
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

LEI Nº1184/2011
DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

                                                            

“ I n s t i t u i  o  P R O G R A M A  D E  
REFINANCIAMENTO FISCAL  do 
Município de Camaçari/BA – REFIS, 
concedendo anistia, total e parcial, de 
multas e juros e autorizando parcelamento 
de créditos de natureza tributária ou não, e 
dá outras providências.”

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

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

Art. 1º - Fica instituído o PROGRAMA DE 
REFINANCIAMENTO FISCAL - REFIS, destinado a 
promover a regularização de créditos de natureza 
tributária ou não, de pessoas físicas ou jurídicas, 
relativos a tributos administrados pela Secretaria 
Municipal da Fazenda, oriundos de fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro de 2010, constituídos ou 
não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou a 
ajuizar, com exigibilidade, suspensão ou não

Parágrafo único - O PROGRAMA DE 
REFINANCIAMENTO FISCAL - REFIS, será 
administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal, 
que fica autorizada a implementar os procedimentos 
necessários à execução do programa.

             Art. 2º - Os créditos fiscais, atualizados 
monetariamente, referidos no artigo anterior, poderão 
ser pagos, com dispensa, integral ou parcial, dos 
encargos devidos relativos a juros, multa de mora e, 
multa de infração, à vista, ou de forma parcelada, em 
até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, acrescidas dos juros de financiamento, na 
forma indicada nesta Lei.

Parágrafo único - As parcelas não serão 
inferiores a:

 .

I – R$500,00 (quinhentos reais) para pessoa 
jurídica;

II – R$150,00 (cento e cinqüenta reais) para 
pessoa jurídica, com regime especial de tributação; e

III – R$100,00 (cem reais) para pessoa física.

§1º - A dispensa, integral ou parcial, dos 
encargos referidos no caput, variará em função da data 
em que o contribuinte efetuar o pagamento, à vista ou 
parcelado, de acordo com o número de parcelas 
mensais, data de adesão e valor, conforme Tabelas I e 
II, anexas a presente Lei.

§2º - O percentual dos juros de financiamento 
irá variar em função do prazo de parcelamento, 
observados os critérios estabelecidos na Tabela III 
anexa.

§3º - A adesão ao PROGRAMA DE 
REFINANCIAMENTO FISCAL - REFIS, está 
condicionado a inclusão de todos os débitos 
existentes, constituídos ou não, em nome da pessoa 
física ou jurídica,  não permitido o financiamento 
parcial, e restará confirmada com o pagamento do 
valor inicial, correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor do débito a ser pago na forma do Programa.

§4º - O contribuinte, em petição fundamentada, 
poderá pleitear o parcelamento parcial, ficando a 
critério da autoridade competente o deferimento do 
pedido.

Art. 3º - O ingresso no PROGRAMA DE 
REFINANCIAMENTO FISCAL - REFIS, dar-se-á por 
opção das pessoas físicas e jurídicas, que farão jus ao 
regime especial de pagamento e parcelamento dos 
débitos fiscais referidos no art. 1°, após o deferimento 
pelo Secretário da  Fazenda ou pelo Procurador Geral 
do Município, no âmbito de suas atribuições.

§1º - Os contribuintes interessados deverão 
formalizar a opção de ingresso ao Programa no 
período de 03 de outubro até 16 de dezembro de 
2011.

§2º - Os débitos existentes em nome do 
contribuinte optante serão consolidados tendo por 
base a data da formalização do pedido de ingresso no 
PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL - 
REFIS, e corresponderá ao valor originário, atualizado 
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monetariamente e acrescido dos encargos aplicáveis 
a cada situação, conforme Tabelas I a III anexas.

§3º - A consolidação abrangerá todos os 
débitos existentes, constituídos ou não, em nome da 
pessoa física ou jurídica, na condição de contribuinte 
ou responsável.

§4º - O requerimento de adesão ao 
PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL - 
REFIS, dependerá da apresentação dos seguintes 
documentos:

I - carteira de identidade, cartão de inscrição 
no CPF/MF e comprovante de residência, quando o 
Devedor (a) Interessado (a) for pessoa física;

II - carteira de identidade, cartão de inscrição 
no CPF/MF, procuração do representante legal 
signatário deste Termo e do cartão de inscrição do 
CNPJ/MF e contrato social, quando o Devedor(a) 
Interessado(a)  for  pessoa jurídica;

III - comprovante de endereço do Devedor (a) 
Interessado (a) e do seu representante, signatário 
deste Termo;

IV - Demonstrativo(s) do(s) débito(s) quando 
não lançados;
V - comprovante de quitação de todos os 

tributos municipais, relativos ao período de 1° de 
janeiro de 2011 até o mês anterior ao requerimento;

VI - comprovante do pagamento das custas 
judiciais, caso exista ação judicial contra o Município 
ou execução do débito assumido.

Parágrafo único - Na formalização do termo 
de confissão, quando for o caso, o Órgão poderá 
exigir outros documentos do requerente.

Art. 4º - A opção pelo ingresso no programa 
implica no dever de o contribuinte firmar confissão 
irrevogável dos débitos inclusos no Programa.
 

Parágrafo único -  Tratando-se de crédito 
tributário submetido a controvérsia administrativa ou 
judicial, o contribuinte deverá proceder a desistência 
das  de fesas ,  impugnações ou  recursos ,  
eventualmente ofertados, no ato do pagamento ou 
parcelamento, reconhecendo expressamente a 
procedência da cobrança intentada pelo Município, 
arcando com o pagamento das despesas processuais.

Art. 5 º - O contribuinte que tiver débitos já 
parcelados ou reparcelados poderá usufruir dos 
benefícios desta Lei, em relação ao saldo 
remanescente ou em atraso.

Art. 6º - O contribuinte optante pelo 
PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL - 
REFIS, será excluído, mediante ato do Secretario 
Municipal da Fazenda, nas seguintes hipóteses:

I – descumprimento de quaisquer das 
condições estipuladas na presente Lei à fruição dos 

 
 

benefícios do Programa;

II – inadimplência, por 02 (dois) meses 
consecutivos, ou 03 (três) meses alternados, relativa a 
quaisquer das parcelas mensais, no caso de 
pagamento parcelado, inclusive quanto aos tributos 
vencidos após o ingresso no PROGRAMA DE 
REFINANCIAMENTO FISCAL - REFIS;

III – constatação de que o contribuinte prestou 
declarações falsas ou omitiu declarações que deveria 
prestar, com o propósito de beneficiar-se do presente 
Programa.

Parágrafo único - O não recolhimento das 
obrigações futuras por 02 (dois) meses consecutivos 
ou 3 (três) meses alternados, na vigência do presente 
Programa, implicará na exclusão do contribuinte do 
PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL - 
REFIS, independentemente de notificações pela 
Secretaria Municipal da Fazenda

Art. 7º - A exclusão do contribuinte do 
Programa implicará na exigibilidade imediata da 
totalidade do crédito original confessado e ainda não 
pago. Restabelecendo, relativos a este, os acréscimos 
legais na forma da legislação aplicável à época da 
ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Parágrafo único - O cancelamento do 
parcelamento ensejará:

I – a inscrição do saldo remanescente em 
Dívida Ativa, se o crédito não estiver ali inscrito;

II – a promoção de execução, caso já esteja 
inscrito; e

III – o prosseguimento da execução, na 
hipótese de se encontrar ajuizado.

Art. 8º - O valor das parcelas será atualizado 
monetariamente em 1° de janeiro de cada exercício, de 
acordo com a variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – Especial -IPCA-E, fixado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou 
outro que venha a substituí-lo, conforme critério 
estabelecido no calendário fiscal.

Art. 9º - O pagamento efetivado em virtude 
desta Lei não ensejará restituição.

 
Art. 10 - Os benefícios desta Lei não se aplicam 

à extinção do crédito, total ou parcial, por meio de 
dação em pagamento.

Art. 11 - A opção pelo PROGRAMA DE 
REFINANCIAMENTO FISCAL - REFIS, implica 
aceitação plena e irretratável pelo contribuinte, de 
todas as condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 12 - Fica a Secretaria Municipal da 

.  
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Fazenda autorizada a dirimir eventuais dúvidas sobre 
o processamento do referido Programa de 
recuperação fiscal.

 
Art. 13 – Esta Lei  produzindo efeitos a partir de 

03 de outubro  de 2011.

Art. 14 – Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

Anexo da  Lei nº 1184/2011

TABELA I

DESCONTO DOS ENCARGOS PARA PAGAMENTO 
À VISTA

TABELA II

DESCONTO DOS ENCARGOS PARA PAGAMENTO 
PARCELADO

TABELA III
JUROS DE FINANCIAMENTO

Anexo da Lei nº 1184/2011

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE 
PAGAMENTO PARCELADO

Pelo presente instrumento particular de Confissão de Dívida, de 
um lado, na qualidade de CREDOR, o MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, representado neste ato pelo Secretário 
M u n i c i p a l  d a  F a z e n d a ,  S r .  
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  CPF nº 
............................., e de outro lado como DEVEDOR(A) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  domic i l iado na(o)  
..................................................................................................
.., nº ............., .............................., CEP......................., 
CAMACARI – BA, CPF/CNPJ nº ......................................, têm 
justo e pactuado o que se segue: 

1. O (A) DEVEDOR(A) reconhece e assume a 
responsabilidade pela quitação total da dívida tributária no 
v a l o r  d e  R $ . . . . . . . . . . . . . .  
(..................................................................................), já 
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acrescido de todos os encargos devidos até esta data, 
proveniente do não pagamento do (a)  ............., relativos 
a(s) Inscrição(ões) Municipal (is) n. ........, constituído (s) 
para o(s) Exercício (s) de .........................,  nos autos do 
Processo Administrativo n. ......, conforme demonstrativo 
de débito (s) que integra o presente instrumento. 

2. O (A) DEVEDOR (A), compromete-se a pagar o total do 
débito, que, com a dispensa de encargos moratórios, 
conforme autoriza o artigo 2 da Lei ......, com base na 
Tabela II, anexa a referida Lei, totaliza, nesta data, R$......... 
(             ), já acrescido dos juros de financiamento de .....% 
(...... por cento) ao mês, acumulados mensalmente a partir 
da primeira parcela.

3. Resolvem as partes contratantes, de comum acordo, 
PARCELAR o valor da dívida constante do item 2, na  
forma e condições  abaixo: 
3.1 - O (A) DEVEDOR (A) fará, no ato da assinatura   deste    
instrumento,  o   pagamento  da importância de R$ 
.............. (.................................................................. ), 
correspondentes a, no mínimo, 10% do valor total da 
dívida, conforme §3, do artigo 2, da Lei n. ........;
3.2 - O saldo devedor será dividido em ...... parcelas iguais 
e  c o n s e c u t i v a s  d e  R $ . . . . . . .  
(..........................................................................................
.).
3.3 - O valor da parcela será atualizado monetariamente no 
início de cada exercício financeiro pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial – IPCA-E ou por outro índice, 
na forma da Lei vigente; 
3.4 - Os Documentos Únicos de Arrecadação – DUA para 
pagamento das parcelas serão disponibilizados para cada 
exercício financeiro, obrigando-se o devedor a retirá-los no 
órgão da Secretaria da Fazenda a partir de 1º de janeiro de 
cada ano.

4. O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará a 
cobrança de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 
de multa de mora de 0,33% (trinta e três centésimo por 
cento) por dia de atraso, limitado o máximo de 10% (dez por 
cento).

5. O atraso de qualquer parcela por 2 (dois) meses 
consecutivos ou 3 (três) meses alternados implica 
exclusão do requerente do Programa REFIS, o 
cancelamento do parcelamento e vencimento antecipado 
de todas as parcelas vincendas, independentemente de 
qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, 
restabelecendo-se os valores e as condições anteriores do 
crédito, utilizando-se os pagamentos efetuados até a data 
do seu cancelamento, para amortização do saldo 
remanescente do débito originário, autorizando o 
CREDOR a executar o seu crédito conforme a legislação 
vigente;

6. Esta assunção de débito não implica novação, restituição 
ou compensação de valores pagos ou exoneração do 
Devedor (a) Originário (a);

7. Qualquer valor em aberto ao término do prazo do 
parcelamento motivará a emissão de certidão para 
cobrança judicial nos termos da legislação em vigor. 

8. Necessitando o CREDOR de recorrer  à  justiça  para  
recebimento  do  seu  crédito,  responderá  o (a)  
DEVEDOR (A), ainda ,  pelo  pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, estes estimados 
em  20%   (vinte por cento) do valor do débito  ( Art. 19 , § 
2º e 3º ,  Código de Processo Civil).

9. As partes elegem o FÔRO DE CAMAÇARI como o único 
competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento.

E por estarem de comum acordo com as condições aqui 
estipuladas, assinam o presente em duas (02) vias de igual teor 
e validade jurídica, na presença 02 (duas)  testemunhas,  
obrigando-se,  ainda , por si, herdeiros e/ou  sucessores a  
cumprir o aqui pactuado. 

 

DIÁRIO OFICIAL - ANO IX - Nº  431 - de 01 a 07 de Outubro de 2011 -



Camaçari,  

DEVEDOR________________________________________                                       

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA______________________                                                                                   
MATRÍCULA:_______

TESTEMUNHAS: 
1- _______________________________________________      
NOME E CPF______________________________________

2- _______________________________________________                        
 NOME E CPF______________________________________

Anexo da Lei nº 1184/2011

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA REFIS - CAMAÇARI

Pelo presente instrumento particular de Confissão de Dívida, de 
um lado, na qualidade de CREDOR, o MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, representado neste ato pelo Secretário 
Municipal da Fazenda, Sr. PAULO CÉZAR GOMES DA 
SILVA, CPF nº 161.905.215-68, e de outro lado como 
DEVEDOR(A) ................................................., domiciliado 
na(o) .............,   CPF/CNPJ nº ..............................., têm justo e 
pactuado o que se segue: 

1. O (A) DEVEDOR(A) reconhece e assume a 
responsabilidade pela quitação total da dívida tributária no 
valor de R$  ................      (   ......................................... ), já 
acrescido de todos os encargos devidos até esta data, 
proveniente do não pagamento do (a)           , relativos a(s) 
Inscrição(ões) Municipal (is) n. ........, constituído (s) para 
o(s) Exercício (s) de ............................,  nos autos do 
Processo Administrativo n. ......, conforme demonstrativo 
de débito (s) que integra o presente instrumento. 

2. O (A) DEVEDOR (A) compromete-se a pagar o total do 
débito à vista, que, com a dispensa de encargos 
moratórios, conforme autoriza o artigo 2º da Lei nº......, com 
base na Tabela II, anexa a referida Lei, totaliza, nesta data, 
R$......... (             ).

3. Qualquer valor em aberto ao término do prazo do 
parcelamento motivará a emissão de certidão para 
cobrança judicial nos termos da legislação em vigor. 

4. Necessitando o CREDOR de recorrer à justiça  para  
recebimento  do  seu  crédito,  responderá  o (a)  
DEVEDOR (A), ainda ,  pelo  pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, estes estimados 
em  20%   (vinte por cento) do valor do débito  ( Art. 19 , § 
2º e 3º ,  Código de Processo Civil).

5. As partes elegem o FÔRO DE CAMAÇARI como o único 
competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento.

E por estarem de comum acordo com as condições aqui 
estipuladas, assinam o presente em duas (02) vias de igual teor 
e validade jurídica, na presença 02 (duas) testemunhas, 
obrigando-se,  ainda , por si, herdeiros e/ou  sucessores a  
cumprir o aqui pactuado. 

Camaçari,    

_
DEVEDOR________________________________________                                       

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA______________________                                                                                   
MATRÍCULA:_______

TESTEMUNHAS: 
1- _______________________________________________      
NOME E CPF______________________________________

2- _______________________________________________                        
 NOME E CPF______________________________________

Anexo da Lei nº 1184/2011

TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE 
PAGAMENTO PARCELADO

Pelo presente instrumento particular de Confissão e Assunção 
de Dívida, de um lado, na qualidade de CREDOR, o 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato pelo 
S e c r e t á r i o  M u n i c i p a l  d a  F a z e n d a ,  S r .  
................................................................, CPF nº 
................................, e de outro lado como DEVEDOR(A) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  d o m i c i l i a d o  n a ( o )  
.....................................................,, CAMACARI – BA, 
CPF/CNPJ nº ................................, tendo como responsável 
pela quitação da dívida ................................. CPF nº 
................................, têm justo e pactuado o que se segue: 

1. O (A) RESPONSÁVEL por este documento reconhece e 
assume a responsabilidade pela quitação total da dívida 
t r i b u t á r i a  n o  v a l o r  d e  R $ . . . . . . . . . . . . .  
(............................................................................), já 
acrescido de todos os encargos devidos até esta data, 
proveniente do não pagamento do (a) ....................., 
relativos a(s) Inscrição(ões) Municipal (is) n. ........, 
constituído (s) para o(s) Exercício (s) de ............................,  
nos autos do Processo Administrativo n. ......, conforme 
demonstrativo de débito (s) que integra o presente 
instrumento. 

2. O (A) RESPONSÁVEL compromete-se a pagar o total do 
débito assumido, que, com a dispensa de encargos 
moratórios, conforme autoriza o artigo 2 da Lei ......, com 
base na Tabela II, anexa a referida Lei, totaliza, nesta data, 
R$......... (             ), já acrescido dos juros de financiamento 
de .....% (...... por cento) ao mês, acumulados 
mensalmente a partir da primeira parcela.

3. Resolvem as partes contratantes, de comum acordo, 
PARCELAR o valor da dívida constante  do  item  2, na  
forma  e condições  abaixo: 
3.1 - O (A) RESPONSÁVEL-DEVEDOR (A) fará, no ato da 
assinatura   deste    instrumento,  o   pagamento  da 
i m p o r t â n c i a  d e  R $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(............................................................), correspondentes 
a 10% do valor total da dívida, conforme §3, do artigo 2, da 
Lei n. ............;
3.2 - O saldo devedor será dividido em ...... parcelas iguais 
e  c o n s e c u t i v a s  d e  R $  . . . . . . . . . . . . . . . .  
(...................................................)
3.3 - O valor da parcela será atualizado monetariamente no 
início de cada exercício financeiro pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial – IPCA-E ou por outro índice, 
na forma da Lei vigente; 
3.4 - Os Documentos Únicos de Arrecadação – DUA para 
pagamento das parcelas serão disponibilizados para cada 
exercício financeiro, obrigando-se o devedor a retirá-los no 
órgão da Secretaria da Fazenda a partir de 1º de janeiro de 
cada ano.

4. O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará a 
cobrança de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 
de multa de mora de 0,33% (trinta e três centésimo por 
cento) por dia de atraso, limitado o máximo de 10% (dez por 
cento).

5. O atraso de qualquer parcela por 2 (dois) meses 
consecutivos ou 3 (três) meses alternados implica 
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exclusão do requerente do Programa REFIS, o 
cancelamento do parcelamento e vencimento antecipado 
de todas as parcelas vincendas, independentemente de 
qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, 
restabelecendo-se os valores e as condições anteriores do 
crédito, utilizando-se os pagamentos efetuados até a data 
do seu cancelamento, para amortização do saldo 
remanescente do débito originário, autorizando o 
CREDOR a executar o seu crédito conforme a legislação 
vigente;

6. O Instrumento de Assunção de Dívida e Compromisso de 
Pagamento parcelado assinado pelo interessado, 
caracteriza confissão extrajudicial do débito;

7. Esta assunção de débito não implica novação, restituição 
ou compensação de valores pagos ou exoneração do 
Devedor (a) Originário (a);

8. Qualquer valor em aberto ao término do prazo do 
parcelamento motivará a emissão de certidão para 
cobrança judicial nos termos da legislação em vigor. 

