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 LEI Nº 740/2006
DE 12 DE JULHO DE 2006 

“Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 
de 2007 e dá outras providências”.

O PREFEITO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º.  Esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município 
de Camaçari  para o exercício de 2007, em cumprimento ao disposto 
nos artigos 165, § 2º da Constituição Federal, Artigos 62 e 159 § 2º 
da Constituição Estadual, Artigo 134 da Lei Orgânica do Município e 
o artigo 4º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 e nos 
termos da presente Lei,  compreendendo:

I. as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;

II. a estrutura, organização e diretrizes para a elaboração e execução 
dos orçamentos e suas alterações;

III. a geração de despesas;

IV.  as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos 
sociais;

V. as disposições sobre alterações na legislação tributária e política de 
arrecadação de receitas;

VI. as disposições do Regime de Gestão Fiscal Responsável;

VII. as disposições finais.

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º . As prioridades e metas da Administração Municipal para o 
próximo exercício serão fixadas em consonância com as estratégias 
estabelecidas no Plano Plurianual e suas alterações para o período 
de 2006 a 2009, instituído pela Lei Municipal nº 714/2005, de 14 de 
dezembro de 2005, constituindo-se prioridades da Administração 
Pública Municipal para o exercício de 2007, a serem contempladas na 
sua programação orçamentária anual:

I - melhorar o desempenho no cumprimento do papel constitucional, 
legal e institucional do Legislativo; modernizar a Casa Legislativa; ca-
pacitar, qualificar e treinar os recursos humanos do Legislativo;

II - estabelecer um planejamento integrado e participativo que res-
taure sua importância como instrumento dinâmico e indispensável à 
implantação dos programas governamentais e de ordenação urbana 
do município. Preservar e conservar o meio ambiente natural e cons-
tituído, evitando sua degradação, bem como a revitalização das áreas 
degradadas;

III - assegurar a capacitação técnica e gerencial dos recursos huma-
nos, modernizando a estrutura organizacional do Município, visando a 
eficiência, eficácia e a efetividade da gestão dos programas governa-
mentais, ampliar e melhorar a qualidade dos serviços, emprestando-lhes 
maior racionalidade, eficiência, resgatando uma política de valorização 

e desenvolvendo ações integradas e intermitentes que resultem e con-
solidem a dignidade da categoria do servidor público;

IV - implantar um modelo de desenvolvimento que fortaleça econômica 
e financeiramente o Município, enfatizando o equilíbrio das contas pú-
blicas, a justiça fiscal, rigor e transparência na aplicação dos mesmos 
e a plena gestão dos sistemas de tributação e arrecadação. Dotar a 
administração dos meios e tecnologias necessárias à modernização das 
áreas tributárias, de fiscalização, financeiras, de execução e controle;

V - promover ações preventivas e de socorro, assistenciais e reconstru-
tivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral 
da população, restabelecendo a normalidade social;

VI - valorizar a cultura popular; Promovendo a revitalização do patrimô-
nio artístico cultural do Município; modernizar as estruturas culturais ; 
promover a interiorização das ações culturais e a realização de festas 
e manifestações de cunho cultural, religioso e popular;

VII - melhorar a qualidade do ensino e restabelecer a disponibilidade do 
escolar e do professor,através da valorização do profissional da área 
de educação e da ampliação, recuperação,adequação e modernização 
dos meios físicos, a partir da restauração da capacidade hoje instalada 
e redução do déficit de vagas escolares;

VIII - revitalizar o sistema municipal de saúde, mediante o desenvolvi-
mento de um modelo que dê ênfase as ações preventivas de doenças. 
assegurar a oferta de serviços nas ações de saúde à população objeti-
vando a melhoria do acesso aos serviços e programas;

IX - promover a melhoria da qualidade de vida da população através 
da ampliação, otimização e eficientização das ações e serviços de 
infra-estrutura urbana prestados e disponibilizados à comunidade de 
Camaçari. Melhorar padrões de atendimento à população quanto ao 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, prioritariamente em 
áreas carentes, bem como adoção de procedimentos para o tratamento 
de lixo e esgotos domésticos;

X - tornar o trânsito de veículos e o tráfego de pessoas desimpedido no 
município com maior segurança reduzindo o número de acidentes e gerar 
sistemas de transportes públicos mais qualificados. Ampliar os sistemas 
de transportes públicos municipais criando novas linhas, estações de 
transbordo, melhoria das frotas, fiscalização e regulamentação do setor, 
com a modernização de todo o sistema municipal;

XI - prover e manter níveis satisfatórios de iluminação pública, através da 
manutenção e modernização do sistema, bem como expandir a rede de 
iluminação pública do Município, priorizando as comunidades carentes. 
Ampliar as ações inerentes à segurança pública, em parceria com o 
Governo do Estado, Município. Prover serviços públicos de qualidade, 
em especial os serviços de limpeza pública;

XII - estimular o crescimento das atividades de comércio, indústria e 
serviços que ampliem a geração de emprego e renda, alavancando a 
arrecadação tributária do Município. Promover programas e projetos de 
qualificação e capacitação da mão de obra local;

XIII - dotar  o Município de ações afirmativas, visando a promoção da 
eqüidade de gênero através reconhecimento, da participação e da inclu-
são produtiva da mulher, combatendo todas as formas de descriminação 
que vem sendo vitima ao longo do tempo;

XIV - revitalizar a política habitacional do município, visando melhoria 
das condições de acesso a moradia para população de baixa renda;

XV - fortalecer o setor de turismo como atividade econômica essencial 
e fundamental ao desenvolvimento do município, devido a sua voca-
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ção natural em absorver contingentes cada vez maiores de recursos 
humanos, gerando emprego e renda ;

XVI - promover o desenvolvimento comunitário, articulado com o Poder 
Público, sociedade organizada e iniciativa privada;

XVII - incrementar atividades na agricultura, na apicultura e na pes-
ca, em busca da auto-suficiência em alimentos básicos; Geração de 
emprego, renda e valorização da produção familiar;

XVIII - garantir o atendimento à população carente do município, 
melhorando suas condições de vida;

XIX - implantar programas e projetos pautados no combate à pobreza, 
atendendo a população carente do Município que necessita do apoio 
e amparo institucional;

XX - Disseminar a prática do esporte e lazer como incentivo para 
aprimorar e formar o cidadão;

XXI - assegurar o apoio técnico e gerencial à gestão do Instituto de 
Seguridade Social – ISSM;

XXII - gestão das ações de caráter administrativo e operacional dos 
órgãos e secretarias com vistas á maximizar e eficientizar a prestações 
de serviços pelo Poder Público local.

Art. 3° As metas prioritárias para o exercício financeiro de 2007 são as 
especificadas no Anexo I que integra esta Lei, as quais terão precedên-
cia na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2007, não 
se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A ELA-
BORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTE-

RAÇÕES.

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 4° A Lei Orçamentária Anual obedecerá aos princípios da Uni-
dade, Universalidade e Anualidade, estimando a Receita e fixando a 
Despesa, sendo estruturada na forma definida na Lei Complementar 
n° 101/2000, nesta Lei e, no que couber, na Lei n° 4320/1964.

Parágrafo Único. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas 
nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus 
créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos 
das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo e 
seus respectivos custos.

Art. 5° Os recursos do Tesouro Municipal serão alocados para atender, 
em ordem de prioridade, às seguintes despesas:

I. pessoal e encargos sociais, observado o limite previsto na Lei Com-
plementar n° 101/2000;

II. juros, encargos e amortizações da dívida fundada interna e ex-
terna em observância às Resoluções nos 40 e 43/2001 do senado 
Federal;

III. contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos e 
externos ou de convênios ou outros  instrumentos similares, observa-
dos os respectivos cronogramas de desembolso;

IV. outros custeios administrativos e aplicações em despesas de 
capital.

Parágrafo único. As dotações destinadas à despesa de capital, 
que não sejam financiadas com recursos originários de contratos ou 
convênios, somente serão programadas com os recursos oriundos da 
economia com os gastos de outras despesas correntes, desde que 
atendidas plenamente as prioridades estabelecidas neste artigo.

Art. 6° Somente serão incluídas na Proposta Orçamentária dotações 
financiadas com as operações de crédito mediante Lei autorizativa do 
Poder Legislativo, observadas as vedações e restrições previstas na 

Lei Complementar 101/2000.

Art. 7° Na programação de investimentos da Administração Pública 
direta e indireta, além do atendimento às metas e prioridades es-
pecificadas na forma dos arts. 2° e 3° desta Lei observar-se-ão as 
seguintes regras:

I. a destinação de recursos para projetos deverá ser suficiente para a 
execução integral de uma ou mais unidades ou a conclusão de uma 
etapa, se sua duração compreender mais de um exercício;

II. será assegurado alocação de contrapartida para projetos que con-
templem financiamentos;

III. não poderão ser programados novos projetos que não tenham 
viabilidade técnica, econômica e financeira.

Seção II
Da Estrutura e Organização dos Orçamentos Fiscal, da Seguri-

dade Social e de Investimentos das Empresas.

Art. 8° Para fins desta Lei conceituam-se: 

I. função, o maior nível de agregação das diversa áreas da despesa 
que competem ao setor público;

II. subfunção, a partição da função, visando a agregar determinado 
subconjunto de despesa do setor público;

III. programa, o instrumento de organização da ação governamental, 
visando à concretização dos objetos pretendidos, sendo mensurado 
por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

IV. atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo 
de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se rea-
lizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto 
necessário à manutenção da ação de governo;

V. projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo 
de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no 
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão 
ou aperfeiçoamento da ação de governo;

VI. operação especial, as despesas que não contribuem para a manu-
tenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não 
geram contraprestação direta sobre a forma de bens e serviços;

VII. categoria de programação, a identificação da despesa compreen-
dendo a sua classificação em termos de funções, subfunções, progra-
mas, projetos, atividades e operações especiais;

VIII. órgão – Secretaria ou Entidade desse mesmo grau, integrante da 
estrutura Organizacional Administrativa do Município, aos quais estão 
vinculadas as respectivas Unidades Orçamentárias;

IX. transposição, o deslocamento de uma categoria de programação 
de um órgão para outro, pelo total ou saldo;

X. remanejamento, a mudança de dotações de uma categoria de pro-
gramação para outra no mesmo órgão;

XI. transferência, o deslocamento de recursos da reserva de contin-
gência para a categoria de programação, de uma função de governo 
para outra, ou de um órgão para outro para atender passivos contin-
gentes;

XII. reserva de contingência, a dotação global sem destinação específica 
a órgão, Unidade Orçamentária, programa, categoria de programação 
ou grupo de despesa, que será utilizada como fonte para atendimento 
de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos;

XIII. passivos contingentes, questões pendentes de decisão judicial que 
podem determinar um aumento da dívida pública, se julgadas proce-
dentes ocasionará impacto sobre a política fiscal, a exemplo de ações 
trabalhistas e tributárias; fianças e avais concedidos por empréstimos; 
garantias concedidas em operações de crédito, e outros riscos fiscais 
imprevistos;

XIV. créditos adicionais, as autorizações de despesas não computadas 
ou insuficientemente dotadas que modifiquem o valor original da Lei 
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de Orçamento;

XV. crédito adicional suplementar, as autorizações de despesas desti-
nadas a reforçar projetos ou atividades existentes na Lei Orçamentária, 
que modifiquem o valor global dos mesmos;

XVI. crédito adicional especial, as autorizações de despesas, mediante 
Lei específica, destinadas à criação de novos projetos ou atividades 
não contemplados na Lei Orçamentária;

XVII. crédito adicional extraordinário, as autorizações de despesas 
mediante decreto do Poder Executivo e posterior comunicação ao Le-
gislativo, destinadas a atender necessidades imprevisíveis e urgentes 
em caso de guerra, comoção interna ou calamidade públicas;

XVIII. unidade orçamentária consiste em cada um dos órgãos, Se-
cretarias, Entidades, Unidades ou Fundos da Administração Pública 
Municipal, direta ou indireta, para qual a Lei Orçamentária consigna 
dotações Orçamentárias específicas;

XIX. unidade gestora, Unidade Orçamentária ou Administrativa investida 
de competência e poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, 
próprios ou decorrentes de descentralização;

XX. unidade centralizadora de dotação, Unidade Orçamentária ou 
Administrativa investida de competência e poder de gerir recursos 
orçamentários e financeiros de forma centralizada;

XXI. Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) – instrumento que 
detalha, operacionalmente, os projetos e atividades constantes da Lei 
Orçamentária Anual, especificando a Categoria Econômica, o Grupo 
de Despesa e o Elemento de Despesa constituindo-se em instrumento 
de execução orçamentária e gerência;

XXII. alteração do Detalhamento da Despesa a inclusão ou reforço de 
dotações de elementos, dentro do mesmo projeto, atividade, categoria 
econômica e grupo de despesa.

