Processo Administrativo 
nº 475/2010 na modalidade Inexigibilidade nº 117/2010, firme 
na Lei n. 8.666/93, mediante as seguintes Cláusulas s 
Condições. 

Leia-se:

RESOLVEM celebrar entre si, o SEXTO TERMO ADITIVO ao 
Contrato nº 232/2010, originalmente firmado em 10 de 
setembro de 2010, cujo objeto é a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em 3 (três) cardioversores e 6 
(seis) desfibriladores instalados nas unidades do SAMU do 
Município de Camaçari, conforme o Processo Administrativo 
nº 475/2010 na modalidade Inexigibilidade nº 117/2010, firme 
na Lei n. 8.666/93, mediante as seguintes Cláusulas s 
Condições. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Camaçari, 28 de Abril de 2016.

Washington Luis Silva Couto
Secretário de Saúde

EXTRATOS DO ISSM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 001/2016 (PRESENCIAL) – ISSM – Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento de material de 
expediente, limpeza, gêneros alimentícios e outros, para atender 
às necessidades do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal - ISSM. Nova Abertura: 12/05/2016 – 09:30hs. 
Edital/Informações: www.compras.camacari. ba.gov.br ou Tel.: 
(71) 3621-6823. Pregoeira – Jocilene Sena Pessoa.

Camaçari, 29 de abril de 2016.

Jocilene Sena Pessoa
Pregoeira
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Ademar Delgado das Chagas

José Marcelino de Jesus Filho