9. Necessitando o CREDOR  de  recorrer  à  justiça  para  
recebimento  do  seu  crédito,  responderá  o (a)    
RESPONSÁVEL-DEVEDOR (A), ainda ,  pelo  pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, estes 
estimados em  20%   (vinte por cento) do valor do débito  ( 
Art. 19 , § 2º e 3º ,  Código de Processo Civil). 

10. As partes elegem o FÔRO DE CAMAÇARI como o único 
competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento.

E por estarem de comum acordo com as condições aqui 
estipuladas, assinam o presente em duas (02) vias de igual teor 
e validade jurídica, na presença 02 (duas)  testemunhas,  
obrigando-se,  ainda , por si, herdeiros e/ou  sucessores a  
cumprir o aqui pactuado. 

Camaçari,   ....   

DEVEDOR________________________________________                                       

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA______________________                                                                                   
MATRÍCULA:_______

TESTEMUNHAS: 
1- _______________________________________________      
NOME E CPF______________________________________

2- _______________________________________________                        
 NOME E CPF______________________________________

DECRETO Nº 5069/2011
DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

                                                                   
“Convoca a Conferência do Meio Ambiente 
do Município de Camaçari e dá outras 
providências.”

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

D E C R E T A

 

Art. 1º - Fica convocada a Conferência 
Municipal do Meio Ambiente de Camaçari - Ba, a ser 
realizada nos dias 24 e 25 de novembro de 2011, sob a 
Coordenação do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente - COMAM, com o apoio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR.

Art. 2º - A Conferência Municipal do Meio 
Ambiente desenvolverá seus trabalhos a partir do 
tema "Integração das Políticas de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos”.

Art. 3º - A Conferência Municipal do Meio 
Ambiente será presidida pelo Prefeito Municipal e na 
sua ausência ou eventual impedimento, pelo 
presidente do Conselho do Meio Ambiente ou por 
representante por ele nomeado.

                 Art. 4º - A Conferência Municipal do Meio 
Ambiente terá os seguintes objetivos:

I - incentivar a sociedade a fim de refletir e 
apontar diretrizes políticas sistêmicas e estruturantes, 
para o enfrentamento dos problemas e desafios na 
área ambiental no município, bem como garantir uma 
gestão democrática das políticas de meio ambiente na 
região e no território de identidade.

II - definir diretrizes para a formulação de 
políticas que garantam a inserção da sustentabilidade 
ambiental nas ações e iniciativas governamentais e da 
sociedade civil organizada, ao nível municipal e 
estadual, visando ao fortalecimento do Sistema 
Municipal do Meio Ambiente – SISMUMA.

Art. 5º - As despesas com a realização da 
Conferência Municipal do Meio Ambiente correrão por 
conta de dotações próprias, consignadas no 
Orçamento Municipal para o corrente exercício.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua Publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

DECRETO Nº 5070/2011
DE 04 DE OUTUBRO DE 2011.

Prorroga o prazo de validade do Decreto n.º 
4264 de 03 de agosto de 2006, que 
concedeis isenção de tributos, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA no uso das suas atribuições que lhe 
confere o inciso XIV do art. 94 da Lei Orgânica Municipal, e 

considerando o disposto nas Leis n.º 1039, de 16 de 
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dezembro de 2009, 438, de 26 de junho de 1999, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 1057, de 23 de março de 
2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 23134 de 
15/12/2010, do pedido de prorrogação de isenção tributária.

DECRETA
            Art. 1° - Fica prorrogada pelo prazo de 05 (cinco 
anos),  os efeitos jurídicos do Decreto n.º 4264 de 03 de 
agosto de 2006, que concede benefícios fiscais no âmbito 
do Projeto Amazon a empresa ABB LTDA, CGA n.º 
11.019/001, estabelecida à Avenida Henry Ford n.º 2000, e 
CNPJ n.º 61.074.829/0062-45. 

Parágrafo Único - Será revogado imediatamente o 
benefício fiscal:

 I – quando não seja mantida a regularidade fiscal;

 II – na hipótese de descumprimento das normas e 
dos regulamentos estabelecidos para esta concessão;

III – houver comprovado o emprego de dolo, fraude, 
má-fé ou quaisquer meios ilícitos que tenha resultado na 
efetivação da concessão do benefício tributário.

Art. 2º - Os efeitos jurídico do presente ato 
administrativo se aplicam tão somente em relação às 
atividades abrangidas no citado do art. 1º.  §3º, do Decreto 
nº 3257, de 04 de fevereiro de 2000, do complexo FORD 
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, Cadastro Geral de 
Atividades – CGA n.º 09299/001, e no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF sob o n.º 03.470.727/0016-
07, estabelecida na Avenida Henry Ford n.º 2000, Camaçari-
BA.

Parágrafo Único - O deferimento do pleito não 
desobriga do cumprimento das obrigações acessórias.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos de 29 
de novembro de 2010 a 01 de Janeiro de 2015, com amparo 
no art. 52, parágrafo 2º da Lei nº 1039/2009.

           Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.                                             
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO DE 19 DE SETEMBRO DE 2011

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

Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Cesar Augusto 
Borges de Andrade, através do Mandado de Segurança 
Processo n° 0000006-89.2011.805.0039

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 do edital n° 
002/2010, resolve:

NOMEAR, em regime estatutário, para o cargo público de 
provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Camaçari, o 
candidato aprovado em concurso público, abaixo 
relacionado, e que atenderá a chamamento na forma do 
edital acima mencionado:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PSF

Nº       Nome                               Insc.             Class.
01 Ediane Conceição Magalhães Silva     92012661     97°

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 19 DE SETEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

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

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 do edital n° 
001/2007, 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 atenderão a chamamento na forma do edital acima 
mencionado:

CARGO: 701 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

Nº.             Nome                              Insc.             Class.
01  Josy Francikelly Fernandes da Silva Ernesto 108653             607º 

CARGO: 806 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / 
PARQUE DAS MANGABAS / SEDE 

Nº     Nome                  Insc.                   Class.
01     Arlene Ferreira Nunes        108912        15º

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 03 DE OUTUBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

.

.
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DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 2011

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

    
 CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato (a) 
nomeado (a) pelo Decreto com a data de 06 de junho de 
2011, no prazo previsto no art.15, § 2º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no item 12.5 do Edital do Concurso Público de nº. 
001/2007, resolve:

EXONERAR “Ex Ofício”, MAURÍCIO CAVALCANTE 
SILVA, portador (a) do documento de identidade nº. 
08057069-09 – SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de 
Assistente Administrativo, da Prefeitura de Camaçari.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE SETEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no artigo 
86 da Lei Municipal nº. 407/98, que reorganiza o Estatuto 
dos Servidores Público Municipais, e as informações 
constantes do processo administrativo nº. 04155/2010, no 
qual comprova o exercício de Função Gratificada, por mais 
de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder Revisão da Estabilidade Econômica ao servidor 
WALDYR CASTRO DE ALMEIDA FILHO, cadastro nº. 
2731-3, lotada na Secretaria de Governo/SEGOV, a título de 
vantagem pessoal ,  a Estabi l idade Econômica 
correspondente à diferença entre os valores do cargo de 
Assessor Especial de Rel. Inter-Institucionais GAE – I, e a de 
Técnico Em Administração I E 3EXT, a partir de 01/09/2010. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS                                
Secretário da Administração

FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS 
                              Secretário de Governo

DECRETO DE 05 DE SETEMBRO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04  Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº. 20235/2010.

 
RESOLVE

 
Conceder a extensão de carga horária para a servidora 
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS MIRANDA, cadastro 
nº. 7421-7 na Função de Médico da estrutura da Secretaria 
da Saúde – SESAU, de 20 horas semanais para 30 horas 
semanais a partir da data da publicação deste decreto.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE SETEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretario da Administração     

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretario da Saúde

DECRETO DE 05 DE SETEMBRO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº. 14638/2011, 

 
RESOLVE

 

REDUZIR a carga horária para o servidor ANDRÉ RIOS 

ALMEIDA, cadastro nº. 9969-7 na Função de Farmaceutico 
da estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, de 40 horas 
semanais para 30 horas semanais a partir da data da 
publicação deste decreto.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE SETEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS                       
Secretario da Administração 

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretario da Saúde                                                   

DECRETO DE 06 DE SETEMBRO DE 2011
    

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
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BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o 
constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº. 11925/2011.

R E S O L V E

Conceder ao servidor DEVSON MARINHO LUZ, matrícula 
n.° 08871-5, Professor II, lotado na Secretaria da 
Educação/SEDUC, Licença sem Vencimentos, pelo período 
de 24 meses, a partir de 01 de Outubro de 2011.   

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 06 DE SETEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS                                         
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO  

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO                              

DECRETO DE 05 DE SETEMBRO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº. 12095/2011.

 
RESOLVE

 
 Conceder a extensão de carga horária para a servidora 
MARCIA ROSA DOS SANTOS, cadastro nº. 060841-2 na 
Função de Assistente Administrativo da estrutura da 
Secretaria da Educação – SEDUC, de 30 horas semanais 
para 40 horas semanais a partir da data da publicação deste 
decreto.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE SETEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS                                             
Secretario da Administração       

LUIZ VALTER DE LIMA
Secretario da Educação

DECRETO DE 05 DE SETEMBRO DE 2011
    

Dispõe sobre concessão de benefícios de Licença                                                       
sem  Vencimentos 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. 13798/2011.

R E S O L V E

Prorrogar, a pedido do servidor DAMIÃO RIBEIRO DOS 
SANTOS, matrícula n.° 08365-4, Guarda Municipal, lotado 
na Secretaria da Educação/SEDUC, a Licença sem 
Vencimentos, pelo período de 24 meses, com data de 17 de 
Agosto de 2011 á 17 de Agosto de 2013.   

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 05 DE SETEMBRO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS                                             
Secretario da Administração 

LUIZ VALTER DE LIMA
           Secretario da Educação

DECRETO DE 29 AGOSTO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no artigo 
86 da Lei Municipal nº. 407/98, que reorganiza o Estatuto 
dos Servidores Público Municipais, e as informações 
constantes do processo administrativo nº. 14113/2009, no 
qual comprova o exercício de Função Gratificada, por mais 
de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora EDNA MOURA ARAÚJO, cadastro 
nº. 7887-5, lotada na Secretaria da Educação/SEDUC, a 
título de vantagem pessoal, a Incorporação da Verba 
Gratificada de Secretaria Escolar, símbolo SUE-II-A, à sua 
remuneração, a partir de 20/10/2009, ficando revogado o 
Decreto de 07 de abril de 2011, publicado no DOM nº 411 de 
14 a 20/05/2011. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE AGOSTO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS                                             
Secretario da Administração 

LUIZ VALTER DE LIMA
Secretario da Educação

DECRETO DE 13 DE SETEMBRO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no artigo 
86 da Lei Municipal nº. 407/98, que reorganiza o Estatuto 
dos Servidores Público Municipais, e as informações 
constantes do processo administrativo nº. 07698/2011, no 
qual comprova o exercício de Função Gratificada, por mais 
de 10 (dez) anos;

PÁGINA 08 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº IX  431 - de 01 a 07 de Outubro de 2011 -



RESOLVE

Conceder a servidora ZENILDA DE SOUSA OLIVEIRA, 
cadastro nº. 1898-5 ,  lotada na Secretaria da 
Educação/SEDUC, a título de vantagem pessoal, a 
Incorporação da Verba Gratificada de Vice-Diretora Escolar, 
símbolo FCE-VI-B, à sua remuneração, a partir da presente 
data. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE SETEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS                                             

Secretario da Administração

LUIZ VALTER DE LIMA
Secretario da Educação  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2011
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 

001/2010

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade, através 
do Mandado de Segurança Processo n° 0008756-
17.2010.805.0039 convoca os candidatos habilitados para 
o cargo de PROCURADOR DO MUNICÍPIO, para 
comparecerem na Rua Francisco Drumond n° 391 Ed. 
Alzira 1° andar – Centro – Camaçari-Bahia, (próximo a 
Coelba) no período de 17, 18, 19, 20 e 21/10/2011 (09h00 
às 12h00 e das 13h30min às 16h00) para apresentação 
dos seguintes documentos em originais e cópias: Histórico e 
certificado de conclusão do curso referente à escolaridade 
m í n i m a  e x i g i d a  p a r a  a  f u n ç ã o  c o m  p r é -
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio e 
técnico, expedida por Instituição de ensino autorizada por 
Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo Ministério 
da Educação – MEC, e devidamente registrado, título de 
eleitor, certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), Carteira Nacional de 
Habilitação, quando o cargo exigir, comprovante de 
residência, PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos 
(menores de 21 anos), certidão de nascimento ou certidão 
de casamento, ou divórcio, certificado de reservista (sexo 
masculino), carteira de identidade, CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma fotos 3 x 4 recente. Os 
candidatos devem apresentar também os exames médicos 
nos termos do item 17 do edital de concurso público n° 
001/2010 conforme período e horários relacionados abaixo. 
Estas etapas são de caráter eliminatório conforme item 11 
do edital de concurso público n° 001/2010.

Faixa etária até 40 anos: hemograma, glicemia, sumário de 

urina, parasitológico de fezes, laudo de acuidade visual com 
ou sem correção devidamente emitida por médico 
profissional, raio X do tórax com laudo, eletrocardiograma.

Faixa etária acima de 40 anos: hemograma, glicemia, 
sumário de urina, parasitológico de fezes, laudo de acuidade 
visual com ou sem correção devidamente emitida por 
médico profissional, raio X do tórax com laudo, 
eletrocardiograma, mamografia (mulheres) PSA de próstata 
(homens).

DATA DE ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS DE: 
24/10/2011 a 11/09/2011.
DIAS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO:

SEGUNDA-FEIRA: MANHÃ 08h00 às 12h00 / TARDE: 
13h30min. às 17h00
TERÇA-FEIRA: MANHÃ 08h00 às 12h00
QUARTA-FEIRA: MANHÃ 08h00 às 12h00 / TARDE: 
13h30min. às 17h00
QUINTA-FEIRA: TARDE: 13h30min. às 17h00

CONVOCADOS:

PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO – PORTADOR DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS
                                                  

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparece r  no  pe r íodo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso 
público 001/2010. Não haverá prorrogação do referido 
período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

www.camacari.ba.gov.br a partir 03/10/2011.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 03 DE OUTUBRO DE 2011.

Ademar Delgado das Chagas
Secretário da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 013/2011

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2007
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Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade, através 
do Mandado de Segurança Processo n° 0008718-
68.2011.805.0039 convoca a candidata  DINALVA 
ALMEIDA SANT'ANA habilitada  para o cargo de 
Professor I- Zona rural de  Abrantes, 22° classificação, 
para comparecer na Rua Francisco Drumond n° 391 Ed. 
Alzira 1° andar – Centro – Camaçari-Bahia, (próximo a 
Coelba) no período de 17, 18, 19, 20, 21/10/2011 (09h00 às 
12h00 e das 13h30min às 16h00) para apresentação dos 
seguintes documentos em originais e cópias: carteira de 
identidade, CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o 
verso), diploma ou histórico de conclusão do curso referente 
à escolaridade mínima exigida para a função, expedida por 
Instituição de ensino autorizada por Secretaria da Educação 
ou IES reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor, certidão de 
quitação eleitoral, CPF, certificado de reservista (sexo 
masculino), PIS/PASEP, certidão de antecedentes 
criminais, duas fotos 3 x 4, certidão de nascimento de filhos 
(menores de 14 anos), comprovante de residência, 
participar de desempate, quando for o caso, realizar exames 
médicos e psicológicos. Estas etapas são de caráter 
eliminatório conforme itens 10.8 e 10.9 do edital.

CONVOCADOS:

ZONA RURAL DE ABRANTES 

CARGO: 504 – PROFESSOR NÍVEL I 

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparece r  no  pe r íodo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso 
público 001/2007. Não haverá prorrogação do referido 
período, em hipótese alguma.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

www.camacari.ba.gov.br a partir 05/10/2011.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 04 DE OUTUBRO DE 2011.

Ademar Delgado das Chagas
Secretário da Administração

          

CNPJ – 14.109.763/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2011

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N°. 
001/2011

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONVOCA os candidatos 
aprovados e classificados no Processo Seletivo 
Simplificado edital nº 001/2011, para o cargo de 

PROFESSOR ALFABETIZADOR E PROFESSOR 
IRTÉRPRETE DE LIBRAS, no período de 10, 11, 13, 14 e 
17/10/2011 das 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00 na 
Rua Francisco Drumond, nº 391, Edf. Alzira Dias, 1º andar – 
Centro, Camaçari-Bahia (em frente à Coelba), para 
apresentação dos seguintes documentos em originais e 
cópias: carteira de identidade, CTPS – carteira profissional 
(págs. da foto e o verso), diploma de conclusão do curso 
referente à escolaridade mínima exigida para a função, 
expedida por instituição de ensino autorizada por Secretaria 
de Educação ou IES reconhecida pelo Ministério da 
Educação – MEC, e devidamente registrado, comprovante 
de escolaridade, título de eleitor, certidão de quitação 
eleitoral, CPF, certificado de reservista (sexo masculino), 
Pis/Pasep, certidão de antecedentes criminais, duas fotos 3 
x 4, certidão de nascimento de filhos (menores de 14 anos) e 
comprovante de residência. Os candidatos deverão 
apresentar também os exames médicos conforme item 12.2 
do edital do PSS nº 001/2011, em uma nova data que será 
divulgada após etapa da entrega de documentos: 

CARGO – PROFESSOR ALFABETIZADOR:

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória os candidatos que não 
comparecerem no período acima mencionado, 
automaticamente serão ELIMINADOS do certame, 
Processo Seletivo Simplificado 001/2011. Em hipótese 
nenhuma haverá prorrogação do referido período.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

www.camacari.ba.gov.br a partir 03 de outubro de 2011.

Ademar Delgado das Chagas
Secretário de Administração

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 188/2011
SERVIDOR: Marilusa Braga da Silva
CADASTRO: 7676-4      Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 12/05/1999 a 13/05/2004
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GOZO: A partir de 03 de Outubro de 2011.

DISPÕE SOBRE MUDANÇA DE NIVEL   
À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Rozivalda Barreto Silva
CADASTRO: 8547-6     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-C para Prof. N. II-C
DATA: retroativo a 28 de março de 2011. 

SERVIDOR: Maria Moura de Sá
CADASTRO: 1193-5      Lotação: SEDUC
FUNÇÂO: Professor Esp. Nível I-G para Prof. N. I-G
DATA: retroativo a 11 de março de 2011.

SERVIDOR: Priscila Ferrari Silva
CADASTRO: 8931-7     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-B para Prof. N. II-B
DATA: retroativo a 25 de março de 2011. 

SERVIDOR: Daniel dos Santos Alcantara 
CADASTRO: 8658-5     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-B para Prof. N. II-B
DATA: retroativo a 31 de março de 2011. 

SERVIDOR: Sheila Suely Rodrigues dos Santos
CADASTRO: 8625-0     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-B para Prof.. N. II-B
DATA: retroativo a 29 de março de 2011. 

SERVIDOR: Lionardo Bispo Evangelista Filho 
CADASTRO: 9065-3     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-B para Prof. N. II-B
DATA: retroativo á 30 de março de 2011. 

SERVIDOR: Clemilda Oliveira de Jesus
CADASTRO: 8605-4     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Esp. Nível I-B para Prof. N. I-B
DATA: retroativo a 24 de março de 2011. 

SERVIDOR: Elisângela Santos da Cruz
CADASTRO: 8903-2     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-B para Prof. N. II-B
DATA: retroativo a 30 de março de 2011. 