Art. 9° O orçamento fiscal compreenderá a receita e a programação 
da despesa dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos da admi-
nistração direta, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público. 

§ 1° O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de 
sua receita resultante de imposto e transferências oriundas de impostos 
na manutenção e no desenvolvimento do ensino conforme dispõem a 
Constituição Federal no seu art. 212, a Emenda Constitucional n° 14/96 
e a Lei n° 9.424/96 combinada com a Resolução 1063 de 18.05.05, 
atualizada pela Resolução 1195/06 de 30.04.06 do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado da Bahia. 

Art. 10 – O orçamento da seguridade social abrangerá os recursos e 
as programações destinadas aos órgãos e entidades da Administra-
ção direta e indireta do Município, inclusive seus fundos e fundações, 
para atender às ações de saúde, previdência e assistência social, 
compreendendo inclusive àquelas relativas à concessão de benefícios 
previdenciários aos segurados dos Poderes do Município, seus órgãos 
e entidades da Administração direta e indireta, que serão consignadas 
ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM,  integrante 
do Orçamento de Seguridade Social.

§ 1° O Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto 
da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos 
de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3° da Constituição 
Federal, em ações e serviços públicos de saúde, conforme disposto 
no inciso III do art. 7° da Emenda Constituição 29/2000, combinado 
com as determinações contidas na Portaria 2.047/GM, de 05.11.2002, 
do Ministro de Estado da Saúde e Resolução 1064, de 18.05.2005, 
atualizada pela Resolução 1195/06 de 30.04.06 do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado da Bahia.

§ 2° A base de cálculo para a apuração do valor mínimo definido no §1° 
a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde conforme esta-
belecido nos incisos do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT da Constituição Federal, é somatório:

a) do total das receitas de impostos municipais: ISS, IPTU, ITBI/ITIV, 

IRRF;

b) do total das receitas de transferências recebidas da União: Quota-
Parte do FPM; Quota-Parte do ITR; Quota-Parte da Lei Complementar 
n° 87/96  (Lei Kandir) – ICMS exportação;

c) das receitas de transferências do Estado: Quota-Parte do ICMS; 
Quota-Parte do    IPVA; Quota-Parte do IPI  exportação; e

d) de outras receitas correntes: Receita da Dívida Ativa Tributária de 
Impostos, Multas, Juros de Mora e Correção Monetária.

Art. 11. Para efeito da aplicação do art. 77 do ADCT, consideram-se 
despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas de custeio 
e de capital, financiadas pelo município, relacionadas a programas 
finalísticos e de apoio que atendam simultaneamente, aos princípios 
do art. 7° da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes 
diretrizes:

I. sejam objeto do acesso universal e igualitário de que trata o art. 196 
da Constituição Federal, obedeçam, ainda, ao princípio da gratuidade 
estabelecido pelo art. 43 da Lei Federal nº 8.080/90;

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

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

Parágrafo Único. Além de atender aos critérios estabelecidos neste 
artigo, as despesas com ações e serviços de saúde, realizadas pelo 
Município deverão ser financiadas com recursos alocados por meio dos 
respectivos Fundos de Saúde, nos termos dos art. 77, § 3°, do ADCT 
e art. 1º e 2º da Resolução 1064/05 TCM.

Art. 12. As despesas de que trata o art. 11 desta Lei destinar-se-ão 
a :

I. remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais de saúde e de 
apoio, inclusive administrativo;

II. aquisição, manutenção, construção e conservação das instalações 
e equipamentos necessários à saúde; 

III. uso e manutenção de bens e serviços vinculados à saúde;

IV. levantamento estatístico , estudos e pesquisas, visando precipua-
mente ao aprimoramento da qualidade e à expansão da saúde;

V. transferência , na forma da lei, para o setor privado, em contrapartida 
à prestação de serviços de saúde para a população;

VI. aquisição de produtos alimentícios, nutrientes e materiais médico-
sanitários e demais materiais voltados especificamente para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde;

VII. realização de atividades-meio necessárias à implantação e manu-
tenção das ações e serviços públicos de saúde.

Art. 13. Atendidos os princípios e diretrizes operacionais definidas pela 
Portaria 2047/2002 e Resolução 1064/05 do TCM para a aplicação da 
Emenda Constitucional n° 29/2000 e para efeito de aplicação do art. 77 
do ADCT, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de 
saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação 
da saúde, incluindo:

I. vigilância epidemiológica e controle de doenças;

II. vigilância sanitária;

III. vigilância nutricional, controle de deficiências nutricionais, orientação 
alimentar, e a segurança alimentar promovida no âmbito do SUS;

IV. educação para a saúde;

V. saúde do trabalhador;
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VI. assistência a saúde em todos os níveis de complexidade;

VII. assistência farmacêutica;

VIII. atenção à saúde dos povos indígenas;

IX. capacitação de recursos humanos do SUS;

X. pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, 
promovidos por entidades do SUS;

XI. produção, aquisição e distribuição de insumos setoriais específicos, 
tais como medicamentos, imunobiológicos, sangue e hemoderivados, 
e equipamentos;

XII. saneamento  básico e do meio ambiente, desde que associado 
diretamente ao controle de vetores,  a ações próprias de pequenas 
comunidades ou em nível domiciliar, ou aos Distritos Sanitários Es-
peciais Indígenas (DSEI);

XIII. serviços de saúde penitenciários, desde que firmado Termo de 
Cooperação específico entre os órgãos de saúde e os órgãos respon-
sáveis pela prestação dos referidos serviços;

XIV. atenção especial aos portadores de deficiência; e

XV. ações administrativas realizadas pelos órgãos de saúde no âmbito 
do SUS e indispensáveis para a execução das ações indicadas nos 
itens anteriores.

Parágrafo Único. Poderão integrar o montante considerado para 
cálculo do percentual mínimo constitucionalmente exigido, na forma 
definida no parágrafo único, II do artigo 7° da Portaria 2047/2002, 
excepcionalmente, as despesas de juros e amortizações, no exercício 
em que ocorrerem, decorrentes de operações de crédito contratadas 
a partir de 1° de janeiro de 2000, para financiar ações e serviços 
públicos de saúde.

Art. 14. Em conformidade com os princípios e diretrizes mencionadas 
nos arts. 11, 12 e 13 desta Lei, combinado com o disposto na Portaria 
2047/2002 e Resolução 1064/05 TCM , não são consideradas como 
despesas com ações e serviços públicos de saúde, para efeito de 
aplicação do disposto no art. 77 do ADCT, as relativas a:

I. pagamento de aposentadorias e pensões;

II. assistência à saúde que não atenda ao princípio da Universalidade 
(clientela fechada);

III. merenda escolar;

IV. saneamento básico, mesmo o previsto no inciso XII do art. 13 desta 
Lei, realizado com recursos provenientes de taxas ou tarifas e do Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda que excepcionalmente 
executado pela Secretaria de Saúde ou por entes a ela vinculados;

V. limpeza urbana e remoção de resíduos sólidos (lixo);

VI. preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos 
órgãos de meio ambiente dos Entes Federativos e por entidades 
não-governamentais;

VII. ações de assistência social não vinculadas diretamente à execução 
das ações e serviços referidos no art. 7° da Portaria 2.047/2002, bem 
como aquelas não promovidas pelos órgãos de Saúde do SUS;

VIII. despesas realizadas com recursos originários de transferencias 
voluntárias;

IX. despesas listadas no art. 13 desta Lei, no exercício em que ocor-
rerem, realizadas com receitas originárias de operações de crédito 
contratadas para financia-las.

Art. 15 . O orçamento de investimento compreenderá as empresas 
em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto, e que recebam recursos do Tesouro 
Municipal.

§ 1° - Para fins desta Lei e nos termos do art. 2°, inciso III, da Lei 
Complementar 101/2000, serão consideradas empresas estatais 

dependentes as empresas controladas cujos recursos recebidos do 
Tesouro Municipal sejam destinados ao pagamento de despesas com 
pessoal ou de custeio em geral ou de capital.

§ 2° - Excluem-se do disposto neste artigo as empresas que, integran-
tes do orçamento de investimentos, recebam recursos do Município 
por uma das seguintes formas;

I – participação acionárias;

II – pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de 
serviços.

§ 3° - O orçamento de investimento detalhará, por empresa, as fontes 
de financiamento, de modo a evidenciar a origem dos recursos, e a 
despesa, segundo a classificação funcional, as categorias programá-
ticas até seu menor nível, categoria econômica e o grupo de despesa, 
nos quais serão aplicados os recursos.

Art. 16. A proposta Orçamentária Anual que o Poder Executivo en-
caminhará a Câmara Municipal, até 30 de setembro de 2006, será 
composta, além da mensagem e do respectivo projeto de Lei, de: 

I – anexos dos orçamentos fiscal e de seguridade social;

II – informações complementares.

§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento, conforme estabelece o § 1° do 
art. 2° da Lei n° 4320/64:

I. sumário geral da receita e da despesa por funções de Governo;

II. quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias 
econômicas, na forma do Anexo 01 da lei n° 4320/64;

III. quadro das dotações por órgão do Governo e da Administração.

§ 2° Os anexos relativos ao orçamento fiscal e da seguridade social 
serão compostos, com dados isolados ou consolidados, pelos se-
guintes demonstrativos:

I. da programação referente à manutenção e desenvolvimento do 
ensino, de modo a dar cumprimento ao disposto no art. 212 da 
Constituição Federal;

II. da programação referente à aplicação em ações e serviços públicos 
de saúde, para dar cumprimento ao estabelecimento nos incisos do 
art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT 
da Constituição Federal, inciso III do art. 7° da Emenda Constitucional 
29/2000, combinado com as determinações contidas na Portaria 2.047/
GM, de 05.11.2002, do Ministro de Estado da Saúde e Resolução 
1064/05 TCM;

III. do quadro da dívida fundada e flutuante do Município, com base 
no Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2005;

IV. demonstrativo da Receita Arrecadada nos últimos 3(três) exercícios 
e sua  projeção para os 3(três) subseqüentes;

§ 3° Acompanharão a Lei de Orçamento;

I. demonstrativo da Receita e Despesa segundo o Anexo 02 da Lei 
n° 4320/64;
II. demonstrativo da despesa na forma dos Anexos 6 a 9 da Lei n° 
4320/64 art. 2°, § 2° e suas alterações.

Art. 17. A despesa será detalhada de acordo com o estabelecido na 
Portaria n° 42/99, na Portaria n° 163 e suas alterações.