SERVIDOR: Josefa Josineide da Silva 
CADASTRO: 7991-2     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-C para Prof. N. II-C
DATA: retroativo a 31 de março de 2011. 

SERVIDOR: Hilberto Leitão Pitangueira Filho
CADASTRO: 7945-3     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-C para Prof. N. II-C
DATA: retroativo a 18 de março de 2011. 

SERVIDOR: Leonice Maria Souza Sena Francisco
CADASTRO: 7622-3     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Esp. Nível II-C para Prof. N. I-C
DATA: retroativo a 22 de março de 2011. 

SERVIDOR: Leila Patrício da Conceição 
CADASTRO: 8745-0     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-B para Prof N. II-B
DATA: retroativo a 24 de março de 2011. 

SERVIDOR: Maria de Fátima Cardoso

CADASTRO: 8139-3     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-C para Prof. N. III-C
DATA: retroativo a 24 de março de 2011.

SERVIDOR: Rubem de Jesus Ribeiro
CADASTRO: 8862-4     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-B para Prof. N. II-B
DATA: retroativo a 23 de março de 2011. 

SERVIDOR: Romilda Gomes Santos
CADASTRO: 3738-0     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-E para Prof. N. II-E
DATA: retroativo a 21 de março de 2011. 

SERVIDOR: Isabel Cristina da Conceição
CADASTRO: 7978-0     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-C para Prof. N. II-C
DATA: retroativo a 24 de março de 2011. 

SERVIDOR: Ana Rita Almeida Moreira
CADASTRO: 5834-0     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-E para Prof. N. II-E
DATA: retroativo a 22 de março de 2011. 

SERVIDOR: Alfredo Robson Nogueira Souza
CADASTRO: 8710-1     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I-B para Prof. N. II-B
DATA: retroativo a 25 de março de 2011. 

SERVIDOR: Cristiane Lima Santos
CADASTRO: 9053-6     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível II-C para Prof.. N. III-C
DATA: retroativo a 28 de março de 2011. 

SERVIDOR: Maria Nívea Souza Martins
CADASTRO: 1783-7     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Esp. Nível I-F para Prof. N. I-F
DATA: retroativo a 31 de março de 2011. 

               

EDITAL Nº 001/2011

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA O 
PROCESSO DE ELEIÇÕES DIRETAS PARA O CARGO 
DE DIRETOR E VICE-DIRETOR EM UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
CAMAÇARI.

O Secretário da Educação em Exercício, no uso de suas 
atribuições, e em conformidade com o disposto na Lei nº 
1177/2011 publicado no D.O.M. de 18 de agosto de 2011, 
torna público que se encontram abertas as inscrições para o 
Processo de Eleições Diretas para o cargo de diretor e vice-
diretor de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino 
de Camaçari.

1. PROCESSO DE ELEIÇÕES DIRETAS

1.1. Disposições Preliminares:
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a) O processo eleitoral para escolha de Diretores e Vice-

Diretores das escolas da Rede Pública Municipal   de 

Camaçari será regido por este Edital, por seus anexos e 

eventuais retificações, caso seja necessário. 

b) O processo se dará por eleição direta e secreta, com a 

participação de todos os segmentos da comunidade 

escolar, sendo o voto de cada eleitor cadastrado 

considerado único para efeito de votação e de apuração. 

c)  Nos casos em que houver anexos das Unidades 

Escolares a votação ocorrerá na sede. 

d)  O processo eleitoral será coordenado por 1 (uma) 

Comissão Eleitoral e Subcomissões  Escolares: 

I. Comissão Eleitoral,  responsável pela 

coordenação geral do processo eleitoral. 
II.Subcomissão  Escolar, responsável pela 
coordenação do processo eleitoral na unidade de 
ensino.

1.2 Do Objetivo:
O Processo de Eleições Diretas tem como objetivo 
consolidar uma gestão escolar democrática, estimulando a 
participação da comunidade a assumir coletivamente a 
construção de uma educação de qualidade nas escolas.

1.3. Do Público-Alvo:
O Processo de Eleições Diretas destina-se ao Professor e 
ao Coordenador Pedagógico do quadro efetivo do 
Magistério Público do Município de Camaçari.

1.4. Dos Requisitos Mínimos: 
ter formação superior obtida em grau de licenciatura 

plena, com diploma devidamente registrado no órgão 
competente, para concorrer a cargo nas Unidades 
Escolares das séries finais do Ensino Fundamental;

ter, no mínimo, habilitação em magistério nível 
médio para concorrer a cargo nas Unidades Escolares 
que ofertem do 1º ao 5º ano;

estar, pelo menos há 01 (hum) ano, no desempenho 
da função de docência ou coordenação pedagógica na 
Unidade Escolar onde se processarão as eleições;

ter exercido, por pelo menos 03(três) anos, 
atividade de docência na rede municipal de ensino de 
Camaçari, como servidor efetivo;

ter disponibilidade para atendimento à demanda da 
carga horária semanal, conforme o cargo a que esteja 
concorrendo.

1.5. Da Inscrição:
a) Os documentos de inscrição das chapas das Unidades 

Escolares da Sede serão entregues na sala da 
Assessoria Técnica da Secretaria Municipal de 
Educação, aos cuidados do professor Marcelino 
Teodoro Vidal.

b) Para inscrição das Unidades Escolares da Orla, os 
documentos de inscrição serão entregues na 
Coordenação da Orla, aos cuidados das técnicas 
Gessicla Silene Dias Nascimento e Ana Cristina 
Santana Sousa.  

c) A inscrição ocorrerá de 26 de setembro a 06 de outubro 
de 2011, das 8 às 17 horas.

d) Qualquer membro da Comunidade Escolar apto a votar 
poderá solicitar a impugnação do registro da chapa no 
prazo de até 02 (dois) dias, contados a partir da 

divulgação por meios eletrônicos da Secretaria de 
Educação no Município, desde que seja encaminhada 
para a Comissão Eleitoral petição fundamentada e com 
documentos comprobatórios.

e) Havendo impugnação, o representante da chapa terá 
vista dos autos por 02 (dois) dias. 

f) Decorrido o prazo para contestar, não se tratando 
apenas de matéria de direito e sendo relevante a 
produção de provas, a Comissão Eleitoral, 
justificadamente, procederá às diligências necessárias, 
de ofício ou a requerimento das partes, no prazo de 02 
(dois) dias.

g) Encerrado o período para impugnação das chapas as 
partes poderão apresentar, no prazo de até 02 (dois) 
dias, alegações finais. 

h) Após verificar o atendimento dos requisitos, a Comissão 
Eleitoral encaminhará ao Secretário responsável pela 
Educação no Município, o resultado das candidaturas 
para serem homologadas, dando publicidade do ato, em 
Diário Oficial do Município e em meios eletrônicos.

 1.6. Da Documentação Necessária:
No ato de inscrição o candidato deverá apresentar os 
seguintes documentos:
a) requerimento constando identificação de todos os 

membros da chapa;
b) plano de gestão;
c) documentação comprobatória da formação e/ou 

habilitação, conforme disposto no Artigo 2º da Lei nº 
1177/2011;

d) declaração de disponibilidade para atendimento à 
demanda de carga horária de 40 horas semanais, 
obrigatoriamente quando concorrer para o cargo de 
diretor, e para vice-diretor, quando este optar por atuar 
em dois turnos de funcionamento da Unidade Escolar.

1.7. Da Organização e da Votação:
O Processo de Eleição Direta será organizado conforme 
detalhamento a seguir descrito:
a) o pleito será realizado no dia 26 de outubro de 2011, das 

8 às 17 horas nas Unidades Escolares que funcionam 
no matutino e vespertino, e das 8 às 20 horas nas 
Unidades que funcionam também no turno noturno;

b) será processado por voto direto, secreto e facultativo, 
proibido o voto por representação;

c) terá validade se a participação mínima do segmento 
magistério for de 50% (cinquenta por cento); do 
segmento servidor for de 50% (cinqüenta por cento); do 
segmento estudante for de 50% (cinquenta por cento); e 
do segmento pai ou responsável for de 30% (trinta por 
cento), do respectivo universo de votantes, respeitando 
exigências do§ 5º do Art. 7º da Lei 1177/11; 

d) será anulado quando os votos nulos superarem os votos 
válidos;

e) será organizado e coordenado pela Comissão Eleitoral, 
que subsidiará as Subcomissões criadas em cada 
Unidade Escolar, na realização do pleito;

f) para efeito de acompanhamento das ações das 
Subcomissões Escolares e logística do processo 
eleitoral será constituído um Grupo de Trabalho (GT), 
nomeado pela Comissão Eleitoral; 

g) Poderá votar a comunidade escolar, entendida como:

I - o conjunto de estudantes da Unidade Escolar 
com freqüência regular, a partir de 12 (doze) anos 
de idade;
II- pais ou responsável por estudantes 
devidamente cadastrados pela Unidade Escolar, 
validados pela subcomissão Escolar até 08(oito) 
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dias antes do processo eleitoral; 
III - membros do Magistério, assim entendidos 
professores e coordenadores pedagógicos;
IV - servidores que se encontram afastados por 
motivo de Licença para Tratamento de Saúde, 
Licença Prêmio ou Licença Maternidade;

h) Ninguém poderá votar mais de uma vez na mesma 
unidade educativa, ainda que represente segmentos 
diversos ou acumule cargos ou funções.

i) Cada representante do segmento pais terá direito a 
apenas um voto em cada estabelecimento educacional, 
independente do número de alunos que represente. 

j) Os votos de cada segmento serão depositados em 
diferentes urnas.

k) Os professores e coordenadores pedagógicos que 
atuam em unidades educativas diferentes exercerão o 
direito de voto em ambas unidades.

l) A propaganda para o Processo de Eleição terá início 
após a publicação das chapas e será assegurada plena 
liberdade de divulgação dos Planos de Gestão Escolar.

       I- A Comissão Eleitoral coordenará todas as atividades 
pertinentes à propaganda e publicidade utilizada pelos 
candidatos;

   I. a- Serão franqueadas aos candidatos as dependências 
físicas da unidade escolar para a realização de     reuniões, 
desde que não prejudiquem o seu normal funcionamento.
I. b- Não será permitido afixar cartazes ou outro material de 
divulgação similar nas dependências da    Unidade Escolar, 
salvo quando for utilizado de maneira adequada sem 
danificar paredes, portas, pintura do prédio, etc;
I. c- não será permitido o uso de materiais de consumo e 
expediente das Unidades Escolares na propaganda 
eleitoral.
I. d- Não será permitida a realização de shows, festas, 
distribuição de alimentos, camisas, brindes e similares por 
parte das chapas.
I. e- Cabe a subcomissão escolar a promoção de debates 
nas Unidades Escolares dentro dos moldes democráticos. 

    II - A propaganda se encerrará 48 horas antes da 
data fixada para as eleições.
    III – Será impugnada a chapa que descumprir 
qualquer uma das normas estabelecidas por este 
Edital.

1.8. Da Apuração:
a)  A apuração dos votos ocorrerá no mesmo local de 
votação, em sessão pública e única, coordenada pela Mesa 
Controladora e será iniciada imediatamente após o 
encerramento da votação. 
b) A validade da eleição está sujeita ao atendimento dos 
percentuais mínimos de cada segmento cadastrado, na 
seguinte proporção:

I – pais ou responsável – 30% (trinta por cento);
II – estudantes – 50% (trinta por cento);
III – membros do magistério – 50% (cinquenta 

por cento);
IV – servidores - 50% (cinquenta por cento).

c) Serão consideradas nulas as cédulas que:

I –  não corresponderem ao modelo aprovado 
pela Comissão Eleitoral;

  
             

 

    

      

II –  tiverem mais de uma chapa assinalada;
III – contenham expressões, palavras, frases ou 

sinais que possam identificar o voto;
IV – não trouxerem o carimbo da Unidade de 

Escolar;
V – não estiverem autenticadas com a rubrica da 

maioria dos membros da Mesa Apuradora.

d) O erro de grafia não invalidará o voto, desde que seja 
possível a identificação clara da chapa.
e) As dúvidas que forem levantadas na apuração serão 
resolvidas imediatamente pela Subcomissão Eleitoral 
Escolar. 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o 
profissional conhece as normas deste Edital e concorda com 
as condições, não podendo alegar desconhecimento a 
qualquer título, época ou pretexto.

b) A inexatidão das declarações e as irregularidades de 
documentos, ocorridas em qualquer fase do processo, 
eliminarão o profissional da participação no processo 
eletivo.

c) Não se aplicam os dispositivos deste Edital às seguintes 
Unidades Escolares já que as mesmas não estão incluídas 
neste processo eleitoral:

I. escolas com menos de 04(quatro) salas de 
aula;

II. escolas exclusivas de Educação Infantil;
III. escolas de  Educação Especial.

d) As Unidades Escolares que possuem de quatro a seis 
salas de aula com funcionamento em dois turnos, 
inscreverão apenas um candidato a vice diretor com carga 
horária de 20 (vinte) horas.

e) Somente poderão inscrever candidato a vice-diretor do 
noturno, as unidades escolares que tenham, neste turno, no 
mínimo, quatro salas em funcionamento e 100 (cem) alunos 
com frequência regular.

f) Os casos omissos serão analisados pela Comissão 
Eleitoral designada pela Portaria nº 012/2011, de 15 de 
setembro de 2011. 
g) Informações adicionais poderão ser obtidas na Secretaria 
Municipal de Educação e na Coordenação das Ações de 
Ensino da Orla, pelos telefones (71) 3621-6694 - SEDUC, 
(71) 3624-3438-ORLA.

Camaçari, 23 de setembro de 2011.

 Maria das Graças Guimarães Santos
  Subsecretária

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 001/2011
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS DE 
NOVEMBRO/2010.
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA DOMINGAS DA 
SILVA MAGALHÃES.

                           Parecer nº 001/2011
                       Aprovado em 15/03/2011

PÁGINA 13  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO IX - Nº  431 - de 01 a 07 de Outubro de 2011 -



1 – Histórico

       Trata-se do processo nº 001/2011 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 ás despesas 
do exercício Financeiro do mês de novembro de 2010.

2 – Análise

      Examinando o processo de nº 001/2011 do mês de 
novembro de 2010 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 foi 
de R$ 10.278.616,79( dez  milhões, duzentos e setenta e 
oito mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e nove 
centavos). Este valor é a somatória do saldo zerado da conta 
corrente, mais saldo da conta Fundo de Investimentos de 
outubro de 2010, R$ 4.658.570,62 (quatro milhões, 
seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta reais 
e sessenta e dois centavos) mais transferência do 
FUNDEB no mês em análise de R$ 5.564.706,86( cinco 
milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e 
seis reais e oitenta e seis centavos), e mais rendimento de 
aplicação financeira do mês em análise R$ 55.339,31 
(cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta 
e um centavos).

  Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$ 3.815.830,89 (trẽs milhões, oitocentos e 
quinze mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e nove 
centavos) correspondentes a Folha de Pagamento do 
quadro de professores, Efetivo e Regime Temporário 
(REDA), em exercício do magistério, incluindo salário 
família, salário maternidade e retenções diversas. Soma-se 
a isso a despesa com Obrigações Trabalhistas  no total 
de R$ 692.143,13 (seiscentos e noventa e dois mil, cento 
e quarenta e três reais, e treze centavos) correspondentes 
a contribuição ISSM Empregador – outubro/2010, 
contribuição INSS empregador outubro/2010, perfazendo o 
total geral de despesas de R$ 4.507.974,02 (quatro 
milhões, quinhentos e sete mil, novecentos e setenta e 
quatro reais, e dois centavos), ficando o percentual 
aplicado no mês correspondente a 81,01% do valor 
transferido do Fundo.

   Outras despesas, relativas ao MDE (Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação), correspondeu a  R$ 
473.749,67(quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e 
quarenta e nove reais, e sessenta centavos), valor utilizado 
para pagamento de Pessoal de apoio administrativo nas 
Escolas (Efetivo e REDA), incluindo salário família, salário 
maternidade e retenções diversas.,Somando mais 
Obrigações Trabalhistas no valor de R$ 88.307,38 (oitenta e 
oito mil, trezentos e sete reais, e trinta e oito centavos) 
correspondente a Contribuição de ISSM Empregador 
outubro/2010, mais Contribuição de INSS Empregador 
outubro/2010, e Outros serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica de R$ 4.254,40 (quatro mil,duzentos e cinquenta e 
quatro reais e quarenta centavos) referente a tarifas 
bancárias, perfazendo o total geral de R$ 566.311,45 ( 

 

quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos e onze reais, 
quarenta e cinco centavos). o percentual aplicado no mês 
correspondente a 10.18 % do valor transferido do Fundo. 

  O saldo da Receita do FUNDEB em conta corrente nº 
48.856-9, agência 1238-6 do Banco do Brasil em 30/11/2010 
foi de R$ 5.204.331,32( cinco milhões, duzentos e quatro 
mil, trezentos e trinta e um  reais e trinta e dois 
centavos).

       O Processo é formado pelos seguintes 
documentos:

1. Demonstrativo Financeiro dos recursos vinculados 
ao FUNDEB do mês de novembro/2010.

2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente 
período 29/10/2010 a 30/11/ 2010.

3. Extrato Investimentos Financeiros – 29/10/2010 a 
30/11/2010.

4. Processos de pagamentos correspondentes a 
Folha dos Profissionais do Magistério – Efetivo  e 
REDA de novembro/2010 (60% FUNDEB).

5. Processos de pagamentos correspondentes a 
Folha de pagamento – Efetivo e REDA de 
novembro/2010 (40% FUNDEB).

6. Processos de pagamentos correspondentes 
Obrigações Trabalhistas – Contribuição ISSM 
Empregador e INSS Empregador – mês 
outubro/2010.

7.  Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 
Tarifas Bancárias de R$ 4.254,40 (quatro duzentos 
e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).

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, mês de  novembro 
de 2010, com ressalvas, alertando ao Gestor para que 
atente sobre as despesas com a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE que ficou restrito ao 
percentual aquém dos 40%.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária dia 15/03/2011, deliberou e aprovou 
favorável, por unanimidade o Parecer nº 001/2011 porém 
com ressalvas ,uma vez que a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE foi gasto em apenas 
10,18%, assim mesmo com pagamentos de Obrigações 
Trabalhistas, retenções, Contribuições de INSS, mas 
não há investimento para a melhoria da qualidade do 
ensino e segundo visitas realizadas às Escolas, pelos 
Conselheiros do FUNDEB, constatamos a carência de 
materiais de expediente e pedagógico, equipamentos, 
inclusive computadores para sala de informática e 
t r a b a l h o  p e d a g ó g i c o ,  e  m a n u t e n ç ã o  n o s  
equipamentos. Solicitamos ao Gestor Providências e 
apresentação das medidas cabíveis.

                                 Publique-se.

                             Plenário, 15 de março de 2011.

PÁGINA 14 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº IX   431 - de 01 a 07 de Outubro de 2011 -



                       Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
                      PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB 

                      Maria Domingas da Silva Magalhães
                                           Relatora

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB -002/2011
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS 
DE DEZEMBRO DE 2010.
RELATORA: CONSELHEIRO JOSE FRANCISCO 
TAVARES FIGUEIRA

Parecer nº002/2011
Aprovado em  22/03//2011

1 – Histórico

Trata-se do processo nº 02/11 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 a este Conselho, correspondente ás despesas do 
exercício financeiro do mês de dezembro de 2010.