Art. 18. Na fixação das despesas serão observados prioritariamente 
os gastos com:

I. pessoal e encargos sociais;

II. serviços da dívida pública municipal;
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III. contrapartida de convênios e financiamentos;

IV. projetos e obras em andamento que ultrapassem a 30% (trinta por 
cento) do cronograma de execução. 

§ 1° Os recursos originários do Tesouro Municipal serão, prioritaria-
mente, alocados para atender às despesas com pessoal e encargos 
sociais, nos limites previstos na Lei Complementar n° 101/2000, e 
serviços da dívida, somente podendo ser programados para outros 
custeios administrativos e despesas de capital, após o atendimento 
integral dos aludidos gastos.

§ 2° As atividades de manutenção básica terão preferência sobre as 
atividades que visem a sua expansão.

§ 3° Não poderão ser incluídas despesas a título de Investimentos 
Regime de Execução Especial, salvo nos casos previstos em Lei 
específica.

Art. 19. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos 
adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas 
aquelas destinadas às pessoas jurídicas de direto privado, sem fins 
lucrativos, de atividades de natureza continuada, que atendam direta-
mente ao público, de forma gratuita , nas áreas de Educação, Cultura, 
Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente, Ciência, Tecno-
logia, Agricultura, Pecuária, Pscicultura e Extrativismo, caracterizadas 
como do relevante interesse público para o Município.

§ 1° O repasse de recursos por órgão ou entidades da administração 
direta ou indireta a entidades civis sem fins lucrativos, reconhecida 
como de utilidade pública em nível federal, estadual e municipal, a título 
de subvenção ou auxílio, obedecerá o quanto disposto nos arts. 16 e 
17 da Lei Federal  nº 4.320/64,  art. 26 da Lei Complementar nº 101/00, 
combinados com as disposições constantes da Resolução nº 1121 de  
21 de dezembro de 2005, do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia e art. 1º da  Lei Municipal 669 de 11.03.2005. 

§ 2° Os recursos destinados a título de subvenções sociais, somente 
serão alocados nos órgãos, entidades e fundos, que atuam nas áreas 
citadas no caput deste artigo.

§ 3° Os repasse de recursos serão efetivados através de convênios, 
conforme determina o art. 116 da Lei n° 8.666/1993 e a exigência do 
art. 26 da Lei Complementar n°101/2000.

Art. 20. A concessão de recursos para cobrir necessidades de pessoas 
físicas, obedecerá o art. 26 da Lei Complementar n° 101/2000, combi-
nado com o disposto no art. 2º da Lei Municipal 669 de 11.03.2005.

Art. 21. A discriminação da receita será efetuada de acordo com o es-
tabelecido na Portaria n° 340 de 26.04.2006, do Secretário do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova a 3ª edição do Manual 
de Procedimentos da Receita Pública e suas alterações.

Art. 22. A receita municipal será constituída da seguinte forma:

I. dos tributos de sua competência;

II. das transferências constitucionais;

III. das atividades econômicas que, por conveniência, o Município 
venha a executar;

IV. dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, Estadual ou de outros Municípios ou com Entidades 
e Instituições Privadas Nacionais e Internacionais, firmados mediante 
instrumento legal;

V. das oriundas de serviços executados pelo Município;

VI. da cobrança da dívida ativa;

VII. das oriundas de empréstimos e financiamentos devidamente 
autorizados e contratados;

VIII. dos recursos para o financiamento da Educação, definido pela 
legislação vigente;

IX. dos recursos para financiamentos da Saúde, definido pela legislação 
vigente, em especial art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT da Constituição Federal, Emenda Constitucional 
29/2000, combinado com as determinações contidas na Portaria 2.047/
GM, de 05.11.2002, do Ministro de Estado da Saúde e Resolução 
1064/05 TCM;

X. de outras rendas.

Art. 23. Nos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimen-
tos a apropriação da despesa far-se-á por categoria de programação 
conforme conceito estabelecido no art. 8°, inciso VII, desta Lei. 

§ 1° Para fins de integração do planejamento e orçamento, será ado-
tada, no âmbito do Município, a classificação por função, subfunção e 
programa a que se refere à Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do 
Ministro de Estado do Orçamento e Gestão.

§ 2° Os órgãos da Administração Direta, os Fundos, Autarquias, Em-
presas e demais entidades da Administração Indireta, responsáveis 
direta ou indiretamente pela execução das ações de uma categoria 
de programação, serão identificados na proposta Orçamentária, como 
unidades orçamentárias.

§ 3° As dotações atribuídas às unidades Orçamentárias, na Lei Orça-
mentária Anual ou em crédito adicional, poderão ser executadas por 
unidades gestoras de um mesmo ou de outro órgão da Administração 
Direta, integrante dos orçamentos fiscal e da seguridade social, median-
te a descentralização interna ou externa de crédito, respectivamente.

Art. 24. A Lei Orçamentária estimará a receita e fixará a despesa dentro 
da realidade, capacidade econômico-financeira e da necessidade do 
Município, em igual valor.

Seção III
Diretrizes para a Elaboração e Execução dos Orçamentos e 

suas Alterações

Art. 25. O Poder Legislativo encaminhará, até o dia 31 de agosto de 
2006, ao Poder Executivo, a respectiva proposta de orçamento, para 
efeito de sua consolidação na proposta de orçamento do Município, 
atendidos os princípios constitucionais e a Lei Orgânica Municipal, 
estabelecidos a esse respeito.

§ 1º Na elaboração de sua proposta, o Poder Legislativo, além da 
observância do estabelecido nesta Lei, adotará:

I. o estabelecimento no art. 29-A da Constituição Federal, inserido pela 
Emenda Constitucional n° 25/2000;

II. os procedimentos estabelecidos pelo órgão encarregado da elabo-
ração do orçamento. 

§ 2º O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 
subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não 
poderá ultrapassar os percentuais, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5° do artigo 153 e nos 
artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no 
exercício de anterior.

I. Para fins do disposto no parágrafo segundo tomar-se-á por referên-
cia o somatório da receita tributária e das transferências previstas no 
§ 5° do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, 
efetivamente realizado até o mês de junho projetado até dezembro 
de 2006.

Art. 26. Os órgãos da administração direta e seus fundos deverão 
entregar suas respectivas propostas Orçamentárias ao órgão encar-
regado da elaboração do orçamento, até o dia 31 de agosto 2006, 
observando os parâmetros e diretrizes estabelecidos nesta Lei, para 
fins de consolidação do projeto de Lei Orçamentária. 

Art. 27. O órgão responsável pelo setor jurídico encaminhará ao órgão 
encarregado da elaboração do orçamento, até o dia 01 de julho de 



DIÁRIO OFICIAL - PÁGINA 6 MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - Nº 162 - ANO IV - DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2006

2006, a relação dos débitos atualizados e constantes de precatórios 
judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária para o exercício 
de 2007, conforme determina o art. 100, § 1° da Constituição Federal, 
alterado pela Emenda Constitucional n° 30/2000, discriminada por órgão 
da administração direta, autarquias, fundações e fundos de despesa, 
especificando: 

I – número e data do ajuizamento da ação ordinária;

II – número e tipo do precatório;

III – tipo de causa julgada;

IV – data da autuação do precatório;

V – nome do beneficiário;

VI – valor a ser pago; e,

VII – data do trânsito em julgado.

§ 1° A inclusão de recursos na Lei Orçamentária será realizada de 
acordo com os seguintes critérios e prioridades, respeitada a ordem 
cronológica:

I. precatórios de natureza alimentícia;

II. precatórios de natureza não alimentícia, com valor não superior a 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo pagamento deverá ser efetuado em 
parcela única;

III. precatórios de natureza não alimentícia, com valor superior a R$ 
10.001,00 ( dez mil e um reais), cujo pagamento poderá ser efetuado 
em até 10 (dez) parcelas iguais, anuais e sucessivas;

IV. precatórios originários de desapropriação de imóvel residencial do 
credor, desde que comprovadamente único à época de emissão da 
posse, cujos valores ultrapassem o limite do inciso II, serão divididos 
em 02 (duas) parcelas, iguais e sucessivas.

Art. 28. As propostas de modificação do projeto de Lei Orçamentária 
Anual serão apresentadas:

I. na forma das disposições constitucionais e no estabelecido na Lei 
Orgânica do Município;

II. acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem.

§ 1°. Os projetos de Lei relativos a créditos adicionais serão apresenta-
dos na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária 
Anual.

§ 2° Acompanharão os projetos de Lei relativos a créditos adicionais 
exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que in-
diquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas 
sobre a execução das atividades, dos projetos, das operações especiais 
e dos respectivos subtítulos e metas.

§ 3° Cada projeto de Lei deverá restringir-se a um único tipo de cré-
dito adicional, conforme definido no art. 41, I e II, da Lei n° 4.320 de 
1964.

§ 4° Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecada-
ção, as explorações de motivos conterão a atualização das estimativas 
de receitas para o exercício, evidenciando o excesso apurado ou sua 
tendência para o exercício.

Art. 29. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orça-
mentária Anual, as emendas somente poderão ser aprovadas caso:

I. sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias;

II. indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes 
de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida.

III. sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões; ou

b) os dispositivos dos textos do projeto de Lei.

§ 1° As emendas deverão indicar, como parte da justificativa:

I. no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a via-
bilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da Lei 
Orçamentária;

II. no caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a 
comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão 
cuja despesa é reduzida.

§ 2° A correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmen-
te e não implicará a indicação de recursos para aumento de despesas 
previstas no projeto de Lei Orçamentária.

Art. 30. A criação de novos projetos ou atividades, além dos constan-
tes da proposta de Lei Orçamentária Anual, somente será admitida 
mediante a dedução de dotações alocadas a outros projetos ou ativi-
dades, observadas as disposições constitucionais, o estabelecido na 
Lei Orgânica do Município e nesta Lei.

Art. 31. A elaboração do projeto, a aprovação e execução da Lei Or-
çamentária de 2007 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a 
Transparência da Gestão Fiscal, observando o princípio da publicidade 
e permitindo-se um amplo aceso da sociedade a todas as informações 
relativas a cada etapa do processo orçamentário.

Art. 32. O chefe do Poder Executivo adotará mecanismos para asse-
gurar a participação social na indicação de prioridades na elaboração 
da Lei Orçamentária para o exercício de 2007, bem como no acom-
panhamento e execução dos projetos contemplados.

Parágrafo único. Os mecanismos previstos no caput deste artigo 
serão operacionalizados:

I. mediante audiências regionais e temáticas do Orçamento Partici-
pativo, em todas as regiões administrativas, com a participação da 
população em geral, de entidades de classes, setores organizados da 
sociedade civil e organizações não governamentais;

II. pela seleção conjunta através do disposto no inciso anterior, dos 
projetos prioritários, por cada área considerada, a serem incorporados 
na proposta orçamentária do exercício;

III. nas audiências públicas do Orçamento Participativo serão adotadas 
formas de comunicação, acessíveis à comunidade, como meio de 
garantir a participação social democraticamente;

IV. Mediante audiência pública a ser realizada na Câmara Municipal;

V. ou  por qualquer outro mecanismo, instrumento ou metodologia que 
assegure a participação social.

Art. 33. O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Le-
gislativo para propor modificações no projeto de Lei Orçamentária 
enquanto não iniciada na comissão técnica a votação da parte cuja 
alteração é proposta.

Art. 34. Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária, serão aprova-
dos e publicados, para efeito de execução Orçamentária, os Quadros 
de Detalhamento da Despesa – QDDs, relativos aos Programas de 
Trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual.

§ 1° As atividades e projetos serão detalhados, no Quadro de De-
talhamento da Despesa – QDD, por Categoria Econômica, Grupo 
de Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação e Elementos de 
Despesa;

§ 2° Os Quadros de Detalhamento de Despesa – QDDs, deverão 
discriminar, os projetos e atividade, consignados à cada Órgão e Uni-
dade Orçamentária, especificando a Categoria Econômica, o Grupo 
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de Natureza de Despesa, a Modalidade de Aplicação e o Elemento 
de Despesa:

§ 3° Os QDDs serão aprovados, por decreto, no âmbito do Poder Exe-
cutivo, pelo Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, pelo Presidente 
da Câmara de Vereadores;

§ 4° Os QDDs poderão se alterados, no decurso do exercício financeiro, 
para atender às necessidades de execução Orçamentária, respeitados, 
sempre os valores dos respectivos Grupos de Natureza da despesa, 
estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regular-
mente abertos.

Art. 35. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária o Poder 
Executivo, através de decreto, elaborará programação financeira, 
visando compatibilizar os gastos com a efetiva arrecadação das re-
ceitas e o cronograma de execução mensal de desembolso, conforme 
estabelecido no art. 8° da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 36. A propostas de modificações da Lei Orçamentária por créditos 
adicionais, serão apresentadas na forma e com o detalhamento es-
tabelecido na Lei Orçamentária Anual, de acordo com as disposições 
do art. 28 desta Lei.

CAPITULO III
DA GERAÇÃO DA DESPESA

Art. 37. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao 
patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação 
que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar 
101/00 e arts. 38 e 39 desta Lei.

Art. 38. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamen-
tal que acarreta aumento da despesa será acompanhado de:

I. estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II. declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem ade-
quação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e 
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de  Diretrizes 
Orçamentárias.

§ 1° Para os fins desta Lei, em conformidade com a Lei Complementar 
101/00 considera-se:

I. adequada com a Lei Orçamentária Anual, a despesa objeto de do-
tação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito ge-
nérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, 
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam 
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II. compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, priori-
dades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer 
de suas disposições.

§ 2° A estimativa de que trata o inciso I do art. 38, será acompanhada 
das premissas e metodologia de cálculo utilizado.

§ 3° Para os fins do § 3° do art. 16 da Lei Complementar n° 101, de 
04.05.2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas que 
não excedam os limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 da 
Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93, atualizadas pelas Leis n° 8.883, de 
08.06.94, n° 9.648 de 27.05.98 e n° 9.854, de 27.10.99.

§ 4° As normas do art. 38 constituem condição prévia para:

I. empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução 
de obras;

II. desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3° do art. 
182 da Constituição Federal.

Art. 39. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 

corrente derivada de Lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução 
por um período superior a dois exercícios.

§ 1° Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput 
deste artigo deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 
I do art. 38 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2° Para efeito do atendimento do § 1°, o ato será acompanhado de 
comprovação de que  a despesa criada ou aumentada não afetará as 
metas de resultados fiscais previstas no Anexo II desta Lei, devendo 
seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente 
de despesa.

§ 3° Para efeito do § 2°, considera-se aumento permanente de receita 
o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 4° A comprovação referida n° § 2° apresentada pelo proponente, 
conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo 
do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do 
plano plurianual e desta Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 5° A despesa de que trata este artigo não será executada antes da 
implementação das medidas referidas no § 2°, as quais integrarão o 
instrumento que a criar ou aumentar.

§ 6° O disposto no § 1° não se aplica às despesas destinadas ao 
serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal 
de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.

§ 7° Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada 
por prazo determinado.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS 

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  

Art. 40. Para os efeitos desta Lei, entende-se como despesa total 
com pessoal: o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e 
os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou 
empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies 
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, 
subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qual-
quer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 
pelo Município às entidades de previdência.

Parágrafo Único. A despesa total com pessoal será apurada somando-
se a realizada no mês em referência com as dos onze meses imedia-
tamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

Art. 41. Os contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 
substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 
como “Outras Despesas de Pessoal”.

Parágrafo Único. Não se considera como substituição de servido-
res e empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de 
terceirização relativos à execução indireta de atividade que, simul-
taneamente:

I. sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos 
que constituem área de competência legal do órgão ou entidade;

II. não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano 
de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa 
disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria 
extinto, total ou parcialmente.

Art. 42. As dotações Orçamentárias destinadas às despesas com 
pessoal e encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para 
o exercício de 2007, com base na folha de pagamento de junho de 
2006, projetada para o exercício, considerando os eventuais acrés-
cimos legais.
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§ 1° A repartição dos limites globais não poderá exceder os seguintes 
percentuais, conforme estabelece o art. 19, inciso III da Lei Comple-
mentar n° 101/2000. 

I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II. 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 2° Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, 
não serão computadas as despesas:

I. de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II. relativas a incentivos à demissão voluntária;

III. derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6° do art. 57 
da Constituição Federal;

IV. decorrentes de decisão judicial e da competência de período an-
terior ao da apuração.

Art. 43. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no § 1° 
do art. 42 desta Lei será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo Único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% 
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder que houver 
incorrido no excesso:

I. concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remu-
neração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou 
de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no 
inciso X do art. 37 da Constituição Federal;

II. criação de cargo, emprego ou função;

III. alteração de estruturas de carreira que implique aumento de 
despesa;

IV. provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal 
a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposenta-
doria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e 
segurança;

V. contratação de hora extra.

Art. 44. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão, ultrapassar 
os limites definidos no art. 42, sem prejuízo das medidas previstas no 
art. 43 desta Lei, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, 
adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3° e 4° do 
art. 169 da Constituição Federal.

§ 1ª No caso do inciso I do § 3° do art. 169 da Constituição Federal, o 
objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções 
quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.

§ 2° É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com 
adequação dos vencimentos à nova carga horária.

§ 3° Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto 
perdurar o excesso, o ente não poderá:

I. receber transferências voluntárias;

II. obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

III. contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao 
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das 
despesas com pessoal.

Art. 45. Fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou au-
mento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções 
ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades 
da administração direta ou indireta, desde que observado o disposto 
no artigo seguinte.

Art. 46. Todo e qualquer ato que provoque aumento de despesa total 
com pessoal somente será editado e terá validade se :

I. houver prévia dotação Orçamentária suficiente para atender às des-
pesas com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, nos termos do 
art. 169, § 1°, inciso I, da Constituição Federal;

II. for comprovado o atendimento ao limite de comprometimento da 
despesa com pessoal estabelecido no art. 42 desta Lei;

III. forem observadas as restrições e limitações contidas na Lei 
101/2000.

Parágrafo Único. O disposto no caput compreende, entre outras:

I. a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração;

II. a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura 
de carreiras;

III. a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título.

Art. 47. O projeto da Lei Orçamentária poderá consignar recursos 
adicionais necessários ao incremento do quadro de pessoal nas 
áreas de : 

I. educação;

II. saúde;

III. fiscalização fazendária;

IV. assistência à criança e ao adolescente;

V. Fiscalização do uso do solo e meio ambiente.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 
TRIBUTÁRIA E POLÍTICA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Art. 48. Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará a 
Câmara Municipal projeto de Lei dispondo sobre alterações na Legis-
lação Tributária Municipal e incremento da receita, incluindo:

I. adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da 
correspondente legislação Estadual e Federal;

II. revisões e simplificações da legislação tributária municipal;

III. aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tri-
butário;

IV. geração de receita própria pelas entidades da administração in-
direta;

V. estabelecimento de critérios de compensação de renúncia caso o 
município conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária.

Art. 49. A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza 
tributária só será aprovada ou editada se atendidas as exigências do 
artigo 14 da Lei Complementar n.º 101, de 2000.

Parágrafo único. Aplicam-se à lei que conceda ou amplie incentivo 
ou benefício de natureza financeira as mesmas exigências referidas 
no “caput”, podendo a compensação, alternativamente, dar-se me-
diante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor 
equivalente

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES DO REGIME DE 
GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 50. A gestão fiscal responsável tem por finalidade o alcance de 
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condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do 
Município objetivando a geração de emprego, de renda e a elevação 
da qualidade de vida e bem-estar social.

Art. 51. A gestão fiscal responsável das finanças do Município far-se-á 
mediante a observância de normas quanto:

I – ao endividamento público;

II – ao aumento dos gastos públicos com as ações governamentais 
de duração continuada;

III – aos gastos com pessoal e encargos sociais;

IV – à administração e gestão financeira.

Art. 52. São princípios fundamentais para o alcance da finalidade e 
dos objetivos previstos nos art. 50 desta Lei:

I. o equilíbrio entre as aspirações da sociedade por ações de governo 
municipal e os recursos que esta colocada à disposição do Município, 
na forma de pagamento de tributos, para atendê-las;

II. a limitação da dívida ao percentual estabelecido no art. 54 desta 
Lei;

III. a adoção de política tributária estável e previsível coerente com a 
realidade econômica e social do Município e da região em que este 
se insere;

IV. a limitação e contenção dos gastos públicos;

V. a administração prudente dos riscos fiscais e, em ocorrendo desvios 
eventuais, a adoção de medidas corretivas e punitivas a serem definidas 
por ato do chefe do Poder Executivo;

VI. a transparência fiscal, através do amplo acesso da sociedade às 
informações sobre as contas públicas, bem como aos procedimentos 
de arrecadação e aplicação dos recursos públicos.

Art. 53. A fixação de despesas nos orçamentos em cumprimento dos 
objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas por 
esta Lei, guardará relação com os recursos efetivamente disponíveis, 
particularmente as receitas tributárias, próprias ou transferidas.

Seção II
Das Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal

Art. 54. A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamentos das 
despesas decorrentes dos débitos financiados e refinanciados, identi-
ficados na forma do art. 29 da Lei Complementar n° 101/00.

§ 1° A dívida pública consolidada, conforme dispõe o art. 1°, § 1°, III, 
da Resolução n° 40 do Senado Federal, compreende o montante total, 
apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as 
decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do Distrito Federal ou 
do Município, assumidas em virtude de Lei, contratos, convêncios ou 
tratados e da realização de operações de crédito para amortização em 
prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a 
partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orça-
mento em que houverem sido incluídos, e das operações de crédito, 
que, embora de prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham constado 
como receitas no orçamento.

§ 2° Serão considerados no grupo da dívida consolidada todos os con-
tratos, acordos ou ajustes firmados pelo município para a regularização 
de débitos de exercícios anteriores e contraídos, pelo não pagamento 
de encargos sociais, especificamente INSS, FGTS e PASEP, bem como 
os oriundos das concessionárias de serviços públicos referentes aos 
serviços de energia elétrica, abastecimento de água e telefonia fixa e 
móvel, conforme previsto na Portaria n° 587, de 29.08.2005 da STN, 
que aprova a 5ª edição do Manual de Elaboração do Anexo de Metas 
Fiscais e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

§ 3° A dívida consolidada líquida, compreende a dívida pública conso-
lidada deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os 
haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados. 

§ 4° O endividamento líquido do Município até o final do décimo quinto 
exercício financeiro, contado a partir do encerramento do exercício fi-
nanceiro de 2001, não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) 
vezes a Receita Corrente Líquida, conforme determina o art. 3°, inciso 
II da Resolução n° 40 do Senado Federal, atualizada pela Resolução 
05 de 03/04/2002 do Senado Federal.

Art. 55. O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição 
da receita total do Município, recursos provenientes de operações de 
crédito, respeitados os limites estabelecidos no art. 167, inciso III da 
Constituição Federal, observado as disposições contidas nos arts. 32 
a 37 da Lei Complementar n° 101/2000.