  2 – Análise

Examinando o processo de nº 02/11, do mês de 
dezembro de 2010 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$ 11.735.198,68 (onze milhões, setecentos e trinta e 
cinco mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e oito 
centavos), valor resultante do saldo da conta Fundo de 
Investimentos de novembro de 2010, no valor de R$ 
5.204.331,32 (cinco milhões, duzentos e quatro mil, 
trezentos e trinta e um reais e trinta dois centavos) mais 
transferência do FUNDEB do mês em análise de R$ 
6.490.100,37 (mais transferência do FUNDEB do mês em 
análise  R$ 40.766,99 (quarenta mil, setecentos e 
sessenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Examinando as despesas com Pessoal, verificamos 
o pagamento de R$ 6.848.989,68 (seis milhões, 
oitocentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e 
nove reais e sessenta e oito centavos) correspondente a 
Folha de Pagamento do quadro de professores, Efetivo e 
Regime Temporário (REDA), em exercício do magistério, 
incluindo salário família, salário maternidade e retenções 
diversas, mais R$ 2.041.531,31 (dois milhões, quarenta e 
um mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e um 
centavos) de obrigações trabalhistas, perfazendo assim o 
percentual aplicado no mês correspondente a 136,99% do 
valor referente aos 60% transferido do Fundo em dezembro 
de 2010. 

Outras despesas, relativas á Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação -  MDE , correspondeu a R$ 
894.883,42 (oitocentos e noventa e quatro mil, 
oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e dois 
centavos), valor utilizado para pagamento de pessoal de 
apoio administrativo nas Escolas , salário família, retenções 
diversas , obrigações trabalhistas com Contribuição ISSM 
empregador dos meses de novembro e dezembro de 2010, 
ISSM empregador 13° salário e INSS Empregador do mês 

de novembro e dezembro de 2010, INSS empregador 13° 
salário, tarifas bancárias e acesso a internet para as escolas 
do Ensino Fundamental – VIVO S/A dos meses de 
novembro e dezembro de 2010, perfazendo o montante no 
mês de 13,79 % do FUNDEB 40.

O saldo da Receita do FUNDEB em conta corrente 
nº 48.856-9, agência 1238-6 do Banco do Brasil em 
31/12/2010 foi de R$ 1.949.794,27 ( um milhão, 
novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e 

noventa e quatro reais e  vinte e sete centavos).

    O Processo é formado pelos seguintes 
documentos:
1. Demonstrativo financeiro dos recursos 

v incu lados ao FUNDEB do mês de 
dezembro/2010.

2. Transferências Constitucionais – Municípios 
mês de dezembro/2010.

3. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente 
período de 30/11/2010 a 31/12/2010.
4. Extrato Investimentos Financeiros – mensal 
período de 30/11/2010 a 31/12/2010.
5. Processos de pagamentos correspondentes a 
Folha dos Profissionais do Magistério – Efetivo de 
dezembro/2010.
6. Processos de pagamentos correspondentes a 
Folha de pagamento – REDA de dezembro/2010
7. Processos de pagamentos de Obrigações Trabalhistas 
(ISSM – auxilio doença – 13° salário(ISSM) novembro e 
dezembro/2010, ISSM Empregador e INSS Empregador, 
meses de setembro/2009 e INSS empregador, 13° salário).
8.Processos de pagamentos de correspondente a outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Física, – Tarifas Bancárias e 
acesso a internet para as Escolas do Ensino Fundamental – 
VIVO S/A.

3 - Voto do Relator

Face ao exposto, apresento voto favorável á aprovação das 
contas do FUNDEB do mês de dezembro de 2010, com 
ressalvas, por conta do saldo existente no valor de R$ 
1.949.794,27 ( um milhão, novecentos e quarenta e nove 
mil, setecentos e noventa e quatro reais e  vinte e sete 
centavos), pedindo a este conselho que encaminhe um 
pedido de providencias com relação ao saldo, pois os 
documentos apresentados ao conselho pela Secretaria não 
contemplam, ou melhor não justificam, ate por que mesmo 
que a Lei n° 11.494, no seu artigo 6° parágrafo 1° e nos 
artigos 21° e 22° resguardem a questão do saldo, a 
resolução n° 1276/08 do Tribunal de Contas dos Municípios 
na Seção II artigos 13,14 e 15 deixam claros que se houver 
saldo, tem que haver uma abertura de credito adicional, 
vedando inclusive o pagamento de despesas do exercício 
anterior, e tal documento, com a abertura do crédito 
adicional não consta nos processos. Outrossim, cabe 
salientar que não há impedimento ao município em adotar 
um abono ou 14° salário com este saldo, por isso solicito a 
este conselho que encaminhe também, um pedido de 
orientação ao Tribunal de Contas dos Municípios,e ao Poder 
Legislativo (Câmara Municipal) com relação a este saldo, 
para futuros encaminhamentos.
 
4 - Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária dia 17/03/2011, deliberou e aprovou 
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favorável, por unanimidade o Parecer nº 002/2011 porém 
com ressalvas pela existência de saldo do Fundo na 
conta de Investimentos Financeiros no Banco do Brasil, 
no valor de R$ 1.949.794,27, por não utilizar 
adequadamente o percentual do MDE , na compra de 
equipamentos e materiais didáticos-pedagógicos 
necessários ao bom funcionamento das Unidades 
Escolares; não foi constatado também a utilização 
destes recursos em reformas e ampliações durante o 
exercício financeiro, os recursos em sua totalidade e o 
percentual mínimo destinado a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino como determina a Lei 
11.494, de 20 de junho de 2007 e encaminha Pedido de 
Providências ao Gestor e Executivo Municipal no 
sentido de adotar mecanismos e formas de concessão 
de ganhos adicionais ( abono salarial) em favor aos 
profissionais  do magistério, em caráter excepcional, 
sempre sob o princípio da transparência com o respaldo 
Legal exigido, afim  de proceder a execução das 
despesas deste referido saldo, ressaltando a 
importância da Valorização dos professores, bem como 
a satisfação da categoria ao inferir que o Município 
realmente investe no padrão de qualidade da educação, 
não somente em aspectos materiais, mas no 
reconhecimento do papel de cada educador neste 
momento político de uma gestão verdadeiramente 
democrática. Acrescentamos, ainda, que esta 
remuneração, em caráter de abono, não implica em 
aumento salarial e não geraria mais despesas para o 
município, haja vista a disponibilidade do recurso. 
Acrescentamos alerta ao Gestor e o Executivo 
Municipal com as despesas excessivas com 
Obrigações Trabalhistas Patronais (Contribuição ISSM, 
Contribuição INSS) e Tarifas Bancárias.

Publique-se.

Plenário, 22 de março de 2011.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEF

José Francisco Tavares Figueira
RELATOR

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 008/2011
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS DE 
JANEIRO/2011.
RELATOR: CONSELHEIRO MARCELINO TEODORO 
VIDAL DE ALMEIDA.

                               Parecer nº 008/2011
                        Aprovado em  28/07/2011.

1 – Histórico

       Trata-se do processo nº 008/2011 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 ás despesas 
do exercício Financeiro do mês de janeiro de 2011.

2 – Análise

 Examinando o processo de nº 008/2011 do mês de janeiro 
de 2011 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$ 
9.305.525,35 (nove milhões, trezentos e cinco mil, 
quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco 
centavos).Este valor é a somatória do saldo da conta Fundo 
de Investimentos de dezembro de 2010, R$1.949.794,27 
(um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, 
setecentos e noventa e quatro reais e vinte e sete 
centavos); mais transferência do FUNDEB do mês em 
análise de R$ 7.313.889,62 ( sete milhões, trezentos e treze 
mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois 
centavos), e mais rendimento de aplicação financeira R$ 
41.841,46 (quarenta e um mil,  oitocentos e quarenta e um 
reais e quarenta e seis centavos).
Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$ 3.470.759,18 (três milhões, quatrocentos 
e setenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dezoito 
centavos) correspondente a Folha de Pagamento do quadro 
de professores efetivos e Regime Temporário(REDA), e em 
exercício do magistério, incluindo salário família, retenções 
diversas e contribuição do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM. O percentual destinado no mês 
para tais despesas correspondente a 47.45% do valor 
transferido do Fundo. 
Out ras  despesas,  re la t ivas à  Manutenção e  
Desenvolvimento da Educação – MDE, correspondeu a R$ 
590.521,10 (quinhentos e noventa mil, quinhentos e vinte e 
um reais, dez centavos), valor utilizado para pagamento de 
Pessoal de apoio administrativo nas Escolas, retenções 
diversas, auxilio alimentação, auxilio transporte, 
contribuição do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM e tarifas bancárias. O montante 
representou no mês 8.7% do FUNDEB.
 
O saldo da Receita do FUNDEB em conta corrente nº 
48.856-9, agência 1238-6 do Banco do Brasil em 31/01/2011 
foi de R$ 5.244.845,07 (cinco milhões, duzentos e 
quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco 
reais, e sete centavos).

       O Processo é formado pelos seguintes 
documentos:

1. Memo nº  023 /2011 da Secretaria de Educação – 
SEDUC.

2. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados 
ao FUNDEB do mês de janeiro/2011.

3. Consulta Transferências Constitucionais - 
Municípios

4. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente 
período de 30/12/2010 a 31/01/2011.

5. Extrato Investimentos Financeiros – mensal 
período de 31/12/2010 a 31/01/2011.

6. Processos de pagamentos correspondentes a 
Folha dos Profissionais do Magistério – Efetivo e 
R e g i m e  T e m p o r á r i o  ( R E D A )  d e  
janeiro/2011(correspondente a 60% - FUNDEB).

7. Processos de pagamentos correspondentes a 
Folha de pagamento – Efetivo e Regime Temporário 
(REDA) de janeiro/2011(correspondente a 40% 
FUNDEB).

8. Processos de pagamentos com Obrigações 
Trabalhistas ( Contribuição de ISSM – Empregador- 
outubro/2010) e outros Serviços de Terceiros – 
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Pessoa Jurídica – Tarifas Bancárias de R$ 123,20 
(cento e vinte e três reais, e vinte centavos).

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, mês de janeiro de 2011, chamando 
atenção ao Gestor para que atente nos próximos meses ao 
percentual mínimo de 60% do Fundo a ser  pago ao 
magistério.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária 
dia 28/072011 deliberou e aprovou, porém com ressalvas 
por unanimidade o parecer nº 008/2011 e encaminha 
Pedido de Providências ao Gestor dos recursos do 
Fundo. 
                              Publique-se.

                      Plenário, 28 de julho de 2011.

                 Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
                PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB 

                  Marcelino Teodoro Vidal de Almeida
                                     Relator

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 009/2011
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB MÊS DE 
FEVEREIRO/2011.
RELATORA: CONSELHEIRA MARGARETH LIMA DE 
SOUZA CACIM

                             Parecer nº 009/2011
                         Aprovado em  28/07/2011.

1 – Histórico

       Trata-se do processo nº 009/2011 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 ás despesas 
do exercício Financeiro do mês de fevereiro de 2011.

2 – Análise

      Examinando o processo de nº 009/2011 do mês de 
fevereiro de 2011 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$12.881.672,28 (doze milhões, oitocentos e oitenta e 
um mil, seiscentos e setenta e dois reais e  vinte e oito 
centavos). Este valor é a somatória do saldo da conta 
Fundo de Investimentos de janeiro de 2011, R$5.244.845,07 
(cinco milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos 
e quarenta e cinco reais e sete centavos); mais transferência 
do FUNDEB do mês em análise de R$7.564.166,18( sete 
milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, cento e 

sessenta e seis  reais e dezoito centavos), e mais 
rendimento de aplicação financeira R$72.661,03 (setenta e 
dois mil,  seiscentos e sessenta e um reais e três centavos).
Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$ 4.240.272,67 ( quatro milhões, duzentos 
e quarenta mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e 
sete centavos)  correspondente a Folha de Pagamento do 
q u a d r o  d e  p r o f e s s o r e s  e f e t i v o s  e  R e g i m e  
Temporário(REDA), e em exercício do magistério, incluindo 
salário família, retenções diversas e contribuição do Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM e INSS 
empregador ref. Ao mês de janeiro/2011. O percentual 
destinado no mês para tais despesas correspondente a 56, 
06% do valor transferido do Fundo. 
Out ras  despesas,  re la t ivas  à  Manutenção e  
Desenvolvimento da Educação – MDE, correspondeu a R$ 
1.030.122,10 (Hum milhão, trinta mil, cento e vinte e dois 
reais e dez centavos)  valor utilizado para pagamento de 
Pessoal de apoio administrativo nas Escolas, retenções 
diversas, auxilio alimentação, auxilio transporte, 
contribuição do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM empregador e INSS empregador, ambos 
referente ao mês de janeiro/2011 e tarifas bancárias, no 
valor de R$ 9.340,91 (nove mil, trezentos e quarenta reais e 
noventa e um centavos). O montante representou no mês 
13,62% do FUNDEB. Foi observado no demonstrativo 
financeiro do MDE, o pagamento de auxílio alimentação, 
sobre a folha de pagamento do professor efetivo(60%), o 
valor de 156.946,53 (cento e cinquenta e seis mil, 
novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três 
centavos) e auxílio transporte sobre a folha de pagamento 
do 60%, no valor de R$ 191.634,60 (cento e noventa e um 
mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos).
 
O saldo da Receita do FUNDEB em conta corrente nº 
48.856-9, agência 1238-6 do Banco do Brasil em 28/02/2011 
foi de R$7.611.277,51(sete milhões, seiscentos e onze 
mil, duzentos e setenta e sete reais, e cinquenta e um 
centavos).

       O Processo é formado pelos seguintes 
documentos:

1. Memo nº  024/2011 da Secretaria de Educação – 
SEDUC.

2. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados 
ao FUNDEB do mês de fevereiro/2011.

3. Consulta Transferências Constitucionais - 
Municípios

4. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente 
período de 31/01/2011 a 28/02/2011.

5. Extrato Investimentos Financeiros – mensal período 
de 31/01/2011 a 28/02/2011.

6. Processos de pagamentos correspondentes a 
Folha dos Profissionais do Magistério – 
Efetivo(Educação Especial, Ensino Infantil e Ensino 
Fundamental) e Regime Temporário (REDA – 
E n s i n o  F u n d a m e n t a l )  d e  
fevereiro/2011(correspondente a 60% - FUNDEB).

7. Processos de pagamentos correspondentes a 
Folha de pagamento – Efetivo (Educação 
Especial,Ensino Infantil e Ensino Fundamental) e 
Regime Temporário (REDA – Ensino Infantil) de 
fevereiro/2011 (correspondente a 40% FUNDEB).

8. Processos de pagamentos com Obrigações 
Trabalhistas ( Contribuição de ISSM – Empregador- 
Ensino Fundamental, Educação Especial, Ensino 
Infantil – Janeiro/2011; Contribuição INSS 
Empregador – Educação Especial, Ensino Infantil e 
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Ensino Fundamental – mês janeiro/2011). 
9. Processos de Pagamentos com outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – Tarifas Bancárias de 
R$ 9.340,91 (nove mil, trezentos e quarenta reais e 
noventa e um centavos).

3 – Voto da Relatora

Diante do exposto, manifesto voto favorável, com 
ressalvas,  pela aprovação das contas do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, mês 
de  fevereiro de 2011. No entanto alertamos ao Gestor que a 
despesa com folha de pagamento dos profissionais do 
magistério não atingiu a parcela mínima dos 60% , ficando 
em 56, 06% e as despesas com a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (MDE) que é destinado 40%, foi 
utilizado apenas 13, 62%.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária 
dia 28/07/2011 deliberou e aprovou, porém com ressalvas, 
por unanimidade o parecer nº 009/2011 e encaminha 
Pedido de Providências com alerta aos Gestores dos 
recursos do Fundo por não atingir o percentual mínimo 
destinado aos profissionais do magistério  e por não 
utilizar o percentual mínimo para despesas com a 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, 
determinado pela Legislação.

                                   Publique-se.

                     Plenário, 28 de julho de 2011.

                    Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
                   PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB 

                    Margareth Lima de Souza Cacim
                                      Relatora

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB -013/2011
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS 
DE MARÇO DE 2011.
RELATORA: CONSELHEIRO JOSE FRANCISCO 
TAVARES FIGUEIRA

Parecer nº013/11
Aprovado em 30/08/2011

1 – Histórico

 Trata-se do processo nº 013/11 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 a este Conselho, correspondente ás 
despesas do exercício financeiro do mês de março de 
2011.

  2 – Análise

 Examinando o processo de nº 013/11, do mês de março de 
2011 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$ 13.104.868,00 
(treze milhões, cento e quatro mil, oitocentos e sessenta 
e oito reais), valor resultante do saldo da conta Fundo de 
Investimentos de fevereiro de 2011, no valor de R$ 
7.611.277,51(sete milhões, seiscentos e onze mil, 
duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e um 
centavos) mais transferência do FUNDEB do mês em 
análise de R$ 5.413.578,83 (cinco milhões, quatrocentos 
e treze mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e 
três centavos),  mais rendimento da aplicação financeira, 
no valor de R$ 80.011,65 (oitenta  mil, onze reais e 
sessenta e cinco centavos), mais estorno de lançamento 
indevido em fevereiro de R$ 0,01 (um centavo).

 Examinando as despesas com Pessoal, verificamos o 
pagamento de R$ 4.049.550,69 (quatro milhões, quarenta 
e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e 
nove centavos) correspondente a Folha de Pagamento, do 
quadro de professores, Efetivo e Regime Temporário REDA 
(ensino fundamental I e educação especial), em exercício no 
magistério, incluindo salário família, retenções diversas e 
contribuições ISSM empreendedor, perfazendo assim o 
percentual aplicado no mês correspondente a 74,80% do 
valor referente à transferência do FUNDEB em março de 
2011. 

Out ras  despesas,  re la t ivas  á  Manutenção e  
Desenvolvimento da Educação -  MDE , correspondeu a R$ 
944.561,87 (novecentos e quarenta e quatro mil, 
quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete  
centavos), valor utilizado para pagamento folha, auxilio 
transporte e ausilio alimentação , retenções diversas, 
obrigações trabalhistas com Contribuição ISSM 
empregador do mês de fevereiro de 2011 e tarifas bancárias, 
perfazendo o montante no mês de 17,45 % do FUNDEB 40.
8.
O total aplicado no mês, somando as receitas do FUNDEB 
60 mais o FUNDEB 40, foi de R$ 4.994.112,56 (quatro 
milhões, novecentos e noventa e quatro mil, cento e 
doze reais e cinquenta centavos), e o saldo da receita do 
FUNDEB em conta corrente nº 48.856-9, agência 1238-6 do 
Banco do Brasil em 31/03/2011, conforme demonstrativos 
financeiros é de R$ 8.110.755,44 (oito milhões, cento e 
dez mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 
e quatro centavos).

    O Processo é formado pelos seguintes 
documentos:

1.Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados 
ao FUNDEB do mês de março/2011.

2.Transferências Constitucionais – Municípios mês 
de março/2011.

3. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente 
período de 28/02/2011 a 31/03/2011.

4.Extrato Investimentos Financeiros – mensal 
período de 28/02/2011 a 31/03/2011.

5.Processos de pagamentos correspondentes a 
Folha dos Profissionais do Magistério – Efetivo de 
março/2011.

6. Processos de pagamentos correspondentes a 
Folha de pagamento – REDA de março/2011.

7.Processos de pagamentos de Obrigações 
Trabalhistas .

3 - Voto do Relator
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 Face ao exposto, apresento voto favorável á aprovação das 
contas do FUNDEB do mês de março de 2011, com 
ressalvas, por conta do saldo existente no valor 
R$8.110.755,44 (oito milhões, cento e dez mil, 
setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e 
quatro centavos), pedindo a este Conselho que 
encaminhe um pedido de providencias com relação ao 
mesmo.

4 - Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária 
extraordinária dia 30/08/2011, deliberou e aprovou 
favorável á aprovação das contas do FUNDEB do mês de 
março de 2011, com ressalvas, por conta do saldo existente 
no valor R$8.110.755,44 (oito milhões, cento e dez mil, 
setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e 
quatro centavos), pedindo a este Conselho que 
encaminhe um pedido de providencias com relação ao 
mesmo.