§ 1° A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos espe-
cificando, por operação de crédito, as dotações a nível de projetos e 
atividades financiados por estes recursos.

§ 2° O montante global das operações de crédito interna e externa, 
realizadas em um exercício financeiro, não poderá ser superior a 
16% (dezesseis por cento) da RCL, conforme determina o art. 7°, I da 
Resolução n° 43 do Senado Federal.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56. Os fundos especiais do Município, criados na forma do disposto 
no art. 167, inciso IX, da Constituição Federal e disposições contidas 
na Lei n° 4.320/64, combinado com o previsto na Portaria 2.047/02, 
Resoluções n° 1064/05 e n° 297/96 e Parecer Normativo n° 004/96 
do Tribunal de Contas dos Municípios, constituir-se-ão em Unidade 
Orçamentária, vinculados a um órgão da Administração Municipal.

Art. 57. Caso a Lei Orçamentária Anual não seja aprovada e sancio-
nada até 31 de dezembro de 2006, fica o Poder Executivo autorizado 
a executar a razão de 1/12 (um doze avos) da Proposta Orçamentária 
das seguintes despesas:

I. pessoal e encargos;

II. serviços da dívida;

III. despesas decorrentes da manutenção básica dos serviços  munici-
pais e ações prioritárias a serem prestadas à sociedade, principalmente 
saúde e educação com financiamento específico;

IV. investimentos em continuação de obras de saúde, educação, sa-
neamento básico e serviços essenciais;

V. contrapartida de Convênios Especiais.

Parágrafo Único. Ficam excluídas da limitação prevista no caput deste 
artigo, as despesas de convênios e financiamentos que obedeçam a 
uma execução fixada em instrumento próprio.

Art. 58. Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada, durante a 
sua execução, para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, 
com base em índices oficiais. 

Art. 59 - O Poder Executivo fica autorizado a firmar os convênios 
necessários ao cumprimento da Lei Orçamentária Anual com órgãos 
e entidades da administração pública federal, estadual, de outros Mu-
nicípios e entidades privadas, nacionais e internacionais.

Art. 60. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal, os Poderes, por ato próprio e nos montantes 
necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitarão a emissão de 
empenho e movimentação financeira para atingir as metas fiscais 
previstas.

§ 1° A limitação que trata o caput será feita de forma proporcional ao 
montante dos recursos alocados para o atendimento das despesas em 
“outras despesas correntes”, “investimentos” e “inversões financeiras” 
de cada Poder.



§ 2° Não estarão sujeitos à limitação de empenho as seguintes des-
pesas:

I – pessoal e encargos;

II – serviços da dívida;

III – decorrentes de financiamentos;

IV – decorrentes de convênios;

V – as sujeitas a limites constitucionais como educação, saúde e 
assistência social.

§ 3° No caso de o Poder Legislativo não promover a limitação prevista 
no prazo estabelecido no caput, o Poder Executivo fica autorizado a 
limitar os valores financeiros nos mesmos critérios estabelecidos para 
o Poder Executivo.

Art. 61. A proposta Orçamentária conterá reserva de contingência no 
orçamento fiscal, em montante máximo correspondente até 5% (cinco 
por cento), calculado sobre o total da Receita Corrente Líquida do 
Município prevista para o  exercício de 2007.

Art. 62. A elaboração, aprovação e execução da Lei Orçamentária 
deverão levar em conta a obtenção do resultado previsto no Anexo 
de Metas Fiscais.

Art. 63. Integrarão a presente Lei os Anexos:

Anexo I – Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal

Anexo II – Metas Fiscais

Demonstrativo I - Metas Anuais;

Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 
Exercício Anterior;

Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas 
Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;

Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a 
Alienação de Ativos;

Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do 

RPPS:

Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de 
Receita;

Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigató-
rias de Caráter Continuado;

Demonstrativo IX – Metodologia de Projeção das Metas Fiscais.

Anexo III – Riscos Fiscais

Parágrafo Único. Os anexos previstos neste artigo poderão ser 
revistos, atualizados e alterados por ocasião da elaboração da Lei 
Orçamentária 2007, tendo em vista as prioridades resultantes das 
assembléias regionais e temáticas do Orçamento Participativo, o 
comportamento das receitas e despesas municipais, e, também, a 
definição das transferências constantes dos projetos orçamentários 
da União e do Estado da Bahia.

Art. 64. Para fins do disposto no art. 4°, § 3° da Lei Complementar 
101/2000 e desta Lei, são riscos fiscais os passivos contingentes e 
outros riscos capazes de afetar as contas públicas, constituídos de 
dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como 
precatórios, na forma definida no Anexo III, Restos a Pagar com 
prescrição interrompida, débitos não quitados com o art. 37 da Lei 
4.320/64 e outros passivos contingentes, riscos e eventos fiscais 
imprevistos.

Art. 65. Os passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais 
capazes de afetar as contas públicas, previstos no art. 64 só poderão 
ser atendidos através da Reserva de Contingência.

Art. 66. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará 
até o dia 31/12/2007.

Art. 67. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 
DE JULHO DE 2006.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

METAS ANUAIS – 2007

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

METAS ANUAIS – 2007
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MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA -  LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

                                      ANEXO DE METAS FISCAIS - METAS ANUAIS 2007 
ANEXO  - DEMONSTRATIVO I

ANEXO  - DEMONSTRATIVO II

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA -  LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO                   

 ANTERIOR 2007 
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MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA -  LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS 

  TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2007 ANEXO  - DEMONSTRATIVO III

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA -  LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  2007 

ANEXO XVII  - DEMONSTRATIVO IV
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MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS 
COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS -  2007 ANEXO  - DEMONSTRATIVO V

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS - RECEITAS E DESPESAS -  PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS 
2007 ANEXO  - DEMONSTRATIVO VI
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ANEXO XVII  - DEMONSTRATIVO VI

ANEXO    DEMONSTRATIVO VII

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS 
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2007
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ANEXO    DEMONSTRATIVO VII

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS 
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2007

ANEXO XVII -     DEMONSTRATIVO VIII

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2007

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2007 ANEXO XVII - Art.. 4º, § 3º da L. C. 101/00
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METODOLOGIA
LDO / 2007

METODOLOGIA DE PROJEÇÃO DAS METAS FISCAIS
LC 101/2001, art. 4°, § 2°, II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2007

O art. 4°, § 2°, II da Lei Complementar n° 101, determina que integrará 
o Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o de-
monstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia 
de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-
as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando 
a consistência delas com as premissas e os objetivos da política 
econômica nacional.
Preliminarmente, faz-se necessário comentar que a projeção da Re-
ceita se constitui no ponto inicial para a estimativa das demais metas 
fiscais.  Esta deverá levar em consideração parâmetros básicos, 
geralmente relacionados à índices que compõem o cenário macro-
econômico da nação e suas projeções para os exercícios a que se 
referem a LDO, divulgadas, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
da União e do Estado, como por institutos, governamentais ou não, 
que procedam tais cálculos.
A Portaria n° 587/2005 da Secretaria do Tesouro Nacional, que aprova 
a 5ª edição do Manual de Elaboração do Anexo de Metas Fiscais 
e do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, determina a 
utilização de alguns parâmetros para a composição do cenário ma-
croeconômico, tais como:
- O crescimento real do PIB (% anual) para a União deve ser uti-
lizado como parâmetro o valor projetado do PIB nacional, divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE no endereço 
eletrônico www.ibge.gov.br.
- Para Estados, Distrito/Federal e Municípios, em não havendo 
divulgação pelo IBGE do PIB estadual ou regional atualizado até 
o ano anterior (2005) ao de edição da LDO, poderão ser utilizados 
PIB’s divulgados por outros institutos, governamentais ou não, que 
procedam tais cálculos.
- Índice de Inflação Anual. O ente governamental deverá utilizar o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado 
pelo OBGE.
- Relatórios de Inflação divulgados  pelo Banco Central BACEN e 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, nos endereços 
eletrônicos www.bcb.gov.br  e www.ipeadata.gov.br, que trazem as 
expectativas de mercado para a taxa de inflação.
- Variação no valor das Transferências Constitucionais recebidas, 
quando esse for relevante em relação ao total das receitas auferidas 
pelo ente.

INDICADORES UTILIZADOS NA PROJEÇÃO

Dos índices recomendados pela Secretaria do tesouro Nacional, uti-
lizamos aqueles que, acreditamos, têm maior influencia na projeção 
das receitas do Município de Camaçari, quais sejam:
1. Índice de Inflação
Os índices utilizados foram coletados no Projeto de LDO 2007 da 
União encaminhado ao Legislativo Federal em 15/04/2006:
Metas Inflacionarias (Projeto LDO 2007 União)

2006                            2007                             2008                           2009 

4,50%                           4,50%                           4,50%                         4,50% 

2. Esforço de Arrecadação
Os índices relativos ao esforço na arrecadação de tributos municipais 
utilizados foram:
Esforço de Arrecadação (Dados municipais)

2006                            2007                             2008                           2009 

2%                                5%                                5%                             5%

3. Crescimento do ICMS Estadual 
Os índices relativos ao crescimento do ICMS Estadual foram coletados 
da LDO de 2006 do Estado da Bahia, no anexo que trata da memória 

e metodologia de calculo da metas fiscais, conforme demonstrado 
abaixo:
Crescimento do ICMS Estadual ( LDO 2006 Estado)

2006                     2007                        2008                           2009 

1,0%                     1,0%                         0,5%                         0,5% 

4. IPM
Os índices relativos IPM utilizados foram:
Variação do IPM (Dados Municipais)

2006                    2007                          2008                           2009 

2,0%                     2,0%                          2,0%                          2,0% 

METODOLOGIA DE PROJEÇÃO

Os índices acima mencionados incidiram sobre uma base de calculo 
oriunda da efetiva arrecadação do ente governamental em períodos 
anteriores. É prudente salientar que essa base de cálculo, no caso es-
pecífico da LDO para o exercício de 2007, levou em consideração:

- O valor efetivamente arrecadado nos exercícios de 2003, 2004 e 
2005 ( Nos Casos em que a projeção for baseada numa série histórica 
de arrecadação);
- O valor efetivamente arrecadado somente em 2005;
- O valor orçado na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 
2006;
Posteriormente, foram retirados os efeitos da variação de preços 
agregados para todos os anos, com base nos índices de inflação 
(IPCA) aferidos nos anos de 2003, 2004 e 2005 e projetados para 
2006, levando os valores a preços constantes.
Esta medida possibilita a utilização da Tendência de arrecadação 
com base série histórica, visto que atualiza os valores efetivamente 
arrecadados em exercícios anteriores para 2006.
Dentro das opções de metodologia de receita acima expostas, cada 
receita foi projetada levando em consideração a metodologia que re-
sultasse na melhor aderência à realidade da arrecadação municipal, 
conforme abaixo especificado:
PROJEÇÃO I – Incidência simples do índice de inflação sobre as ba-
ses de calculo acima mencionadas. Esta metodologia foi adotada na 
maioria das receitas haja vista ser a premissa mais prudente;
PROJEÇÃO II - Incidência do índice de inflação agregado ao esforço 
de arrecadação sobre as bases de cálculo acima mencionadas. Esta 
metodologia foi adotada nas receitas tributárias e nas outras receitas 
correntes;
PROJEÇÃO III - Incidência do índice de inflação agregado ao índice 
de crescimento do ICMS Estadual e à variação do IPM sobre as ba-
ses de cálculo acima mencionadas. Esta projeção só foi aplicada à 
Cota-parte do ICMS.
PROJEÇÃO IV – Tendência baseada na série histórica 2003-2005 
expressa em valores constantes, atualizados com os índices de infla-
ção supramencionados. Metodologia adotada em algumas receitas 
que, após atualizadas com valores constantes, demonstraram uma 
execução linear nos últimos três exercícios , tais com o IPTU, Taxa 
de Limpeza e Transferência do PAB Fixo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os parâmetros de projeção utilizados obedeceram às regras mínimas 
estabelecidas nas normas direcionadas ao assunto, notadamente as 
da Portaria n° 587/2005 da STN.
As despesas foram projetadas com base na estimativa do total da 
receita corrente e de capital.
A Dívida Consolidada e a Dívida Consolidada Líquida foram atualizadas 
considerando uma amortização anual de 2% do principal.
Os valores constantes foram calculados excluindo-se as taxas de 
inflação projetadas para os exercícios de 2007 a 2009.
Os Resultados Nominal e Primário e a Dívida Consolidada Líquida 
foram calculados considerando as disposições e regulamentações 
constantes das Portaria 587 da Secretaria do Tesouro Nacional.
Ademais, não projetamos as receitas provenientes de convênios ou 
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de contratação de operações de crédito cujos valores decorrem de 
informações adquiridas junto aos Órgãos da Administrações Federal 
e Estadual, assim, como não dispúnhamos de informações suficientes 
para subsidiar uma projeção orçamentária, deixamos para projetá-
las na ocasião da elaboração da Lei Orçamentária Anual, quando, 
acreditamos estar dispondo de documentos que tornem possível a 
mencionada projeção.
As projeções das receitas do Instituto de Seguridade dos Servidores 
Municipais foram baseadas na arrecadação dos exercícios anteriores, 
desta forma, utilizamos a mesma metodologia adotada nas demais 
receitas.
A avaliação atuarial é um estudo técnico baseado em levantamento de 
dados estatísticos em que se busca mensurar os recursos necessários 
à garantia dos benefícios oferecidos pelo sistema de previdência. 
O exercício se fundamenta na adoção de premissas, hipóteses de 
ocorrências admissíveis e variáveis a ponderar, que sensibilizem os 
resultados e, tudo isso, projetado para um horizonte de 35 (trinta e 
cinco) anos. Nas previsões, dentre os principais elementos, leva-se 
em conta a legislação vigente, benefícios admissíveis, massa de se-
gurados, expectativas de vida e, usualmente, as seguintes variáveis 
de ponderação: tábua de mortalidade, tábua de invalidez, taxa de 
tourn-over, previsibilidade de crescimento real do salário, inexistência 
de solidariedade de gerações no financiamento dos benefícios, arbi-
tramento de uma idade para início dos trabalhos, taxa real de retorno 
de aplicação do patrimônio financeiro, indexador do sistema atuarial, 
etc. ao final, o que se tem é uma previsão que expressa o montante, 
em valor presente, do que o Município deveria ter em caixa para saldar 
de uma só vez todo o estoque de benefícios existentes.
A projeção atuarial, apresentada em anexo, considerou aspectos 
relativos ao crescimento da receita e despesas previdenciárias, com 
base no disposto no Manual de Elaboração do Anexo de Metas Fiscais 
da Portaria n° 587de 29 de agosto de 2005.

LEI Nº 741/2006
DE 12 DE JULHO DE 2006

Fixa e define os critérios de remuneração dos Membros das Co-
missões de Licitação do Município de Camaçari.

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 Os integrantes das Comissões de Licitação farão jus ao recebi-
mento de “jeton”, por comparecimento a cada sessão, de acordo com 
a tabela constante do Anexo I.

Parágrafo Único - Os valores fixados no Anexo I desta Lei serão 
corrigidos na época e de acordo com os índices estabelecidos para 
os servidores municipais.

Art. 2º A remuneração de presença percebida a título de “jeton”, fica 
limitada a 14 (quatorze) sessões para os componentes da Comissão 
Central Permanente e 12 (doze) sessões mensais para os componentes 
das Comissões Setoriais Permanentes de Licitação.

Art. 3º Os integrantes das Comissões Central e Setoriais de Licitação 
somente farão jus ao pagamento do “jeton” quando se dedicarem 
exclusivamente aos trabalhos das Comissões e cumprirem a jornada 
semanal de 40 horas.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 
DE JULHO DE 2006.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ANEXO I – LEI 741/2006

Tabela de “jeton” das Comissões Permanentes de Licitação da 
Administração Direta, Fundações e Autarquias do Município de 
Camaçari. 

 CARGO                                 VALOR “JETON” POR SESSÃO R$
 Presidente                                                    80,00
 Membros                                                      70,00 

DECRETO FINANCEIRO Nº 36/2006
De 03 de Julho de 2006

Abre, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente, no âmbito 
do Poder Executivo Municipal, o Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 6.400.000,00 (Seis Milhões e Quatrocentos Mil Reais), 
na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei Federal 
nº 4.320/64, em seus artigos 41 inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, e 
devidamente autorizado pelo art. 7° da Lei Municipal nº 721/2005. 

DECRETA

Art. 1º -  Fica aberto, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
vigente no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Crédito Adicional 
suplementar no valor R$  6.400.000,00 (Seis Milhões e Quatrocentos 
Mil Reais),  que serão alocados e detalhados nos Projetos/ Ativida-
des e Unidades Orçamentárias indicados ANEXO I, integrante deste 
Decreto.

Art. 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito 
correrão por conta dos recursos provenientes das anulações parciais 
indicadas no ANEXO II, que também integra este Decreto. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 03 de Julho  de 
2006.

       LUIZ CARLOS CAETANO     JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA
          Prefeito Municipal                       Secretário da Fazenda

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2005

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de  suas atribuições legais, com fundamento no dis-
posto na Lei 350, de 08 de julho de 1996 c/c Lei 368, de 14 de março 
de 1997 e Lei 407,  de 30 de agosto de 1998, republicada em 23 de 
março de 2000, resolve,  
NOMEAR
A  Senhora  SHEILA ROSA DOS SANTOS, matricula 36.457-3, para 
o  Cargo de Supervisor Administrativo de Unidade de Saúde, Símbolo 
CC-III, lotada na Secretaria de Saúde -  SESAU,    a partir de 22 de 
agosto de 2005.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 
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DE AGOSTO DE 2005.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2005

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de  suas atribuições legais, com fundamento no dis-
posto na Lei 350, de 08 de julho de 1996 c/c Lei 368, de 14 de março 
de 1997 e Lei 407,  de 30 de agosto de 1998, republicada em 23 de 
março de 2000, resolve,
 

EXONERAR

A  Senhora  SHEILA ROSA DOS SANTOS, matricula 36.457-3, do  
Cargo de Agente de Atividades Especiais, Símbolo GAE-III, lotada 
na Secretaria de Integração da Orla -SEORLA,    a partir de 22 de 
agosto de 2005.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 
DE AGOSTO DE 2005.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 2005

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de  suas atribuições legais, com fundamento no dis-
posto na Lei 350, de 08 de julho de 1996 c/c Lei 368, de 14 de março 
de 1997 e Lei 407,  de 30 de agosto de 1998, republicada em 23 de 
março de 2000, resolve, 
 

EXONERAR

O  Senhor  JADER LIMA DE FARIAS, do Cargo de Coordenador do 
PQC –Programa Qualidade de Camaçari, a partir de 13 de agosto 
de 2005.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 
DE AGOSTO DE 2005.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 01 DE AGOSTO DE 2005

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de  suas atribuições legais, com fundamento no dis-
posto na Lei 350, de 08 de julho de 1996 c/c Lei 368, de 14 de março 
de 1997 e Lei 407,  de 30 de agosto de 1998, republicada em 23 de 
março de 2000, resolve,
  

NOMEAR

A  Senhora  MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA HENRIQUE, para o  
Cargo de Supervisor Administrativo de Unidade , Símbolo CC-III, 
lotada na Secretaria de Saúde -  SESAU,    a partir de 01 de agosto 
de 2005.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 
DE AGOSTO DE 2005.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005

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

EXONERAR

O  Senhor  ROBERTO COELHO REIS, Cadastro n°03958-3, do Cargo 
de Agente de Atividades Especiais, Símbolo GAE-III, lotado na Secre-
taria de Saúde –SESAU, a partir de 01 de novembro de 2005.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 
DE NOVEMBRO DE 2005.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2005

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

EXONERAR

A  Senhora  MARIA LEDA SILVA ARAUJO, Cadastro n°14.330-9, do 
Cargo de Agente de Atividades de Saúde, Símbolo GRS-I, lotada na 
Secretaria de Saúde –SESAU, a partir de 17 de novembro de 2005.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 
DE NOVEMBRO DE 2005.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2005

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de  suas atribuições legais, com fundamento no dis-
posto na Lei 668, de 27 DE JANEIRO DE 2005, resolve, 

NOMEAR

A  Senhora  SOANE CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS,  para o  Car-
go de Auditora de Enfermagem, Símbolo CC-III, lotada na Secretaria 
de Saúde -  SESAU,    a partir de 01 de dezembro de 2005.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 
DE DEZEMBRO DE 2005.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de  suas atribuições legais, com fundamento no dis-
posto na Lei 668, de 27 DE JANEIRO DE 2005, resolve, 

EXONERAR

A  Senhora  CATHARINA LEITE MATOS,  Cadastro n°34.125-8, do  
Cargo de Supervisora de Atividades da Saúde, Símbolo GRS-VIII, 
lotada na Secretaria de Saúde -  SESAU,    a partir de 01 de novem-
bro de 2005.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 
DE NOVEMBRO DE 2005.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2006

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais fulcradas no inciso X do artigo 100 da 
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Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro de 1997, 
e tendo em vista, os requisitos legais constantes no processo de 
aposentadoria n°0960-11-2006 devidamente instruído pelo Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal.

RESOLVE:

Conceder a aposentadoria DOMENICO ROSSI  Matricula 0888-9, 
Cargo Técnico de Desenvolvimento Social, Lotado na Secretaria de 
Administração - SECAD. Com fundamento na alínea “a”, inciso III, do 
art° 40 da Constituição Federal, com redação dada pelas emendas 
20/1998 e 41/2003 combinando com o art° 13, inciso II, alínea “a” da 
Lei Municipal n° 462/2000, cabendo ao Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal/ISSM a fixação da renda mensal na inatividade, 
na forma da Lei n° 462 de 24 de fevereiro de 2000.
Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogando 
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 27 DE 
JULHO DE  2006.

        LUIZ CARLOS CAETANO              NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
      PREFEITO MUNICIPAL                 DIRETOR SUPERINTENDENTE

   DECRETO DE 27 DE  JULHO DE  2006

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais fulcradas no inciso X do artigo 100 da 
Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro de 1997, 
e tendo em vista, os requisitos legais constantes no processo de 
aposentadoria n°0956-11/2006 devidamente instruído pelo Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal.

RESOLVE:

Conceder a aposentadoria MARIA DO AMPARO SANTA RITA, 
Matricula – 506-2 Cargo Auxiliar de Serviços Gerais, Lotada na Se-
cretaria de Educação, com Fundamento no Art. 4º da Constituição 
Federal, Emenda nº 20/98, cabendo ao Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal/ISSM a fixação da renda mensal na inatividade, 
na forma da Lei n° 462 de 24 de fevereiro de 2000.
Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogando 
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 27 DE 
JULHO DE 2006. 

     LUIZ CARLOS CAETANO              NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
     PREFEITO MUNICIPAL                           DIRETOR SUPERINDENDENTE

DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2006

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais fulcradas no inciso X do artigo 100 da 
Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro de 1997, 
e tendo em vista, os requisitos legais constantes no processo de 
aposentadoria n° 0966-14-2006 devidamente instruído pelo Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal.