Publique-se.

Plenário,30 de agosto de 2011.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEF

José Francisco Tavares Figueira
RELATOR

PORTARIA N°. 025/2011
DE 04 DE OUTUBRO DE 2011

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais.

RESOLVE

DESTITUIR a servidora MARCIA REGINA ALVES 
MENDES, Matricula nº 037232-4,  responsável pela 
realização de despesas com adiantamento na Secretaria de 
Desenvolvimento Social e NOMEAR o servidor FABIO 
ÂNGELO SILVA CORDEIRO, matricula nº 061212-6.

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 04 DE 
OUTUBRO DE 2011.

JAILCE SOBRAL ANDRADE E SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTARIA Nº. 01/2011

DE 06 DE OUTUBRO DE 2011

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, designado pelo decreto 5025 de 20 de julho de 
2011 e empossado em 9 de agosto de 2011, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela lei municipal nº 1126, 
arts. 9º, VIII e 10, § 1º, resolve,

DESIGNAR

As senhoras Jussara Souza de Oliveira (mat. 062546), 
Viviane da Silva Abreu (mat. 061315-0), Monica da Silva 
Homem (mat. 38335-9) e os senhores Wamberto Alves de 
Brito Filho (mat. 37326-3) e Cristiano Cruz Alves (mat. 8723-
0), este último como coordenador, para compor a Comissão 
de Análise do Fundo Municipal de Cultura.

VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL
DA CULTURA DE CAMAÇARI

PORTARIA Nº 061/2011
DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
oda competência que lhe foi delegada pelo Decreto n . 

4365/2007 e pelo que lhe confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008, Resolução CONAMA nº. 3925, de 
30 de janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM nº. 
4.046/2010, de 29/01/2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo nº. 11688/2011, de 02/06/2011, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 2 (dois) anos, à Concretec Serviços de 
Concretagem LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

odevidamente escrita no CNPJ sob o n .: 01.410.568/0002-
24, localizada na Rua dos Polímeros, s/n, Galpão, Pólo 
Petroquímico de Camaçari, Camaçari - Ba (Coordenadas 
UTM: X= 576.835, Y= 8.598.944), para a construção de uma 
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fábrica com atividade de fabricação de concreto e de 
artefatos de cimento para uso na construção, situada na 
Macrozona Industrial: CA-ZI – Pólo Industrial de Camaçari, 
Camaçari/Ba, conforme Lei Municipal nº. 866, de 
11/01/2008, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I. operar a unidade 
industrial de acordo com o projeto apresentado a este órgão, 
devendo a empresa atuar sempre de forma preventiva em 
relação aos riscos referentes ao homem e ao meio 
ambiente, buscando sempre que possível, soluções 
baseadas em tecnologias mais limpas; II. implantar e 
apresentar à SEDUR, Programa de Educação Ambiental 
para os funcionários da empresa, com detalhamento das 
atividades, cronograma de execução e indicadores de 
resultados, contemplando: a) regras básicas de segurança a 
serem implantadas nas atividades desenvolvidas; b) 
importância da utilização correta de EPI, como medida de 
proteção à saúde, c) minimização de resíduos, 
considerando reuso e reciclagem; d) treinamento para 
situação de emergência. Prazo: 60 dias; III. direcionar os 
efluentes domésticos para fossa séptica com sumidouro, de 
acordo com a Norma Técnica NBR-7229 da ABNT. Manter 
em seus arquivos documentação comprobatória do serviço 
de limpeza; IV. adotar normas de segurança, higiene 
industrial e saúde ocupacional nas áreas em construção, da 
produção, de armazenamento e expedição; V. implantar e 
manter em condições adequadas de funcionamento o 
Sistema de Proteção Contra Incêndio, conforme 
estabelecido na Norma Regulamentadora NR-23 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; VI. realizar treinamento 
com os funcionários para situação de emergência; VII. 
armazenar temporariamente os resíduos sólidos em área 
reservada dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizado com a classe do resíduo, atendendo 
aos critérios de armazenamento estabelecidos na NBR 
11174, para armazenamento dos resíduos de classe II 
(inertes e não inertes) e os da NBR 12235, para 
armazenamento classe I. encaminhá-los posteriormente 
para a destinação final em instalações com licença 
ambiental para tal fim. Priorizar, sempre que possível, o 
reuso e a reciclagem. No caso de resíduo classe I, requerer 
a SEDUR a competente Autorização de Transporte de 
Resíduos Perigosos - ATRP; VIII. elaborar e implantar: a) o 
Programa de Gerenciamento de Resíduo Sólido da 
Construção Civil – PGRSCC; b) o Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil 
– PCMAT; c) manter atualizado o PPRA, buscando sempre 
que preciso a redução do grau dos riscos ambientais. Prazo: 
90 dias; IX. fornecer obrigatoriamente aos funcionários EPI 
(equipamento de proteção individual) adequado e 
compatível com o exercício de suas funções e fiscalizar o 
seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; X. não adquirir 
substância mineral (areia, argila, caulim, etc.) proveniente 
de área e/ou fornecedor não licenciado (exigir do fornecedor 
a apresentação de nota fiscal e licença emitida pelo órgão 
ambiental, com a comprovação do local de extração); XI. 
obter outorga emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Estado da Bahia – INEMA, em caso 
de: utilização de poços ou fontes naturais; lançamento de 
efluente em corpo hídrico;  construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais. Prazo: 90 dias; XII. Não 
ocupar nem modificar Área de Preservação Permanente 
(APP), sendo vedado: edificar, instalar equipamento 
e/ou materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de 
dano à faixa de preservação do córrego de largura igual 
a 30 (trinta) metros, medida horizontalmente a partir da 
sua margem no seu nível alto, conforme estabelece a 

 legislação vigente; XIII. comunicar de imediato  a SEDUR, 
a ocorrência de qualquer acidente e ação resultantes das 
atividades desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente 
o meio ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XIV. requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para alteração 
que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº. 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º A Licença ora concedida refere-se à análise de 
viabilidade ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo a interessada 
obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no 
âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para 
que a mesma alcance seus efeitos legais.
 
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA. 

Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 62/2011 
DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
das competências que lhes foram delegadas pelo Decreto 

on . 4365/2007 e pelo que lhe confere a Lei Municipal nº. 
913/2008, de 03/09/2008, Resolução CONAMA nº. 3925, de 
30 de janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM nº 
4.046/2010, de 29/01/2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo nº. 15.541/2011, de 21/07/2011, 

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3 (três) anos, à CPMG INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 02.427.480/0001-05, 
com sede na Estrada do Coco, Km 16, s/n, Jauá, 
Camaçari/BA, para aparelhamento de placas e execução de 
trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 
naturais, nas coordenadas UTM: 582.815 E; 8.583.589 N, 
nesse mesmo local e município, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. operar 
o empreendimento de acordo com o projeto apresentado a 
este órgão, devendo a empresa atuar de forma preventiva 
em relação aos riscos referentes ao homem e ao meio 
ambiente, buscando, sempre que possível, soluções 
baseadas em tecnologias mais limpas e de redução de ruído 
na fonte; II. manter arquivos por um período de 5 (cinco) 
anos, os cupons fiscais das comercializações dos cascalhos 
de mármore e granito; III. resíduos industriais do 
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beneficiamento a úmido de mármores e granitos deverão 
ser coletados em caixa de decantação, através de sistema 
de drenagem da água utilizada no corte, lixamento e 
polimento, não permitindo que os resíduos (lama) gerados 
pelo processo passem diretamente para o esgoto sanitário; 
IV. armazenar e destinar os resíduos finos de polimento, 
lixamento e corte de peças para unidade licenciada; V. 
destinar de forma adequada os resíduos de cascalhos de 
mármore e granito; VI. encaminhar o material recolhido na 
limpeza da fossa séptica para a Estação de Tratamento de 
Esgoto da EMBASA, a fim de que seja dada a disposição 
final adequada, mantendo na empresa o controle da nota 
fiscal correspondente, comprovando o seu recebimento; VII. 
manter a área do empreendimento sempre limpa, 
descartando os resíduos sólidos e orgânicos em locais 
adequados; VIII. realizar vistorias periódicas nas caixas de 
drenagem pluvial mantendo-as sempre l impas, 
desobstruídas e devidamente identificadas. Frequência: 
trimestral;  IX. manter e atualizar sempre o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, contemplando as 
ações mitigadoras dos riscos identificados; X. fornecer, de 
imediato, os Equipamento de Proteção individual - EPI's 
adequados e necessários aos seus funcionários e aos 
visitantes, exigindo o uso dos mesmos; XI. promover 
treinamento de segurança para situações emergenciais 
direcionado aos funcionários, mantendo a documentação 
comprobatória disponível à fiscalização da SEDUR; XII. 
cumprir as seguintes Normas Regulamentadoras do 
Ministério de Trabalho e Emprego: NR 11 (transporte, 
movimentação, armazenagem e manuseio de materiais); 
NR6 (equipamentos de proteção individual); NR 9 (riscos 
Ambientais); NR 15 (operações insalubres); XIII. implantar  
sistema para minimização de ruídos nas atividades de corte 
e esmerilhamento, acompanhado da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, do técnico que elaborou; 
XIV. cumprir o que determina o Programa de Gerenciamento 
de Resíduo Sólido – PGRS e manter registros da 
movimentação mensal dos resíduos gerados no 
empreendimento (geração e destino); XV. armazenar os 
resíduos gerados, conforme normas da ABNT NRB 
12235/92 e NBR 11174/89, enviando-os posteriormente 
para local adequado, procurando sempre alternativas de 
reciclagem; XVI. implantar Programa de Educação 
Ambiental para os funcionários da empresa, com 
detalhamento das atividades, cronograma de execução e 
indicadores de resultados; XVII. comunicar de imediato  a 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente e ação 
resultantes das atividades desenvolvidas , que afete direta 
ou indiretamente o meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas cabíveis; 
XVIII. requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº. 913/2008, de 
03/09/2008.

Art. 2.º - A Licença ora concedida refere-se à análise de 
viabilidade ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais. 

Art. 3.º - Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 

Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

 

PORTARIA Nº. 63/2011
DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

“ D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento do Lote 52 do Loteamento 
denominado Condomínio Busca Vida, situado 
no Distrito de Abrantes, neste Município, 
medindo 24.996,00m², em quatro unidades 
denominadas: Subgleba 5201, 5202, 5203, 
5204 e mais a área de servidão para acesso a 
praia, na forma que indica.”

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no 
uso das competências que lhes foram atribuídas pelo 
Decreto nº 4365/2007 e tendo em vista o quanto consta no 
processo administrativo n°. 23423/2007 e demais 
disposições de Direito pertinentes,

 
RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o desmembramento do Lote 52 do 
Loteamento denominado Condomínio Busca Vida, situado 
no Distrito de Abrantes, neste Município, medindo 
24.996,00m², em quatro unidades denominadas Subgleba 
5201, 5202, 5203, 5204 e mais a área de servidão para 
acesso a praia, na forma que indica:

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de MIRIAM TELES VON HAUENSCHILD,
situada no povoado de Catú, Distrito de Abrantes, neste 
Município e devidamente registrada no Cartório do 1º Ofício 
da Comarca de Camaçari – Bahia, em 23 de outubro de 
2007, sob matrícula de nº 600.

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

LOTE – 52

Medindo 100,00m (cem metros) de frente para a estrada que 
separa o mencionado lote da Lagoa Grande; 100,00m (cem 
metros) de fundo, onde se limita com a faixa de marinha por 
250,00m (duzentos e cinqüenta metros) de frente a fundo do 
lado que se limita com o lote número 51 e 260,00m 
(duzentos e sessenta metros) do outro, limitando-se com o 
número 53, ambos da mesma planta.
 
Área total igual a 24.996,00m².

Art. 3° - A área ora desmembrada fica assim descrita e 
caracterizada:

 

. 
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SUBGLEBA 5201

A área total da Subgleba 5201 mede 50,00m (cinqüenta 
metros) de frente para a estrada que separa o mencionado 
lote da Lagoa Grande; 50,00m (cinquenta metros) de fundo, 
onde se limita com a Linha Preamar Media, por 250,00m 
(duzentos e cinqüenta metros) de frente a fundo do lado que 
se limita com o lote numero 51, do mesmo Condômino 
Busca Vida, e 250,00m (duzentos e cinqüenta metros) do 
outro, limitando se com a área comum das demais 
Subglebas 5202, 5203, 5204 e uma área destinada a 
servidão para acesso a praia.

Área total igual a 12.498,00m².

A área total das Subglebas 5202, 5203 e 5204 mede 
50,00m (cinqüenta metros) de frente para a estrada que 
separa o mencionado lote da Lagoa Grande; 50,00m 
(cinqüenta metros) de fundo, onde se limita com a Linha 
Preamar Media, por 250,00m (duzentos e cinqüenta metros) 
de frente a fundo do lado que se limita com o lote numero 
5201 e 260,00m (duzentos e sessenta metros) do outro, 
limitando se com o lote numero 53, do mesmo Condomínio 
Busca Vida, perfazendo uma superfície de 12.498,00m². 
Esta engloba 3 áreas individuais privativas descritas, que 
somam 10.000 m²,  mais uma área comum de 2.498m² que 
é co-propriedade exclusivamente destas 3 subglebas, a 
qual cada uma tem uma fração ideal como definido abaixo:

SUBGLEBA 5202

A Subgleba 5202 cabe uma fração ideal da área comum de 
0,45 e uma área privativa medindo 7,3m de frente para a 
área comum do acesso, 40,00m limitando-se com a 
Subgleba 5203, 97,00m limitando-se com a Gleba 53, 47,5m 
com a Linha Preamar Media e 94,00m limitando-se  com o 
acesso comum a praia.

Área total igual a 4.500m².

SUBGLEBA 5203

A Subgleba 5203 cabe uma fração ideal da área comum de 
0,28 e uma área privativa que mede 70,00 de frente para o 
acesso comum á praia, 40,00m limitando-se com a 
Subgleba 5204, 70,00m limitando-se em comum com a 
Gleba 53, 40,00 com a Subgleba 5202.

Área total igual a 2.800m².

SUBGLEBA 5204

A Subgleba 5204 cabe uma fração ideal da área comum de 
0,27 e uma área privativa que mede 65,00m de frente com o 
acesso comum á praia, 40,20m limitando-se com a servidão 
do Condomínio Busca Vida ao longo da Lagoa, 70,00m 
limitando-se com a Gleba 53 e 40,00 com a Subgleba 5203.

Área total igual a 2.700m².

ÁREA DE SERVIDÃO

Área total para acesso à praia é igual á 2.498,00m², 
referente à área verde de uso comum, equivalente a 
20% da área do terreno.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 

dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERMO DE 
ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE AO 
EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO 
PRAIA DE ITACIMIRIM, NA FORMA ABAIXO:

Reti-ratificação do Termo de Acordo e Compromisso 
referente a alteração dos lotes 53/54 e 119/120 das Quadras 
III e VII, respectivamente, do Loteamento denominado Praia 
de Itacimirim, situado no Distrito de Monte Gordo no  
Município de Camaçari - Bahia, que entre si fazem, de um 
lado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 
Direito Público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
14.109.763/0001 - 80, com sede na Avenida Francisco 
Drumond, Centro, Camaçari-BA, neste ato, representado 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. JOSÉ 
CUPERTINO DE SANTANA FILHO ,  doravante 
denominado MUNICÍPIO, conforme competência delegada 
pelo Decreto Municipal n° 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 
e, do outro lado, a ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E 
MORADORES DO LOTEAMENTO PRAIA DE 
ITACIMIRIM, Sociedade Civil de personalidade jurídica e 
sem fins lucrativos, fundada em 31 de janeiro de 1993, CNPJ 
nº 00.584.553/0001-39, com sede na Rua “B”, Lote 03, do 
Loteamento Praia de Itacimirim, Distrito de Barra de Pojuca, 
Camaçari/BA, neste ato representada pelo seu presidente, 
ALFREDO CESAR DIAS TOURINHO, brasileiro, casado, 
maior, engenheiro civil, inscrito no Registro Geral sob nº. 
01.213.115-62 SSP/BA, Cadastro de Pessoa Física nº 
197.532.505-25, residente e domiciliado no Village Praia de 
Itacimirim, Camaçari/BA, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Pelo presente Termo de Reti–ratificação ao Termo de Acordo 
e Compromisso, o MUNICÍPIO altera os Incisos I e VII, 
Cláusula Primeira do TAC que deu origem ao Projeto 
Urbanístico, denominado Loteamento Praia de Itacimirim, 
tendo em vista o constante no Processo Administrativo nº 
23652/2010.

CLÁUSULA SEGUNDA
A alteração refere-se ao uso dos Lotes 53 e 54 da Quadra III, 
119 e 120 da Quadra VII, do Loteamento Praia de Itacimirim, 
onde só é permitida a construção de unidades 
uniresidenciais, passando então a ser acordada a 
possibilidade de construções de unidades de uso comercial 
e de serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA 
Mediante o presente instrumento, ficam alterados os incisos 
I e VII da Cláusula Primeira, do Termo de Acordo e 
Compromisso original, que passa ter a seguinte redação:
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“CLÁUSULA PRIMEIRA – Os proprietários loteantes 
obrigam-se”:
“I - A cumprir e a fazer exatamente, no que lhes competir, o 
plano de loteamento constante do processo de nº. 632/73, 
aprovado pela Prefeitura Municipal de Camaçari, em 28 de 
Junho de 1974, não podendo, sem prévia autorização, ser 
alterado o arruamento, o loteamento e os recuos constantes 
do citado Plano, trazendo escrito, ao conhecimento desta 
Prefeitura, qualquer irregularidade verificada. Fica 
esclarecido que toda a gleba compreendida do loteamento 
em apreço mede 174.240,00m² (Cento e setenta e quatro 
mil, duzentos e quarenta metros quadrados), constando 
esta de 09 (nove) quadras, numeradas em algarismo 
romano, compreendendo a área loteada em 123 (cento e 
vinte três) lotes residenciais, no valor de Cr$ 3.153.455,50 
(três milhões, cento e cinqüenta e três mil, quatrocentos e 
cinqüenta e cinco cruzeiros e cinqüenta centavos), e mais 3 
(três) áreas que terão a utilização de áreas verdes, medindo 
16.262,50m² (dezesseis mil, duzentos e sessenta e dois e 
cinqüenta metros quadrados). Os lotes serão todos 
residenciais, exceto os lotes 53 e 54 da Quadra III e 119 e 
120 da Quadra VII, para os quais se permite  construções de 
uso comercial e de serviços.

VII – Para o caso de uso uni-residencial, a área ocupada não 
deverá ultrapassar 30% (trinta por cento) da área total do 
lote, devendo o recuo frontal mínimo ser de 6,00m (seis 
metros). Para os demais usos permitidos, deverão ser 
obedecidos os parâmetros urbanísticos da Lei Municipal nº 
913, de 03 de setembro de 2008, Anexo II – Parâmetros de 
Uso e Ocupação, conforme indicados para a Zona de 
Ocupação Consolidada - ZOCON 3. Tais obrigações 
deverão constar das respectivas escrituras, quando da 
alienação dos lotes”. 

CLÁUSULA QUARTA
A inobservância de quaisquer das estipulações consignadas 
no presente instrumento, sujeitará aos PROPRIETÁRIOS, 
sem prejuízo de outras cominações, às multas previstas na 
legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA
Com exclusão de qualquer outro, por mais especial que 
seja, as partes elegem o foro da Comarca de Camaçari para 
dirimir as questões resultantes deste instrumento, que 
deverá ser lavrado e registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis e documentos competente, no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias.
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do TAC - TERMO DE 
ACORDO E COMPROMISSO, não alterados pelo presente 
instrumento. 
E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento com as testemunhas abaixo, a fim 
de que se produzam os seus efeitos legais.