RESOLVE:

Conceder  a aposentadoria a ANTONIO AQUILINO DE SENA NETO 
Matrícula 8406-4, Cargo Guarda Municipal Lotado no Secretaria 
de Serviços Públicos. Com fundamento no art° 40 da Constituição 
Federal, com redação dada pelas emendas 20/1998 e 41/2003 
combinando com o art° 13, inciso III , alínea “a” da Lei Municipal n° 
462/2000, cabendo ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal/
ISSM a fixação da renda mensal na inatividade, na forma da Lei n° 
462 de 24 de fevereiro de 2000.
Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogando 
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 27 DE 
JULHO  DE 2006.

        LUIZ CARLOS CAETANO              NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
         PREFEITO MUNICIPAL                       DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2006

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais fulcradas no inciso X do artigo 
100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro de 
1997, e tendo em vista, os requisitos legais constantes no processo 

de aposentadoria n°0972-11-2006 devidamente instruído pelo Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal.

RESOLVE:

Conceder a aposentadoria JOANA ANGELICA BOMFIM DE JESUS 
SILVA    Matricula 0514-4, Cargo Professor VI-A, Lotada na Secretaria 
de Educação – SEDUC. Com fundamento no § 5º do art° 40 da Cons-
tituição Federal, com redação dada pelas emendas 20/1998 e 41/2003 
combinando com o art° 13, inciso II , alínea “c” da Lei Municipal n° 
462/2000, cabendo ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal/
ISSM a fixação da renda mensal na inatividade, na forma da Lei n° 462 
de 24 de fevereiro de 2000.
Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogando 
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 27 DE 
JULHO DE  2006.

       LUIZ CARLOS CAETANO                NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
        PREFEITO MUNICIPAL                         DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2006

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais fulcradas no inciso X do artigo 100 da Lei 
Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro de 1997, e tendo 
em vista, os requisitos legais constantes no processo de aposentadoria 
n° 0885-11-2004 devidamente instruído pelo Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal.

RESOLVE:

Conceder a aposentadoria CELENE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, 
Matricula – 1253-0, Cargo ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO IV lotada 
Secretaria de Educação-SEDUC,Com fundamento no parágrafo 2º, 
artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/98 cabendo ao Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal/ISSM a fixação da renda mensal na 
inatividade, na forma da Lei n° 462 de 24 de fevereiro de 2000.
Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogando 
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 27 DE 
JUNHO DE  2006. 

      LUIZ CARLOS CAETANO                NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
        PREFEITO MUNICIPAL                       DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2006

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais fulcradas no inciso X do artigo 100 da Lei 
Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro de 1997, e tendo 
em vista, os requisitos legais constantes no processo de aposentadoria 
n°0976-14-2006 devidamente instruído pelo Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal.

RESOLVE:

Conceder  a aposentadoria  CARMELITA FONTES DE SANTANA  
Matrícula–01870-6, Cargo Professor I, Lotada na Secretaria de Edu-
cação – SEDUC. Com fundamento no art° 40 da Constituição Federal, 
com redação dada pelas emendas 20/1998 e 41/2003 combinando com 
o art° 13, inciso III , alínea “b” da Lei Municipal n° 462/2000, cabendo 
ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal/ISSM a fixação da 
renda mensal na inatividade, na forma da Lei n° 462 de 24 de fevereiro 
de 2000.
Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogando 
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 27 DE 
JULHO DE 2006.

  LUIZ CARLOS CAETANO          NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
   PREFEITO MUNICIPAL                   DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO DE 27 DE JULHO  DE 2006

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais fulcradas no inciso X do artigo 100 da Lei 
Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro de 1997, e tendo 
em vista, os requisitos legais constantes no processo de aposentadoria 
n° 0962-11-2006 devidamente instruído pelo Instituto de Seguridade do 
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SEAS - RESOLUÇÃO Nº 006/2006
25 de julho de 2006

Dispõe sobre a Prorrogação do Mandato dos Representantes da So-
ciedade Civil e da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência 
Social, Biênio 2004/2006.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribui-
ções legais,  e conforme deliberação da plenária em  reunião ordinária no dia 
25 de julho de 2006.
Considerando  que  o pleito eleitoral para  escolha das entidades representantes  
da sociedade civil que terão assento nesse conselho deveria ter acontecido no 
dia 18 do mês em curso, conforme edital 001/06, publicado em 19 de junho de 
2006  foi adiado pela ausência de um representante do Ministério Público.
Considerando que o expirou o tempo de  mandato da atual composição 
do CMAS, sem que houvesse a realização da eleição e posse dos novos 
representantes;

RESOLVE:

Art. 1 Prorrogar o mandato das entidades representantes da sociedade civil no 
CMAS, bem como da  atual  Diretoria Executiva, de forma a garantir  a legitimi-
dades nas ações do Conselho   Municipal de Assistência Social até a realização 
da eleição e posse  da nova composição para  o biênio 2006-2008;

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

Hosana Alves da Rocha
Presidenta

RESOLUÇÃO Nº 003/2006
Dispõe sobre aprovação do Relatório de Gestão da Assistência Social do 
ano 2005.

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de 
suas atribuições legais e com base na deliberação do colegiado, em reunião 
extraordinária convocada  pela sua Presidenta, realizada no dia 27 de março 
de 2006:
Considerando que a Norma Operacional Básica da Assistência Social, NOB/
SUAS 2005, em vigor, estabelece no seu capítulo IV que os Gestores Estaduais 
e Municipais devem elaborar o Relatório de Gestão – RG;

Considerando que o artigo 6º da Lei Municipal nº 0354/96 de 01 de novembro 
de 1996 que cria o Fundo Municipal de Assistência Social estabelece que as 
contas e os relatórios do Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão 
submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS,  
mensalmente de forma sintética e, anualmente de forma analítica;

Considerando que o inciso VI do artigo 8º da Lei Municipal nº 564 de 28 de 
junho de 2002 que dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social es-
tabelece que compete à Secretaria de Assistência Social – SEAS, encaminhar 
à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, relatórios 
trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos.

RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o Relatório de Gestão da Assistência Social relativo ao exer-
cício 2005 com ressalvas;

Art.2º -As  Ressalvas, constam no parecer elaborado pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social, e segue em anexo.
Art. 3º -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial do Município.

Hosana Alves da Rocha
Presidenta

Servidor Municipal.

RESOLVE:

Conceder a aposentadoria SANDRA MARIA PARANHOS E SILVA, 
Matricula –01842-5, Cargo Professor VI-A, Lotada na Secretaria de 
Educação – SEDUC. Com fundamento no § 5º do Artigo 40 da Consti-
tuição Federal, com redação dada pelas emendas 20/1998 e 41/2003 
combinando com o art° 13, inciso II , alínea “c” da Lei Municipal n° 
462/2000, cabendo ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal/
ISSM a fixação da renda mensal na inatividade, na forma da Lei n° 462 
de 24 de fevereiro de 2000.
Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogando 
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 27 DE 
JULHO  DE 2006.
 
           LUIZ CARLOS CAETANO                NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
             PREFEITO MUNICIPAL                      DIRETOR SUPERINTENDENTE

PARECER SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DE
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – ANO 2005

O Conselho Municipal de Assistência Social no uso das suas atribuições legais 
que lhe conferem o art. 18 inc. X da Lei orgânica da Assistência Social – LOAS 
e no art. do seu regimento interno ao apreciou o Relatório de Gestão a e com 
base no que estabelece as diretrizes das LOAS, PNAS e NOB/ SUAS 2005. 
Além de reconhecer o seu dever de prestar contas aos gestores e sociedade 
civis organizada, na certeza que seus atos serão avaliados por outras instan-
ciais de controle social e;

Considerando que o ano de 2005 caracterizou-se pela implantação de um 
governo de recorte popular, sem que, no entanto, houvesse uma transição na 
área de assistência social demandando um tempo para o desenvolvimento 
dos trabalhos de planejamento e reestruturação dos programas, projetos e 
benefícios existentes;

Considerando a falta de arquivo das ações, falta de equipamento e de pessoal, 
o rompimento de contratos com fornecedores e prestadores de serviços e o 
sucateamento das unidades de atendimento como: conviver, casa da criança 
e vaca mecânica;

Considerando que o ano de 2005 representou um marco no processo de 
consolidação da política de assistência social enquanto política pública de 
responsabilidade do estado e direito do cidadão, com a realização das confe-
rências em todo o país para implantação da SUAS;

Considerando que o ano de 2005 o CMAS não realizou o monitoramento 
das entidades prestadoras de serviço da assistência social e não construiu 
indicadores para mensurar os dados e informações fornecidas pelo gestor 
da política;

O CMAS apresenta o seu parecer sobre o relatório de gestão da assistência 
social ano 2006 onde aponta aspectos relevantes assim relacionados;

1. QUANTOS A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO RELATÓRIO: Está con-
dizente com o modelo ainda em vigor, a NOB não definiu um modelo padrão. 
O que existe atualmente é um modelo de relatório disponível no SUAS/WEB 
para preenchimento on-line.

2. QUANTOS AO CONTEÚDO DO TEXTO: O texto não sintetiza as infor-
mações; suas organizações; suas organização não permite a avaliação das 
ações por apresentar-se repetitivo, isto se deve em grande parte pela falta de 
indicadores quantitativos. Os  dados apresentados resumem-se apenas em 
metas pré-estabelecida, dificultando assim, o dever do CMAS em efetivar o 
controle social. A partir da leitura do texto pode-se apontar

a) Contradição – Fala em unificação ao mesmo tempo em que afirma sobre 
a tramitação de um projeto de lei na Câmara de Vereadores  para reestrutu-
ração do  organograma das três secretarias (páginas. 7, 8 e 81). Apresenta 
concepções em termos teórico, conceituais e metodológicos a respeito da 
política de Assistência Social.

b) As ações voltadas apenas  a assistir ao público beneficiário da A.S tiveram 
maior volume de trabalho em termo quantitativo do que as ações concretas de 
inclusão produtiva, atividades sócio-educativas e de promoção da cidadania

c) persistência de benefícios de competências de outras políticas social execu-
tados ou financiado com recurso de assistência social. (prótese e equipamentos 
ortopédico, óculos que são de competência da SESAU e auxilio financeiro a 
estágio de competência da SEDUC). Faz-se necessário uma discussão para 
regulamentação dos benefícios eventuais em camaçari.

3) QUANTOS AO IMPACTO DAS AÇÕES: É incontestável o volume de ativi-
dade desenvolvido em 2005. como já mencionamos o município seguiu a risca 
a agenda das políticas publicas, houve um trabalho intenso de planejamento 
para a adequação da política de assistência social em camaçari em consonân-
cia das legislações vigente, além do trabalho de articulação com as esferas 
federais e estaduais. Entretanto essas ações produziram impacto positivo a 
médio e longo prazo . No que tange ao impacto social , duas ações merecem 
destaques: o aumento considerável de família beneficiada  pela bolsa família 
e BPC e a qualificação do atendimento social na SEAS que buscou divulgar e 
estruturar o atendimento de acordo com  NOB/SUAS 2005 para assegurar ao 
público beneficiário da A.S o atendimento a suas necessidades apresentadas, 
o setor de atendimento da SEAS buscou para além dos muros da secretaria  a 
informação e divulgação dos benefícios o que foi reforçado com o trabalho no 
CRAS. Essa postura resgatou a confiabilidade e a credibilidade da população 
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LICITAÇÕES

EXTRATOS DE CONTRATO

CONTRATO 0349/2006. CONTRATADO: F & Ramos Produções e 
Sonorização Ltda. Inexigibilidade de Licitação nº 043/2006. OBJETO: 
Contratação dos artistas e bandas: Os Cancioneiros, Jane Som, 

nas ações governamentais e a população começa a absorver a concepção de 
assistência social enquanto direito e não benemerência.