Camaçari, 17 de agosto de 2011

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ALFREDO CESAR DIAS TOURINHO
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO 

PRAIA DE ITACIMIRIM

TESTEMUNHAS: 

1. __________________________________________
Nome:
CPF/MF:
2. ______________________
Nome:
CPF/MF                             

PORTARIA Nº. 65 / 2011
05 DE OUTUBRO DE 2011

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no 
uso das competências que lhes foram atribuídas pelo 
Decreto nº. 4365/2007, tendo em vista a necessidade de 
criação de uma Comissão com o fim específico voltado para 
o recebimento de materiais de contrato de fornecimento: 

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores, MAURICIO ALVARES 
BOMFIM (cadastro nº. 037018-2), FLAVIA MANOELA 
LIMA BARBOSA (cadastro nº. 038004-6), e SINVAL RIOS 
AMARAL (cadastro nº. 037611-2), para compor a 
comissão com fim específico de recebimento dos materiais 
do contrato de fornecimento de nº 0031/2011, celebrado 
com a pessoa jurídica de direito privado WALDEMIR 
RIBEIRO DA SILVA – ME, devidamente escrita no CNPJ sob 
o nº. 02.996.311/0001-88.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 05 DE OUTUBRO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 66/2011
DE 05 DE OUTUBRO DE 2011

“Cria a Comissão Preparatória da Conferência 
Municipal de Meio Ambiente e dá outras 
providências ”.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
no uso das competências que lhe foram atribuídas pelo 
Decreto nº. 4365/2007 e tendo em vista as demais 
disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Preparatória para a 
Conferência Municipal de Meio Ambiente, com o objetivo de 
propor medidas e ações necessárias a organização e 
realização do referido evento, como etapa preparatória para 
a Conferência Estadual de Meio Ambiente.

Art. 2º - A Comissão Preparatória, mencionada no “caput” do 
art. 1º, será composta de seis membros titulares e 
respectivos suplentes, dos quais três representantes das 
entidades governamentais e três da sociedade civil, assim 
constituída:
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO

I – representantes de entidades governamentais.
     

     Titulares:

a) - Francisco Paulo Chiacchio – SEDUR;
b) – José Carlos Santos Simões – SEINFRA;
c) – Jorge Eduardo Brandão – SEGOV.

Suplentes:

a) – Demerval Ferreira Lobo – SESAU;
b) – Rosemeyre Barros – SEDUC;
c) – Maria Rosa Lima Teles - SEDEC.             

II – representantes da sociedade civil.

Titulares:

a) – Francisco de Assis Silva – SOS Rio Capivara;
b) – Maria José Rosas – Instituto Arborize;
c) – Leonardo de Oliveira Magalhães – LIMPEC.

 Suplentes:

a) – Manoel Raimundo de Jesus – UOSCC ;
b) – Raimundo Moreira da Silva – SISPEC ;
c) – Florentino Castilho – AMPRSV.

Art. 3º - A Comissão Preparatória será extinta após o envio 
de relatórios final à Comissão Estadual e à Coordenação 
Executiva da Conferencia Nacional de Meio Ambiente. 

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

GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 05 DE OUTUBRO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº 05/2011 
DE 06 DE OUTUBRO DE 2011

 O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais.
                                           NOMEIA

A servidora MARIENE PAULA VENTURA ANTUNES, 
matrícula 037991-8, na função de Supervisor de Serviços, 
para assinar empenhos, juntamente com o Secretário, 
também responsável pelo Setor de Orçamento e 
faturamento da Secretaria de Habitação – SEHAB, a partir 
de 06 de outubro de 2011.

 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO, em 06 de outubro de 2011.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO

PORTARIA N.º 225/2011
DE 27 DE SETEMBRO DE 2011

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas 
atribuições legais tendo em vista o que consta no 
processo nº 17714.11.1555-21/2011, com fundamento no 
inciso II do artigo 21, inciso I do art.22 da Lei Municipal 
997/2009

                                             RESOLVE: 

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1555 instituída 
pelo ex-servidor GILSON PIMENTEL DO NASCIMENTO, 
matrícula 2659-0, no cargo de Agente de Suporte 
Administrativo, integrada por um (01) dependente, MARIA 
NASCIMENTO DA SILVA (companheira), em R$ 1.894,09 
(Hum mil, oitocentos e noventa reais e quatro reais e nove 
centavos), equivalente a 100% da remuneração verificada 
no mês de dezembro de 2010.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação, 
retroagindo seus    efeitos a 19/08/2011, data do 
requerimento.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 27 DE SETEMBRO DE 2011.

                       EDMILSON SOUSA SANTOS
                   DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N.º 253/2010                                  
DE 06 DE OUTUBRO DE 2011

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas 
atribuições legais tendo em vista o que consta no 
processo nº 17278.11.1552-21/2011, com fundamento no 
art.13 inciso III e art.21 inciso I da Lei Municipal 997/2009

RESOLVE:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1552 instituída 
pelo ex-segurado ANTÉRIO MOREIRA ALVES, matrícula 
00683-4, aposentado, integrada por um (01) dependente 
ISAQUE DE JESUS ALVES(filho menor), em R$ 2.182,69 
(dois mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e nove 
centavos), equivalente a 100% do salário de contribuição, 
verificado no mês de julho de 2011.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 

IS
S

M

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO 
SERVIDOR MUNICIPAL
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retroagindo seus efeitos a 03 de agosto de 2011, data do 
óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 06 DE OUTUBRO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 
0098/2011, que tem como objeto o Registro de Preços de 
Material de Limpeza para atender as demandas das 
Secretarias e Unidades da Prefeitura Municipal de 
Camaçari: A BAHIANA EMBALAGENS LTDA - EPP com o 
valor global de R$ 292.600,00 (duzentos e noventa e dois 
mil e seiscentos reais). Data da Homologação: 
26/08/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 131/2011 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de cartucho, toner e cilindro, para 
atender as necessidades dos Departamentos e Unidades de 
Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, 
incluindo transporte. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
09/09/2011. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 156/2011 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de bota de 
unna e pasta protetora, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/09/2011. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 163/2011 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 

necessidade da Administração Pública Municipal. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 22/09/2011. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 
0106/2011, que tem como objeto a Contratação de 
Empresa Especializada em Prestação de Serviços 
Técnicos de Áudio-Visuais com Sistema de 
Transmissão ao Vivo e Gravação de DVD para atender as 
Reuniões, Fóruns e Assembléias do Orçamento 
Participativo e Coordenadoria de Juventude, à empresa 
GENESILDO SILVA DE LIRA - ME, com o valor global de 
R$64.900,00 (sessenta e quatro mil e novecentos reais). 
Data da Homologação: 14/09/2011. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 
0102/2011, que tem como objeto a Contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de Serviços para 
Ampliação da Rede Lógica de Dados e de Rede de 
Telefonia da SEDES e da Sala de Atendimento do 
Programa Bolsa Família, à empresa VIA NET SERVIÇOS 
E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – ME com o valor 
global de R$21.370,00 (vinte e um mil trezentos e setenta 
reais). Data da Homologação: 06/09/2011. LUIZ CARLOS 
CAETANO. 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 

0105/2011, que tem como objeto o Registro de Preços 

para Material de Expediente, para atender as demandas 

das Secretarias e Unidades da Prefeitura Municipal de 

Camaçari, à empresa 2002 DISTRIBUIDORA E 

COMÉRCIO LTDA – ME com o valor global de 

R$297.711,00 (duzentos e noventa e sete mil setecentos 

e onze reais).Data da Homologação: 12/09/2011. LUIZ 

CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o Convite - SECAD n.º 0004/2011, 

que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PESQUISA 

DESCRITIVA QUANTITATIVA PARA AVALIAR A 

SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM AS CONDIÇÕES 

DE TRABALHO E OBTER SUBSÍDIOS PARA AÇÕES 

FUTURAS RELACIONADAS À GESTÃO DE PESSOAL 

NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI à empresa 

INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E 

TECNOLOGIAS, com o valor global de R$19.000,00 

(dezenove mil reais). Data da Homologação: 13/09/2011. 

LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 
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0097/2011, que tem como objeto o Registro de Preços 
para Aquisição de Material de Expediente, para uso de 
geral das Secretarias, Unidades de Saúde e Escolas da 
Administração Municipal de Camaçari a empresa V.M 
COMÉRCIO LTDA – EPP nos lotes 01, 02, 04 e 05 com o 
valor global de R$49.891,20 (quarenta e nove mil 
oitocentos e noventa e um reais e vinte centavos) e 
fracassar o lote 03 por não haver proposta classificada 
para o referido lote. Data da Homologação: 29/08/2011. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 
0096/2011, que tem como objeto o Registro de Preços 
para Aquisição de Suprimentos de Informática, para 
atender as demandas das unidades da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, de reposição de materiais para 
manutenção dos equipamentos do Parque Tecnológico do 
Município, à empresa ÊNFASE COMERCIAL LTDA – ME, 
com o valor global de R$253.500,00 (duzentos e 
cinqüenta e três mil e quinhentos reais). Data da 
Homologação: 09/08/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a Tomada de Preços n.º 014/2011 – 
Comissão Setorial Permanente de Licitação - COSEL/ 
OBRAS, que tem como objeto a Contratação de empresa 
para construção da Praça da Gleba C, na rua do Triangulo 
Leste, no município de Camaçari/Bahia. Vencedor: H A 
ENGENHARIA LTDA - ME. Valor: R$ 502.091,65 
(quinhentos e dois mil noventa e um reais e sessenta e 
cinco centavos). Data da Homologação: 18/08/2011. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a Tomada de Preços n.º 011/2011 – 
Comissão Setorial Permanente de Licitação - COSEL/ 
OBRAS, que tem como objeto a Contratação de empresa 
especializada em manutenção de paisagismo em áreas 
verdes, intramuros em Unidades da Secretaria de Saúde 
do Município de Camaçari-Bahia. Vencedor: TOPOESTE 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor: R$ 
446.815,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil 
oitocentos e quinze reais). Data da Homologação: 
13/07/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a Tomada de Preços n.º 009/2011 – 
Comissão Setorial Permanente de Licitação - COSEL/ 
OBRAS, que tem como objeto Contratação de empresa 
para a execução da obra de reforma da Praça de Esporte 
do CSU, no Bairro do Gravatá, no município de 
Camaçari/Bahia. Vencedor: OTIVO TRANSPORTES 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Valor: 
R$ 568.490,14 (quinhentos e sessenta e oito mil 
quatrocentos e noventa reais e quatorze centavos). 
Data da Homologação: 19/05/2011. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 398/2011. CONTRATADO: LICIT.COM 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP. LICITAÇÃO: 
Pregão Presencial n.º 131/2011 – COSEL/SESAU. 
OBJETO: Aquisição de cartucho, toner e cilindro, para 
atender as necessidades dos Departamentos e Unidades de 
Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, 
incluindo transporte. Valor Global: R$ 46.000,00 (quarenta 

e seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade: 4026, 4027, 4028, 4030, 4031, 4032 e 
4033; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 
0114.025, 0114.026, 0114.027 e 0102.020. DATA DA 
ASSINATURA: 12 de setembro de 2011. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.

CONTRATO N.º 399/2011. CONTRATADO: EXECUTIVA 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITÓRIOS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial n.º 
131/2011 – COSEL/SESAU. OBJETO: Aquisição de 
cartucho, toner e cilindro, para atender as necessidades dos 
Departamentos e Unidades de Saúde da Secretaria de 
Saúde do Município de Camaçari, incluindo transporte. 
Valor Global: R$ 189.725,00 (cento e oitenta e nove mil, 
setecentos e vinte e cinco reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 4026, 4027, 4028, 
4030, 4031, 4032 e 4033; Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00; Fonte: 0114.025, 0114.026, 0114.027 e 
0102.020. DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 
2011. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

CONTRATO N.º 400/2011. CONTRATADO: JARRI 
INFORMATICA LTDA - ME. LICITAÇÃO: Pregão Presencial 
n.º 131/2011 – COSEL/SESAU. OBJETO: Aquisição de 
cartucho, toner e cilindro, para atender as necessidades dos 
Departamentos e Unidades de Saúde da Secretaria de 
Saúde do Município de Camaçari, incluindo transporte. 
Valor Global: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 4026, 
4027, 4028, 4030, 4031, 4032 e 4033; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 0114.025, 0114.026, 
0114.027 e 0102.020. DATA DA ASSINATURA: 12 de 
setembro de 2011. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E 
SILVA.

CONTRATO Nº. 0413/2011. CONTRATADO: GENESILDO 
SILVA DE LIRA – ME LICITAÇÃO: Pregão Presencial - 
SECAD nº. 0106/2011 OBJETO: Contratação de Empresa 
Especializada em Prestação de Serviços Técnicos de 
Áudio-Visuais com Sistema de Transmissão ao Vivo e 
Gravação de DVD para atender as Reuniões, Fóruns e 
Assembléias do Orçamento Participativo e Coordenadoria 
de Juventude. Valor global de R$64.900,00(sessenta e 
quatro mil e novecentos reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/ Atividade 8008, Elemento de Despesa 
3.3.90.39.00.00, Fonte 0100.000. Data da assinatura: 
16/09/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito 
Municipal. 

CONTRATO Nº. 0404/2011. CONTRATADO: VIA NET 
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – ME. 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SECAD nº. 0102/2011 
OBJETO: Prestação de Serviços para Ampliação da 
Rede Lógica de Dados e de Rede de Telefonia da SEDES 
e da Sala de Atendimento do Programa Bolsa 
Família.Valor estimado para este contrato é de 
R$10.650,00 (dez mil seiscentos e cinqüenta reais),  
referente a prestação dos serviços R$7.320,00 (sete mil 
trezentos e vinte reais)  para fornecimento de materiais e 
R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) para 
fornecimento dos equipamentos, perfazendo o valor global 
de R$21.370,00 (vinte e um mil trezentos e setenta reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade 4089, no 
Elemento de Despesa 3390.39.00.00 e 3390.30.00.00, 
4490.52.00.00, Fonte 0129.041, 0329.041. Data da 
assinatura: 12/09/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – 
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Prefeito Municipal. 

CONTRATO Nº. 0416/2011. CONTRATADO: INSTITUTO 
D E  G E R E N C I A M E N T O  D E  P R O J E T O S  E  
TECNOLOGIAS. LICITAÇÃO: Convite - SECAD nº. 
0004/2011 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PESQUISA 
DESCRITIVA QUANTITATIVA PARA AVALIAR A 
SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM AS CONDIÇÕES 
DE TRABALHO E OBTER SUBSÍDIOS PARA AÇÕES 
FUTURAS RELACIONADAS À GESTÃO DE PESSOAL 
NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. Valor 
global de R$19.000,00 (dezenove mil reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2019. Elemento de 
despesa: 33.90.39.00.00; Fonte: 0100.000. Data da 
assinatura: 19/09/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – 
Prefeito Municipal.

CONTRATO N.º 0392/2011. CONTRATADA: H A 
ENGENHARIA LTDA. LICITAÇÃO: Tomada de Preço n.º 
014/2011. OBJETO: Construção da Praça da Gleba C, na 
Rua do Triangulo Leste, Município de Camaçari- Bahia. 
Valor: R$ 502.091,65 (quinhentos e dois mil noventa e 
um reais e sessenta e cinco centavos) Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 1055; Elementos de 
despesa: 4.4.90.51.00 Fonte: 0100.000; Data da 
assinatura: 05/09/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 0414/2011. CONTRATADA: TOPOESTE 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. LICITAÇÃO: 
Tomada de Preço n.º 011/2011. OBJETO: Manutenção de 
paisagismo em áreas verdes, intramuros em Unidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Camaçari- Bahia. 
Valor: R$ 446.815,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil 
oitocentos e quinze reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4026, 4027,4030 e 4031 Elementos de 
despesa: 3.3.90.39.00 Fonte: 0102.020, 0114.025, 
0114.026 e 0114.027; Data da assinatura: 12/09/2011. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 0156/2011. CONTRATADA: OTIVO 
T R A N S P O R T E S  C O N S T R U Ç Õ E S  E  
EMPREENDIMENTOS LTDA. LICITAÇÃO: TOMADA DE 
PREÇOS n.º 009/2011. OBJETO: Execução da obra de 
reforma da Praça de Esporte do CSU, no Bairro do 
Gravatá, no município de Camaçari/Bahia. Valor: R$ 
568.490,14 (quinhentos e sessenta e oito mil 
quatrocentos e noventa reais e quatorze centavos)). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 1055 Elementos 
de despesa: 4.4.90.51.00 Fonte: 0100.000; Data da 
assinatura: 01/06/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
0313/2011. CONTRATADA: A BAHIANA EMBALAGENS 
LTDA - EPP, LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SECAD Nº 
0098/2011. Objeto: Registro de Preços de Material de 
Limpeza para atender as demandas das Secretarias e 
Unidades da Prefeitura Municipal de Camaçari. Valor global 
de R$ 292.600,00 (duzentos e noventa e dois mil e 
seiscentos reais), conforme descrito abaixo:

LOTE 01

Data da assinatura: 01/09/2011. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
328/2011. CONTRATADA :  MARCOS SANTANA 
CARVALHO - ME. PREGÃO PRESENCIAL N.º 156/2011 – 
COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de bota de unna e pasta protetora, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora do lote 01. VALOR 
GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). DATA 
DA ASSINATURA: 30/09/2011. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
329/2011. CONTRATADA: TECNOVIDA COMERCIAL 
LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 156/2011 – 
COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de bota de unna e pasta protetora, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedora do lote 02. 
VALOR GLOBAL: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e 
quinhentos reais). DATA DA ASSINATURA: 30/09/2011. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
0322/2011. PROMITENTE FORNECEDOR: 2002 
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA – ME, LICITAÇÃO: 
Pregão Presencial - SECAD Nº 0105/2011. Objeto: o 
Registro de Preços para Material de Expediente, para 
atender as demandas das Secretarias e Unidades da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, à empresa 2002 
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA – ME com o valor 
global de R$297.711,00 (duzentos e noventa e sete mil 
setecentos e onze reais),conforme descrito abaixo:
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Data da assinatura: 15/09/2011. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
0315/2011. V.M. COMÉRCIO LTDA - EPP. LICITAÇÃO: 
Pregão Presencial - SECAD Nº 0097/2011. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição de Material de 
Expediente, para uso de geral das Secretarias, Unidades 
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de Saúde e Escolas da Administração Municipal de 
Camaçari. Valor global dos lotes 01, 02, 04 e 05 
R$49.891,20 (quarenta e nove mil oitocentos e noventa e 
um reais e vinte centavos), conforme descrito abaixo:

Data da assinatura: 01/09/2011. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
333/2011. CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA 
LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 163/2011 – 
COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos, destinados à Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lotes 03 e 04. VALOR GLOBAL: 
R$ 58.400,00 (cinqüenta e oito mil e quatrocentos reais). 
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2011. CAMILO PINTO DE 
FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
0305/2011. PROMITENTE FORNECEDOR: ÊNFASE 
COMERCIAL LTDA - ME, LICITAÇÃO: Pregão Presencial - 
SECAD Nº 0096/2011. Objeto: Registro de Preços para 
Aquisição de Suprimentos de Informática, para atender as 
demandas das unidades da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, de reposição de materiais para manutenção dos 
equipamentos do Parque Tecnológico do Município. Valor 
global do LOTE ÚNICO R$253.500,00(duzentos e 
cinqüenta e três mil e quinhentos reais), conforme descrito 
abaixo:

Data da assinatura: 11/08/2011. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

 DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA Nº. 0131/2011 – PROCESSO Nº. 
1095/2011. CONTRATADO: DIVIMED COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO- AQUISIÇÃO 
DE SERINGA, DEVIDO Á NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DAS 

AÇÕES EM SAÚDE. VALOR GLOBAL: R$ 5.270,00 (CINCO 
MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS). FUNDAMENTADA 
NO ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 27/09/2011.

TERMO DE DISPENSA Nº. 0132/2011 – PROCESSO Nº. 
1095/2011. CONTRATADO: PONTEVEDRA COM. DE 
ARTIGOS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. 
OBJETO- AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MESAS CONFECCIONADA EM 
PLÁSTICO, EMPILHAVEL, QUADRADA, COR BRANCO, LARGURA DO 
TAMPÃO ENTRE 600MM A 700MM E 24 (VINTE E QUATRO) CADEIRAS 
FIXAS, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA, EM POLIPROPILENO 
VULCANIZADO, NA COR BRANCA, PESO SUPORTADO MINIMO ATÉ 

150KG.VALOR GLOBAL: R$ 1.125,60 (HUM MIL, CENTO E 
VINTE CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 
FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL 
Nº. 8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/10/2011

TERMO DE DISPENSA Nº. 0134/2011 – PROCESSO Nº. 
1167/2011. CONTRATADO: MARVIN INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. OBJETO- 
DESTINA-SE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 
FARDAMENTO, PARA FUNCIONÁRIOS SEM UNIFORME 
PADRONIZADO NO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI-BA.. VALOR GLOBAL: R$ 6.912,50 (SEIS 
MIL, NOVICENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS). FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO II DA 
LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
05/10/2011.

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, no 
uso de suas atribuições, torna público que no dia 03/10/2011 
foi DESERTA a sessão para recebimento e abertura dos 
envelopes do PREGÃO PRESENCIAL – SECAD nº 
0112/2011, que tem como objeto é a Aquisição de 
Motocicletas, para atender a Coordenadoria de Limpeza 
Pública – CLU, da Secretaria de Serviços Públicos – SESP 
do Município de Camaçari. AILDA MARIA SAMPAIO 
TOPAZIO – Presidente da COMPEL.
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO o 
PREGÃO N.º 166/2011 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, 
cujo objeto é Aquisição de Mesa Cirúrgica, para atender as 
necessidades da secretaria de saúde do Município de 
Camaçari- Bahia, incluído instalação, 23/09/2011. Maria 
Santos Correia – Pregoeira.
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO o 
PREGÃO N.º 149/2011 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, 
cujo objeto é a Contratação de laboratório especializado em 
confecção de próteses dentárias para os munícipes, 
atendidos no Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO) do Município de Camaçari, Bahia, 06/10/2011. Maria 
Santos Correia – Pregoeira.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
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conhecimento dos interessados que foi DESERTA a sessão 
do PREGÃO N.º  186/2011 (ELETRÔNICO) – 
COSEL/SESAU, cujo objeto é Registro de preços para 
registro de preços de insulina glulisina, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal, 07/10/2011. André Rios Almeida – 
Pregoeiro da COSEL/SESAU.

AVISO DE REABERUTA DE LICITAÇÃO 
 

 O Município de Camaçari torna público, para 
conhecimento dos interessados, que a abertura das 
propostas referente ao PREGÃO PRESENCIAL – SECAD 
Nº 0113/2011, Objeto - Aquisição de Impressos Gráficos, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal da 
Cidadania e Inclusão – SECIN, incluindo transporte, 
inicialmente marcada para o dia 04/10/2011 às 09:00 horas, 
e suspensa no dia 03/10/2011, será realizada às 10:30 
horas do dia 20/10/2011. Cópia do novo edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados no 

Portal de Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Informações pelo telefone (71)3621- 6880. Camaçari, 
07/10/2011. Ailda Maria Sampaio Topázio – Presidente 
da COMPEL. 

AVISO DE LICITAÇÃO

P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O  N º .  0 1 0 7 / 2 0 1 1 -
COSEL/EDUCAÇÃO - Objeto: Aquisição de ventiladores de 
teto, para as Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino: Anísio Teixeira e a Nova Unidade do Bairro Nova 
Vitória, incluindo instalação. Recebimento das propostas: 
20 à 21/10/2011, até as 10h00min; Abertura das propostas: 
21/10/2011, às 10h00min; e início da disputa: 21/10/2011, às 
14h00min (Horário de Brasília). Edital/Informações: Site do 

Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. Informações 
pelo telefone (71) 3621-6665. Pregoeira – Miriam Alves dos 
Santos.

P R E G Ã O  P R E S E N C I A L  N º .  0 1 0 8 / 2 0 1 1 -
COSEL/EDUCAÇÃO - Objeto: Aquisição de sacos plásticos 
para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
Abertura: 20/10/2011, às 14h00min. Pregoeira – Ana Carla 
C o s t a  P a i m ;  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. tel.: (71) 3621-6665. 
I S A C A R L A  D O S  S A N T O S  S I LVA  -  P r e s .  
COSEL/EDUCAÇÃO.

P R E G Ã O  P R E S E N C I A L  N º .  0 1 0 9 / 2 0 1 1 -
COSEL/EDUCAÇÃO - Objeto: Aquisição de bengalas para 
atender as necessidades do Centro de Apoio e Educação 
Inclusiva que faz parte da Rede Municipal de Ensino. 
Abertura: 21/10/2011, às 09h30min. Pregoeira – Ana Carla 
C o s t a  P a i m ;  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. tel.: (71) 3621-6665. 
I S A C A R L A  D O S  S A N T O S  S I LVA  -  P r e s .  
COSEL/EDUCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - SECAD – Nº. 0005/2011 - O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará o Pregão 
Eletrônico – SECAD nº. 0005/2011, cujo objeto é a 
Aquisição de Motocicletas, para atender a Coordenadoria 
de Limpeza Pública – CLU, da Secretaria de Serviços 
Públicos – SESP do Município de Camaçari. Acolhimento 
das Propostas a partir do dia 19/10/2011 até 20/10/2011 às 
09:00 horas (Brasília); Abertura no dia 20/10/2011 às 
09:00 h (Brasília); Início da Disputa no dia 20/10/2011, às 

10:00 h (Brasília). O Edital e seus anexos encontram-se à 
d i s p o s i ç ã o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  

www.licitacoes-e.com.br. AILDA 

MARIA SAMPAIO TOPAZIO – Presidente da COMPEL.

PREGÃO N.º 191/2011(PRESENCIAL) – COSEL/SESAU -  
Objeto: Contratação de laboratório especializado em 
confecção de próteses dentárias para os munícipes, 
atendidos no Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO) do Município de Camaçari, Bahia, conforme Termo 
de Referência anexo I deste Edital. Abertura: 24/10/2011, 
à s  0 9 h  –  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Maria Santos Correia – Pregoeira da COSEL/SESAU.

 CLASSIFICAÇÃO DOS AGRICULTORES PARA 
PARTICIPAÇÃO NO PAA MUNICIPAL

Relatório de conclusão da classificação dos Agricultores 
para participação no Programa de Aquisição de Alimentos – 
PAA Municipal, obedecendo ao disposto na Chamada 
Pública nº 01/2011 de acordo com o art. 19 da Lei nº 
10.696/2003 e pelo Convênio nº 065/2010. 
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Camaçari, 13 de junho de 2011. MARCOS DA SILVA 
GONÇALVES - Coordenador de Agricultura -MAT: 3822-6. 
ANA LUCIA R. DA S. DE JESUS - MAT: 1576-6. MARIA 
ROSA LIMA TELES – ASSESSORA TÉCNICA - MAT: 
035640-9.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

Trata-se do Credenciamento 001-2011 SEDUC, cujo objeto 
é o credenciamento de entidades e instituições 
educacionais privadas que sejam comunitárias, filantrópicas 
e/ou confessionais, sem fins lucrativos, interessadas em 
firmar com a Administração Municipal contrato para o 
atendimento às crianças de zero a cinco anos e onze meses 
na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, a 
partir do ano de 2011, de forma complementar à Rede 
Municipal de Ensino do Município, atendidas as condições 
mínimas de participação estabelecidas no Edital.

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
GERAL:

INSTITUIÇÕES HABILITADAS DOCUMENTOS:
1- ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI – APITO
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2- ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E PROTETORA DA 
INFANCIA E DA MATERNIDADE DE CAMAÇARI – 
CRECHE ESPERANÇA I, II e IV.
3- CRECHE COMUNITÁRIA DO PARQUE FLORESTAL
4- CRECHE COMUNITÁRIA ESPERANÇA DE ESTIVA
5- CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO 
AMPARO
6- CRECHE COMUNITÁRIA SENHORA SANTANA
7- ESCOLA COMUNITÁRIA EMANUEL
8- ESCOLA COMUNITÁRIA BRINCANDO E CRIANDO
9- ESCOLACOMUNITÁRIA DE PARAFUSO
10- ONG PROJETO SOCIAL PARQUE VERDE
11- ESCOLA E CRECHE COMUNITÁRIA CARMEM MIRIM

ANALISE DA AVALIAÇÃO TÉCNICA

INSTITUIÇÕES HABILITADAS:
01 ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI – APITO
02 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E PROTETORA DA 
INFANCIA E DA MATERNIDADE DE CAMAÇARI – 
CRECHE ESPERANÇA I, II e IV.
03 CRECHE COMUNITÁRIA DO PARQUE FLORESTAL
04 CRECHE COMUNITÁRIA ESPERANÇA DE ESTIVA
05 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO 
AMPARO
06 CRECHE COMUNITÁRIA SENHORA SANTANA
07 ESCOLA COMUNITÁRIA EMANUEL
08 ESCOLA COMUNITÁRIA BRINCANDO E CRIANDO
09 ESCOLACOMUNITÁRIA DE PARAFUSO
10 ONG PROJETO SOCIAL PARQUE VERDE

INSTITUIÇÃO INABILITADA:
1- ESCOLA E CRECHE COMUNITÁRIA CARMEM MIRIM

CONCLUSÃO:

DIANTE DO RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA FEITA 
PELA EQUIPE:

1- A ÚNICA INSTITUIÇÃO QUE NÃO ATENDEU AS 
EXIGÊNCIAS MINIMAS FOI A ESCOLA E CRECHE
COMUNITÁRIA CARMEM MIRIM, PELOS MOTIVOS 
EXPOSTOS NO PARECER TÉCNICO QUANTO A 
Q U E S T Õ E S  D E  S E G U R A N Ç A ,  H I G I E N E  E  
SALUBRIDADE.
2- A ESCOLA COMUNITÁRIA DE PARAFUSO FOI 
APROVADA COM RESSALVAS PELA EQUIPE TÉCNICA, 
QUANTO A MELHORIA DA PROPOSTA PEDAGÓGICA, 
FICA REGISTRADO QUE DURANTE AS VISITAS 
TRIMESTRAIS REALIZADAS PELA PREFEITURA SE NÃO 
HOUVER MELHORIA, A MESMA, PODE SOFRER AS 
SANÇÕES CABÍVEIS.
3- A ESCOLA COMUNITÁRIA DO PARQUE VERDE FOI 
APROVADA COM RESSALVAS PELA EQUIPE TÉCNICA, 
QUANTO A MELHORIA DA PROPOSTA PEDAGÓGICA, 
FICA REGISTRADO QUE DURANTE AS VISITAS 
TRIMESTRAIS REALIZADAS PELA PREFEITURA SE NÃO 
HOUVER MELHORIA, A MESMA, PODE SOFRER AS 
SANÇÕES CABÍVEIS.

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS: 
ISACARLA DOS SANTOS SILVA

RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE TÉCNICA/VISITA: 
MIRIAM BITENCOURT, NILZETE RODRIGUES, LIGIA 

BURGOS e ADRIANA MARQUES,

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS
 AO CONTRATO 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços N° 0090/2011; 
Contratante:  Municíp io de Camaçar i ;  
Contratada: Empresa Reconart Construtora 
Ltda.; Do Objeto: Alterar o Caput da Cláusula 
Terceira, do Instrumento original; Preço: Tendo 
em vista o acréscimo de serviços, fica acrescido, 
através do presente Termo Aditivo, o valor de R$ 
221.842,09 (duzentos e vinte um mil, oitocentos e 
quarenta e dois reais e nove centavos), 
correspondendo a 11,50%, aproximadamente, do 
valor total previsto no Contrato de origem. Em 
razão do acréscimo de serviços novos á Planilha 
do contrato original, fica anexa nova Planilha 
Contratual, Conforme informações da SEDUC. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Terceira do Contrato original; 
Assinatura: 08/09/2011; Luiz Carlos Caetano - 
Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços N° 0249/2010; 
Contratante:  Municíp io de Camaçar i ;  
Contratada: Empresa Márcia Oliveira Rodrigues - 
Me; Do Objeto: Alterar o item 3.1 da Cláusula 
Terceira e o item 5.1 da Cláusula Quinta, do 
Instrumento original; Do Prazo: O prazo de 
prorrogação do Instrumento original será de 130 
(cento e trinta) dias, contados a partir da data de 
assinatura do presente Termo Aditivo; Do Preço: 
Tendo em vista o acréscimo de quantitativos, fica 
acrescido, através do presente Termo Aditivo, o 
valor de R$ 118.132,00 (cento e dezoito mil, cento 
e trinta e dois reais), correspondendo a 23,16% 
aproximadamente, do total previsto no Contrato 
original. Fica anexa nova Planilha Contratual, 
tendo em vista o acréscimo de valor constante no 
presente Termo Aditivo, conforme informações da 
SEGOV. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira do Contrato original; 
Assinatura: 23/08/2011; Luiz Carlos Caetano - 
Município.

Termo de Rescisão Unilateral do Contrato de 
Locação de Imóvel N° 081/2011; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
CM Comercio e Serviços Automotivos Ltda.; Do 
Objeto: A rescisão unilateral do Contrato de n° 
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081/2011; Do Distrato: Por força do presente 
Termo de Resc isão,  f i ca  o  Cont ra to  
supramencionado rescindido unilateralmente pelo  
Município de Camaçari, através da Secretaria 
Municipal de Saúde - SESAU. Assinatura: 
08/08/2011; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva - 
Município.

Termo Aditivo de Reti – Ratificação ao Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato N° 119/2010; 
Contratante:  Municíp io de Camaçar i ;  
Contratada: Empresa Carvalho & Martinelli Ltda.; 
Do Objeto: Retificar o nome da empresa 
Contratada constante na Ementa e no Preâmbulo, 
bem como alterar a Cláusula Segunda- Do Preço, 
do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 
119/2010, firmado em 30 de março de 2010, 
celebrado entre o MUNICIPIO DE CAMAÇARI a 
empresa CARVALHO E MARTINELLI Ltda.; Da 
Retificação e Alteração: Por força do presente 
Termo Aditivo ficam alterados a emente, o 
preâmbulo e a Cláusula Segunda do Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato original. Em virtude dos 
erros matérias constantes na Ementa, bem como 
no Preâmbulo do Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato original, tendo em vista equivoco 
concernente ao nome da Empresa Contratada, 
onde se lê: “Laboratório de Analises Clinicas 
Carvalho e Martinelli Ltda.” Leia-se:” Carvalho & 
Martinelli”. Fica inserido, através do presente 
Instrumento, o Parágrafo Terceiro. Cláusula 
Segunda – Do Preço: Em virtude do acréscimo 
de valor constante no Caput da presente Cláusula, 
fica anexa nova Planilha – Ficha de Programação 
Orçamentária – consoante informações prestadas 
pela SESAU. Assinatura: 19/09/2011; Camilo 
Pinto de Farias Lima e Silva - Município.

Termo Aditivo de Reti – Ratificação ao Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato N° 112/2010; 
Contratante:  Municíp io de Camaçar i ;  
Contratada: Laboratório Médico de Análises 
Clinicas Valois Freire Ltda. - LABORMED; Do 
Objeto: Alterar a Cláusula Segunda – Do Preço, 
do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato original; Da 
Alteração: Por força do presente Termo Aditivo, 
fica inserido, através do presente Instrumento, o 
Parágrafo Terceiro á Cláusula Segunda – Do 
Preço, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
original Parágrafo Terceiro – Do Preço: Em 
virtude do acréscimo de valor constante no Caput 
da presente Cláusula, fica anexa nova Planilha – 
Ficha de Programação Orçamentária – consoante 
informações prestada pela SESAU.  Assinatura: 
16/09/2011; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva - 
Município.

Termo Aditivo de Reti – Ratificação ao Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato N° 114/2010; 
Contratante:  Municíp io de Camaçar i ;  
Contratada: Laboratório Lisboa Patologia Clinica 
Ltda.; Do Objeto: Alterar a Cláusula Segunda – 
Do Preço, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
original; Da Alteração: Por força do presente 
Termo Aditivo, fica inserido, através do presente 
Instrumento, o Parágrafo Terceiro á Cláusula 
Segunda – Do Preço, do Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato original Parágrafo Terceiro – Do Preço: 
Em virtude do acréscimo de valor constante no 
Caput da presente Cláusula, fica anexa nova 
Planilha – Ficha de Programação Orçamentária – 
consoante informações prestada pela SESAU.  
Assinatura: 16/09/2011; Camilo Pinto de Farias 
Lima e Silva - Município.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços N° 579/2007; 
Contratante:  Municíp io de Camaçar i ;  
Contratada: Empresa Radial Locação e 
Sonorização Ltda. ; Do Objeto: Alterar o item 2.1 
da Cláusula Segunda e o item 3.2 da Cláusula 
Terceira, do Instrumento original; Do Prazo: Por 
força do presente termo aditivo, a data de 
encerramento do presente Contrato original que 
era de 11 de outubro de 2011, passará a ser 11 de 
abril de 2012.; Do Preço: considerando a 
prorrogação de prazo contida na clausula 
Segunda do presente termo Aditivo o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido 
instrumento é de R$ 598,950,00 (quinhentos e 
noventa e oito mil, novecentos e cinquenta  
reais),. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Segunda do Contrato 
original; Assinatura: 04/10/2011; Luiz Carlos 
Caetano - Município.

EXTRATO DO ISSM

Termo de Inexigibilidade Nº. 009/2011 – Processo 
Nº. 20859.11.804-11/2011. Contratado: Universo 
DL Encontros e Congressos Ltda.; Objeto: 
Contratação da Universo DL Encontros e 
Congressos Ltda., para participação no Curso de 
Desenvolvimento e liderança dos Servidores do 
ISSM; Do Valor: R$ 8.750,00 (oito mil setecentos 
e cinqüenta reais).Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2044; Elemento de 
D e s p e s a :  3 3 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 ;  D a t a  d a  
Homologação: 06/10/2011; Assinatura: 
06/10/2011 – Edmilson Sousa Santos– Diretor do 
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ISSM.

EXTRATOS DA STT
RESUMO DE CONVÊNIO

PROCESSO 2011/001995-0 – CONVÊNIO 005/2011 – 
PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – 
DETRAN/BA E SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO – STT. OBJETO: INTEGRAÇÃO 
E COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE AS PARTES, 
PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PARA A 
EXECUÇÃO DE MEDIDAS CABÍVBEIS E NECESSÁRIAS 
AO FIEL E PLENO CUMPRIMENTO DA LEI DEFERAL Nº. 
9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, EM ESPECIAL O 
ACESSO E INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES COM A 
UTILIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS E CADASTRO DO 
DETRAN-BA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E 
RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS, COM O OBJETIVO DE 
PROCEDER À NOTIF ICAÇÃO E IN ICIAR O 
PROCEDIMENTO COM RELAÇÃO À COBRANÇA DAS 
MULTAS APLICADAS PELA STT NO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI/BA, COM BASE NA LEGISLAÇÃO DE 
TRÂNSITO, POR OCASIÃO DA REGULARIZAÇÃO, 
REGISTRO E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS 
VEÍCULOS, NO ESTADO DA BAHIA – VIGÊNCIA: 
03/10/2011 A 02/10/2012. DATA DE ASSINATURA: 
03/10/2011. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 
06/10/2011.

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL – STT Nº. 001/2011 – A 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público do 
Município de Camaçari torna público, para conhecimento 
dos interessados, que na sala de reuniões da STT (Prédio 
da Antiga CCL), situada na situada na Rua Lateral de 
Dentro, s/nº., Jardim Limoeiro Camaçari-BA, realizará o 
pregão presencial – STT Nº. 001/2011 Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de 
guincho e caminhão Munck para atender às demandas do 
trânsito na Cidade de Camaçari (Sede e Orla).
Abertura: 21/10/2011 às 09h30min horas. Cópia do edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari / STT, na sala da COPEL 
– Comissão Permanente de Licitação. Informações pelo 
te lefone (71)3622-7729 ou 7715.  ELINALVA 
GUILARDUCCI – Presidente da COPEL. Camaçari, 07 de 
outubro de 2011. 

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Superintendente

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2011                                                                            
DATA: 04/10/2011 LIMPEC

1.0 ASSUNTO
Dispõe sobre normas, critérios e parâmetros de construção 
para depósito temporário de resíduos sólidos em 
empreendimentos residenciais. 

2.0 OBJETIVO
Estabelecer procedimentos para a execução de depósito 
destinado exclusivamente ao armazenamento temporário 
dos resíduos sólidos gerados no empreendimento.

3.0 REFERÊNCIAS
3.1. Lei Federal nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010 – 

Institui a Política Nacional de Resíduos                                
Sólidos.

3.2. Lei Federal nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007 – 
Estabelece diretrizes nacionais para o Saneamento 
Básico.

3.3. NBR – 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação.
3.4. NBR – 13334 – Caçambas Estacionárias para Coleta 

de Resíduos Sólidos.
3.5. Decreto Estadual nº. 7.765, de 08 de março de 2000 

– Aprova o Regulamento da Lei nº. 7.307, de 
23/01/98, que dispõe sobre a ligação de efluentes à 
rede pública de esgotamentos sanitários.

3.6. Lei Municipal nº. 1.120, de 25 de novembro de 2010 
– Institui o Código de Pólicia Administrativa do 
Município de Camaçari.

3.7. Lei Municipal nº. 973, de 30 de abril de 2009 – Institui 
o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos da 
Construção Civil.

3.8. Lei Municipal nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009 
– Institui o novo Código Tributário e de Rendas do 
Município de Camaçari.

3.9. Lei Complementar nº. 913, de 03 de setembro de 
2008 – Institui o Código Urbanístico Ambiental do 
Município de Camaçari.

3.10. Lei Municipal nº. 866, de 11 de janeiro de 2008 – 
Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano do Município de Camaçari.

3.11. Decreto nº. 4.844, de 27 de janeiro de 2010 – Fixa 
os valores dos Preços Públicos a serem cobrados 
no Município. 

3.12. Decreto Municipal nº. 891, de 09 de abril de 1981 – 
Aprova o Regulamento da Limpeza Pública do 
Município de Camaçari.

4.0 APLICAÇÃO
4.1. Esta Norma se aplica no que couber, a todas as 
edificações implantadas nos seguintes empreendimentos:
      I – Loteamento de uso residencial e/ou misto;
      II – Condomínio de uso residencial e/ou misto;
      III – Edificação multiresidencial ou pluriresidencial;

    IV - Fração Ideal Privativa de casas;
VI - Urbanização Integrada.
4.2. Os órgãos da Prefeitura responsáveis pelo 
licenciamento dos empreendimentos e das edificações 
deverão considerar as disposições desta Norma. 

5.0 VIABILIDADE DE COLETA
A viabilidade de coleta será dada para os empreendimentos 
listados no item 4.0 e deverá ser solicitada à LIMPEC, 
mediante apresentação dos seguintes documentos: 
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5.1. Cópia da ANÁLISE DE ORIENTAÇÃO PRÉVIA 
(AOP) - emitida pela SEDUR - Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, localizada no Centro 
Administrativo da Prefeitura Municipal de Camaçari. 
5.2. M E M O R I A L  D E S C R I T I V O  D O  
EMPREENDIMENTO: descrever as características do 
empreendimento com relação ao seu tipo de atendimento, 
área do terreno, área construída, taxas de ocupação, 
capacidade de atendimento, localização e funcionalidade de 
suas unidades, características de sua infra-estrutura básica, 
padrões de utilização e acesso, bem como todas as 
informações complementares que se façam necessárias 
para o melhor entendimento das características particulares 
do mesmo. 
5.3. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO: onde são 
representados elementos necessários para localizar a área 
do empreendimento dentro da sua região de implantação. 
5.4. PLANTA DE SITUAÇÃO: onde são representados 
todos os elementos necessários para situar a edificação que 
será construída no terreno. 

         MODELO DE PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

MODELO DE PLANTA DE SITUAÇÃO

5.1. Cópia do Comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral, constando CNPJ, Endereço 
e Razão Social da empresa. 

5.2. Pagamento da taxa de acordo com a Lei 
Municipal nº 1.039/2009 e o Decreto Municipal 
nº. 4.844/2010, através do boleto bancário.

6. CONCEITUAÇÃO

6.1. ACONDICIONAMENTO – acomodação dos  

resíduos em recipientes apropriados e em 
condições de higiene, preservando a 
deterioração, para estocagem e posterior 
coleta. 
6.2. ÁREAS DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 
– são áreas destinadas ao beneficiamento ou à 
disposição final de resíduos. 
6.3. ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – 
Consiste na guarda temporária dos recipientes 
contendo os resíduos já acondicionados, em 
abrigos internos. 
6.4. COLETA – conjunto de atividades para 
remoção dos  res íduos  dev idamente  
acondicionados e ofertados, mediante o uso de 
veículos apropriados para tal. 
6.5. COLETA SELETIVA – Coleta de resíduos 
sólidos previamente segregados conforme sua 
constituição ou composição. 
6.6. CONDOMÍNIO – divisão de imóvel em 
unidades autônomas destinadas à edificação, 
às quais correspondem frações ideais das áreas 
de uso comum dos condomínios, sendo 
admitida a abertura de vias de domínio público. 
6.7. CONTÊINER PLÁSTICO – recipiente 
fabricado em polietileno de alta densidade 
(PEAD), atendendo às normas ANSI Z  245-60 
(Tipo B) e ANSI Z 245-30, nas capacidades de 
120 (cento e vinte), 240 (duzentos e quarenta) e 
360 (trezentos e sessenta) litros, proporcional 
ao volume coletado no empreendimento.
6.8. DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS 
– compartimento destinado exclusivamente ao 
armazenamento temporário do resíduo gerado 
na edificação e no terreno onde esta se situa, até 
o momento de coleta.
6.9. DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE 
ADEQUADA – destinação de resíduos que inclui 
a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 
recuperação e o aproveitamento energético ou 
outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes, entre elas a disposição final, 
observando normas operacionais específicas 
de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos. 
6.10. DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTEMENTE 
ADEQUADA – distribuição ordenada de rejeitos 
em aterros, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à 
saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos. 
6.11. EDIFICAÇÃO – construção acima ou 
abaixo da superfície de um terreno, constituída 
de estruturas físicas que possibilitem a 
instalação e o exercício de atividades humanas
6.12. EDIFICAÇÃO MISTA – prédio onde parte 
das unidades construídas é utilizada para fins 
residenciais e a outra parte é utilizada para fins 
comerciais ou de prestações de serviços. 

 

 

. 
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6.13. EDIFICAÇÃO MULTIRESIDENCIAL OU 
P L U R I R E S I D E N C I A L  –  e d i f i c a ç ã o  
comportando mais de uma unidade residencial 
au tônoma,  agrupadas  hor izon ta l  ou  
verticalmente, dispondo de áreas de circulação 
interna e acesso comum ao logradouro público. 
6.14. EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – 
intervenção física numa determinada área, 
caracterizada pela produção habitacional 
individualizada ou agrupadas em conjuntos, 
p rov idos  de  i n f ra -es t ru tu ra  bás i ca ,  
equipamentos e serviços urbanos.  
6.15. ESTOCAGEM – armazenamento dos 
resíduos em local adequado de forma 
controlada e por curto período de tempo.  
6.16. FISCALIZAÇÃO – toda e qualquer ação de 
agente fiscal credenciado visando ao exame e 
verificação do atendimento às disposições 
contidas na legislação desta Norma. 
6.17. FRAÇÃO IDEAL – quota parte do terreno 
atribuída à unidade, aplicável a terrenos que 
contêm unidades imobiliárias.  
6.18. GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público 
ou privado, que geram resíduos sólidos por 
meio de suas atividades, nelas incluídos o 
consumo. 
6.19. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS: conjunto de ações exercidas, direta 
ou indiretamente, nas etapas de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada dos 
resíduos só l idos e d isposição f ina l  
ambientalmente adequada dos rejeitos, de 
acordo com plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos ou com plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na 
forma desta Lei. 
6.20. GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS: conjunto de ações voltadas para a 
busca de soluções para os resíduos sólidos, de 
forma a considerar as dimensões política, 
econômica, ambiental, cultural e social, com 
controle social e sob a premissa do 
desenvolvimento sustentável. 
6.21. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS – conjunto de 
atividades, infra-estruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do 
lixo originário da varrição e limpeza de 
logradouros e vias públicas. 
6.22. LOTEAMENTO – subdivisão de gleba em 
lotes destinados à edificação, com abertura de 
novas vias de circulação, de logradouros 
públicos ou prolongamento, modificação ou 
ampliação dos existentes. 
6.23. MANUSEIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS-
conjunto de atividades que engloba a 

 
 

segregação na origem, acondicionamento, 
movimentação interna, estocagem e oferta dos 
resíduos para coleta. 
6.24. MOVIMENATAÇÃO INTERNA – 
recolhimento dos resíduos acondicionados nos 
contêineres e transferência para o depósito 
temporário. 
6.25. PROGRAMA DE COLETA SELETIVA – 
programa desenvolvido e coordenado pela 
LIMPEC, no âmbito do Município de Camaçari, 
a partir da Lei Federal 12.305/2010. 
6.26. RECICLAGEM – é o processo de 
reaplicação de um resíduo sem transformação 
do mesmo. 
6.27. RESÍDUOS RECICLÁVEIS – resíduos 
passíveis de serem reintroduzidos no ciclo 
produtivo mediante processos de segregação, 
recuperação ou reutilização. 
6.28. RESÍDUO DOMICILIAR – material, 
substância, objeto ou bem descartado 
proveniente de atividades humanas nas 
residências. 
6.29. RESÍDUOS SECOS DOMICILIARES 
RECICLÁVEIS - resíduos provenientes de 
residência ou de qualquer outra atividade que 
gere resíduos com características domiciliares 
ou a estes equiparados, constituídos 
principalmente por embalagens e que podem 
ser  submet idos a  um processo de 
reaproveitamento. 
6.30. RESÍDUOS SÓLIDOS - Resíduos nos 
estados sólido e semi-sólido, que resultam de 
atividades de origem industrial, doméstica, 
hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 
varrição. 
6.31. REUTILIZAÇÃO – processo de 
aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 
transformação biológica, física ou físico-
química, observadas as condições e os 
padrões estabelecidos pelos órgãos 
competentes. 
6.32. SEGREGAÇÃO NA ORIGEM – 
separação dos resíduos nos seus diferentes 
t ipos ou nas f rações passíve is  de 
aproveitamento, no local da geração. 
6.33. SERVIÇO REGULAR DE COLETA – 
remoção do lixo colocado em local previamente 
determinado e o seu deslocamento para 
processamento da destinação. 
6.34. SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO, 
COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO NAS 
EDIFICAÇÕES – conjunto de etapas pelas 
quais devem passar os resíduos sólidos do 
interior das edificações, até o momento da sua 
oferta para fins da coleta regular do lixo. 

7. RESPONSABILIDADES 

7.1. DOS GERADORES
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I – Eliminar os líquidos e embrulhar 
convenientemente cacos de vidro, materiais 
contundentes e perfurantes, antes do 
acondicionamento dos resíduos. 

II – Segregar os resíduos na origem, separando 
a fração úmida da fração de resíduos secos 
recicláveis, em atendimento ao Programa de 
Coleta Seletiva estabelecido no Município de 
Camaçari. 

III – Acondicionar os resíduos gerados nas 
edificações, obrigatoriamente, em sacos 
p lás t i cos  e /ou  ou t ras  emba lagens  
descartáveis e depositados nos contêineres 
padronizados pela Secretaria de Serviços 
Públicos – SESP, sempre a expensas do 
gerador. 

IV – Transportar o resíduo domiciliar, depois de 
acondicionado no contêiner, para o depósito 
temporário. 

V - Limpar as áreas, ruas e vias internas e 
serviços comuns dos agrupamentos de 
edificações. 

VI – Manusear de forma correta os resíduos 
sólidos gerados no empreendimento, 
incluindo a l impeza, manutenção e 
conservação dos recipientes e do depósito 
temporário. 

7.2. DA LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI – 
LIMPEC 

I – Analisar a solicitação e emitir o Atestado de 
Viabilidade de Coleta. 

II – Coordenar o Programa de Coleta Seletiva 
estabelecido no Município de Camaçari. 

II – Dar destinação ou disposição final 
adequada ao resíduo sólido domiciliar 
coletado nos empreendimentos. 

III – Fiscalizar o cumprimento desta Norma. 

7.3. DA SECRETARIA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS – SESP

I – Estabelecer e informar aos usuários para 
cada local do Município, os dias e horários do 
Serviço Regular de Coleta. 

II - Realizar o Serviço Regular de Coleta e o 
transporte para processamento da destinação 
final, obedecendo aos horários pré-
estabelecidos, de forma direta ou através de 

  

terceiros contratados para a realização dos 
serviços. 

III – Executar a seu exclusivo critério, os 
serv iços  de  remoção de res íduos  
indevidamente acumulado, cobrando dos 
responsáveis o custo correspondente aos 
serviços prestados por valores médios de 
mercado, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

7.4. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO – SEDUR

I – Informar nos documentos de Consulta 
Prévia, Análise de Orientação Prévia, Alvará e 
Autorização, a necessidade de cumprimento 
desta Norma. 

8. PROCEDIMENTOS

8.1.  ACONDICIONAMENTO
I – É obrigatório o acondicionamento do resíduo 
domiciliar e dos demais resíduos similares ao 
resíduo domiciliar em sacos plásticos, nas 
espessuras e dimensões especificadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ABNT. 
II – É obrigatório que o resíduo domiciliar e os 
demais resíduos similares ao resíduo domiciliar 
sejam ofertados nos contêineres, nas 
capacidades de duzentos e quarenta ou 
trezentos e sessenta litros, a depender do 
número de unidades habitacionais, que 
deverão permanecer com a tampa fechada até 
o momento da coleta. 
III – Serão considerados irregulares os 
contêineres que não seguirem a padronização 
estabelecida, ou que apresentarem em mau 
estado de conservação e asseio os que não 
permitem o correto ajuste da tampa. 
IV – Para finalizar o acondicionamento, os 
contêineres deverão permanecer no depósito 
temporário até o momento da coleta. 

8.2. MOVIMENTAÇÃO INTERNA
I – A estocagem dos resíduos no depósito 
temporário terá que ser feita, obrigatoriamente, 
em contêiner plástico de capacidade 
compatível com o número de unidades 
habitacionais e de tipo compatível com o 
dispositivo de basculamento instalado nos 
veículos de coleta regular. 
II – As vias de acesso ao depósito temporário 
devem atender as especificações de acordo 
com sua característica funcional, contidas no 
Anexo IV da Lei Complementar nº. 913/2008. 

8.3.  DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS
I – deverá ser implantado em local que tenha 
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a c e s s o  d i r e t o  a o s  l o g r a d o u r o s  d o  
empreendimento, sendo admitidas rampas que 
permitam a fácil movimentação dos contêineres 
até o local da coleta.
II–deverá estar localizado em local coberto, 
isento de obstáculos que impeçam a livre 
movimentação dos contêineres, como degraus, 
pilares e outros. 
III – deverá ter área mínima suficiente para 
permitir a livre movimentação da quantidade 
mínima de contêineres capaz de abrigar o 
volume de resíduo gerado na edificação ao 
longo de 2 (dois) dias. 
IV - deverá ter seu piso e paredes revestidos 
com material impermeável, resistente e de fácil 
limpeza; ser iluminado e ter abertura para 
ventilação (1/10 da área do piso). 
V – deverá ter porta com abertura para fora, 

v o l t a d a  p a r a  a  p a r t e  i n t e r n a  d o  
empreendimento, próxima à via de acesso, 
dotada de proteção contra roedores e outros 
vetores e vedada ao acesso de terceiros. 
VI – deverá ter ponto de água e de luz, ralo 
sifonado com tampa, ligado à rede de esgoto ou 
fossa do empreendimento no qual será 
instalado. 
VII – deverá ter uma área específica anexa para 
limpeza e higienização dos contêineres e outros 
utensílios e/ou equipamentos utilizados no 
mane jo  dos  res íduos ,  dev idamen te  
impermeabilizada com adequado sistema de 
escoamento de águas. 

9. PENALIDADES
I – As infrações ao disposto nesta Norma serão 
penalizadas de acordo com o estabelecido na 
Lei nº. 1120/2010 e no Regulamento de 
Limpeza Pública do Município de Camaçari. 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
I – Nos empreendimentos, o síndico ou o 
administrador, deverá providenciar para que o 
resíduo gerado em cada uma das edificações 
seja ofertado dentro do horário previsto. 
II - O cálculo do volume diário de lixo, para fins 
de dimensionamento dos compartimentos 
previsto nesta Norma Técnica, deverá ser feito 
considerando a geração per capita de 1,0 
kg /hab /d ia ,  ac resc ido  dos  res íduos  
provenientes das áreas livres, limpeza de 
jardins e gramados. 
III - Aos empreendimentos relacionados no item 
4.0 desta Norma, fica vedado acumular lixo com 
fim de utilizá-lo ou removê-lo para outros locais 
que não os estabelecidos pela SESP, salvo os 
casos expressamente autorizados por esta 
última. 
IV - A disposição dos resíduos sólidos 
recicláveis deverá obedecer ao estabelecido no 

 

Programa de Coleta Seletiva coordenado pela 
LIMPEC.
IV - Os Resíduos de Construção e Demolição 
deverão atender ao disposto na Lei Municipal nº. 
973/2009. 
V – O efluente da lavagem do depósito 
temporário e da área de higienização dos 
equipamentos deverá atender ao disposto no 
Decreto Estadual nº. 7.765/2000 e demais 
exigências do órgão ambiental municipal. 
VI - O licenciamento de edificações, 
condomínios e loteamentos, pela Prefeitura do 
Município de Camaçari, estará condicionado ao 
atendimento das exigências contidas na 
presente Norma a partir da data de sua 
publicação. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

I – As disposições contidas nesta Norma são 
aplicáveis para os novos empreendimentos, 
sendo que os empreendimentos existentes 
terão um prazo de 90 dias a contar da data de 
publicação, para atendimento.
I - Os casos omissos e situações não previstas 
nesta Norma serão dirimidos pela LIMPEC. 
II – Esta Norma entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO DE 2011.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
DIRETORA PRESIDENTE

JOSÉ ELÍSIO DE OLIVEIRA SOBRINHO

200

PÁGINA 38 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº IX  431 - de 01 a 07 de Outubro de 2011 -


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38