4) QUANTO A INTERFACE COM AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS: As ações nesse sentido foram muito positivo pois demonstra a 
preocupação do gestor em buscar resolutividade as demandas iden-
tificadas junto ao público da assistência social sob seus vários as-
pecto, favorecendo assim o desenvolvimento social em camaçari. 
 
5)QUANTO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA: Apesar da implantação de 
um governo de recorte popular persistente ainda em camaçari o comando triplo na 
área de assistência social contrariando o art.5 da LOAS e as diretrizes da PNAS 
e NOB / SUAS que resulta na fragmentação das ações a exemplo a proteção so-
cial básica, carro chefe da PNAS está sendo operacionalizado da seguinte forma: 
Secretaria de Ações Social- Agente jovem, PAIF, ação continuada (idosos e 
crianças de 0 a 6 anos), BPC, casa da criança, inclusão produtiva (badamei-
ros), trabalho de desenvolvimento comunitário (CRAS/PAIF)ESEGURANÇA 
ALIMENTAR.

Secretária de combate á pobreza- Benefícios eventuais e bolsa família.

Secretaria de desenvolvimento comunitário- Pro- Alfa ( criança de 3 a 6 anos 
), inclusão de desenvolvimento comunitário, trabalho com as entidade sócio 
assistenciais .Essa situação resultou na dispersão de recursos financeiro e 
humano ao criar a estrutura organizativa distinta, o público muitas vezes foi 
revitimizado institucionalmente devido ao percurso longo para atendimento 
dos seus problemas apresentados ferindo assim um dos princípios da PNAS.

De acordo com a política municipal de A. S existem três secretários nas áre-
as, apenas um gestor que responde por toda a política nas outras esferas de 
governo apesar de executar parte dela.

6) QUANTO A EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA: Distribuição dos recurso de 
forma não eqüitativa, maior volume destinado a benefícios eventuais estruturais 
( 3.999.762,52 ) , em detrimento do montante gasto com ações estruturais  ( 
1.139.741.60 ) o maior percentual de recurso gasto não alocados no FMAS. 
Morosidade na  execução dos recurso do FMAS comprometendo de forma 
significativa as ações principalmente do PETI e PAIF. Um considerável montante 
de recurso que não foi utilizado. Por que?

7) QUANTO AO CONTROLE SOCIAL: Apesar de muitas ações importantes 
terem acontecido, como o próprio texto menciona, os conselhos de política 
funcionaram sem espaço e equipamentos adequados. No caso do CMAS sem 
a secretária executiva o que comprometeu sua atuação.

Thomaz o Fenomeno da Seresta, Brasiliam Boys, Neide Bassan, 
para realização de shows musicais entre os dias 12 à 14 de 
maio de 2006 nas associações dos bairros: FICAM II, Parque 
Florestal, Gleba H e Bomba em comemoração ao Dia das Mães 
e Nil Bitous, para o II Moto Fest, encontro de motociclistas de 
Camaçari dia 20 de maio de 2006. Valor global R$ 26.500,00 (vinte 
e seis mil e quinhentos reais).  Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 6006; Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data 
da assinatura: 20/04/2006. LUIZ CARLOS CAETANO.

Contrato n.º 468/2006 – LICITAÇÃO: Convite nº 063/2006. CON-
TRATADA: SANTANA SILVA RODRIGUES. Objeto: contratação 
de empresa para serviço de iluminação cênica no Teatro Ma-
galhães Neto. Valor Global: R$ 53.000,00 (cinqüenta e três mil 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6003; Elemento 
de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data: 27/07/2006.

CONTRATO 083/2006. CONTRATADO: MART Produções e 
Eventos Ltda. Inexigibilidade de Licitação nº 038/2006. OBJETO: 
Contratação dos artistas e bandas: Dinho Lopes, Robert Cigano, 
Tempero Baiano, Thomaz o Fenômeno Romântico da Seresta, 
Jane Som dos Teclados e Neto Bala, para apresentação de shows 
musicais na Lavagem de Maracaiubas nos dias 01 e 02 de abril 
de  2006.. Valor global R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 
reais).  Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; Elemento 
de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 22/03/2006. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 0397/2006. CONTRATADO: MART Produções e 
Eventos Ltda. Inexigibilidade de Licitação nº 066/2006. OBJETO: 
Contratação dos artistas e bandas: Morais do Forró, Cecy Oliver, 
Mimi dos Oito Baixo, Beijo da Gata, Diagonais do Forró, Luiz 
Terra, Xote Massapê, Livia Nunes, Jaguarana, Dengo Manhoso, 
Luiz do Baião, Luiz do Baião, Elias e Sua Gente, Coração Nordes-
tino, Unidos do Forró, Tempero Baiano, Movimento Arrochante, 
Humildes do Forró, Everton Santana, Esperança do Nordeste, 
Grupo R.A, Unidos do Nordeste, Nando do Acordeon, General 
dos Teclados, Alegre do Forró, através de seu representante 
exclusivo a empresa MART Produções e Eventos Ltda, para 
apresentação de shows musicais nas festividades juninas nos 
bairros, no período de 09 à 23/06/2006 no município de Cama-
çari. Valor global R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos 
reais).  Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; Elemento 
de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 24/05/2006. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 0396/2006. CONTRATADO: N&N Produções, Eventos 
e Buffet Ltda. Inexigibilidade de Licitação nº 064/2006. OBJETO: 
Contratação dos artistas e bandas: O Furacão, Os Cuecas, Mar-
cela Trakinagem,  Vaid 3, O Beijo da Gata, Prazer do Samba, Auê 
Badá, na Mira do Arrocha, Veneno de Mulher, Menina Sensual,, 
Canjica Mole, Novo Brilho, Maick Sigano, Chinelo Com Meia, 
Diagonais do Forró, através de seu representante exclusivo a 
empresa N&N Produções, Eventos e Buffet Ltda, para apresen-
tação de shows musicais entre os dias 02 e 04/06/2006 na Festa 
do Alto da Cruz. Valor global R$ 52.500,00 (cinqüenta e dois mil e 
quinhentos reais).  Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 
30/05/2006. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 0475/2006. CONTRATADO: Vladimir Milton da Ro-
cha Pomar. Inexigibilidade de Licitação nº 088/2006. OBJETO: 
Contratação do profissional Vladimir Milton da Rocha Pomar, 
para ministrar curso  capacitando servidores em gestão pública 
municipal, focado nas técnicas de aperfeiçoamento do trabalho 
em equipe e do aumento do desempenho individual, direciona-
do  aos assessores, assistentes, coordenadores e gerentes da 
SEABES, SEGOV, SECAD, SEPLAN, SEAS e SEFAZ, visando 
melhorar a capacidade de conduzir as demandas enfrentadas 
pela Administração Municipal. O curso será realizado em 04 
(quatro) módulos de agosto a dezembro/2006. Valor global R$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais).  Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 4009; Elemento de Despesa: 33.90.36; Fonte: 00. Data 
da assinatura: 02/08/2006. LUIZ CARLOS CAETANO.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade  n.º 043/2006 – Processo n.º 0376/2006. CON-
TRATADO: F & Ramos Produções e Sonorização Ltda. Objeto: 
Contratação dos artistas e bandas: Os Cancioneiros, Jane Som, 
Thomaz o Fenomeno da Seresta, Brasiliam Boys, Neide Bassan, 
para realização de shows musicais entre os dias 12 à 14 de maio 

Relação das Entidades Sociais e Representantes dos Traba-
lhadores da Área Concorrentes à Eleição do Conselho Muni-
cipal de Assistência Social de Camaçari, Biênio 2006 -2008. 

- Associação Hospitalar Protetora da Infância e Maternidade de Camaçari;
- Associação de Pais e Mestres do Parque Florestal e Adjacências
- Associação Paulo Tonucci
- Fundação Vida
- Centro de Inclusão, Integração e Promoção Social
- Associação Cooperativista dos Movimentos Culturais e Beneficentes de 
Camaçari
- Centro de Atividades Sociais, Produtivas e Comerciais dos Produtores 
Autônomos de Camaçari
- União das Organizações Sociais e Culturais de Camaçari
- Creche Comunitária Nossa Senhora do Amparo
- Associação Pestalozzi de Camaçari
- Fundação CA&BA
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Representantes dos Tra-
balhadores da Área
- Domingas da Rocha Medrado
- Jaqueline da Silva Ferreira

Camaçari 13 de julho de 2006

Hosana Alves da Rocha
Presidenta/CMAS
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Objeto: Aquisição de equipamentos e uniformes de competição para 
equipe de bicicross.
Data: 22/02/2006, às 09:30h
Camacari, 07de agosto de 2006.
Gilberto Ribeiro Barreto

TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 0168/2005
CONTRATADO: SURUANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA OB-
JETO: Alterar a Cláusula Terceira – Do Preço do instrumento original, 
a partir da assinatura do termo, celebrado para prestação de serviços 
em locação de veículos de transporte de passageiros (ônibus e micro 
ônibus) para atender aos alunos e professores (ensino médio e funda-
mental) – Lote II do município de Camaçari. Permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do contrato. 03/07/2006. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 0177/2005
CONTRATADO: LION TRANSPORTES E TURISMO LTDA OBJETO: 
Alterar as Cláusulas Terceira e Quarta do instrumento original, a partir 
da assinatura do termo, celebrado para prestação de serviços em 
locação de veículos de transporte de passageiros (ônibus e micro 
ônibus) para atender aos alunos do ensino superior do município de 
Camaçari. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições 
do contrato. 13/07/2006. LUIZ CARLOS CAETANO.

NOTIFICAÇÃO

Pela presente, fica a empresa Dalour Comércio e Serviços Ltda, inti-
mada a fornecer as 450 caixas de copos de água mineral restantes da 
AFM n.º 083/2006, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
publicação deste aviso, sob pena de sanções aplicáveis, conforme a 
Cláusula Décima Terceira do Termo de Compromisso de Fornecimento 
n.º 016/2006, assinado em 23/03/2006. Informamos que as notifica-
ções encaminhadas à esta empresa foram devolvidas em virtude da 
ausência de representantes para recebê-la no endereço informado a 
administração.

de 2006 nas associações dos bairros: FICAM II, Parque Florestal, 
Gleba H e Bomba em comemoração ao Dia das Mães e Nil Bitous, 
para o II Moto Fest, encontro de motociclistas de Camaçari dia 20 
de maio de 2006. Valor:R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos 
reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 20/04/2006.

Inexigibilidade  n.º 038/2006 – Processo n.º 0263/2006. CONTRA-
TADO: MART Produções e Eventos Ltda. Objeto: Contratação 
dos artistas e bandas: Dinho Lopes, Robert Cigano, Tempero 
Baiano, Thomaz o Fenômeno Romântico da Seresta, Jane Som 
dos Teclados e Neto Bala, para apresentação de shows musicais 
na Lavagem de Maracaiubas nos dias 01 e 02 de abril de  2006. 
Valor:R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Funda-
mentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 22/03/2006.

Inexigibilidade  n.º 066/2006 – Processo n.º 0494/2006. CONTRATA-
DO: MART Produções e Eventos Ltda. Objeto: Contratação dos 
artistas e bandas: Morais do Forró, Cecy Oliver, Mimi dos Oito Bai-
xo, Beijo da Gata, Diagonais do Forró, Luiz Terra, Xote Massapê, 
Livia Nunes, Jaguarana, Dengo Manhoso, Luiz do Baião, Luiz do 
Baião, Elias e Sua Gente, Coração Nordestino, Unidos do Forró, 
Tempero Baiano, Movimento Arrochante, Humildes do Forró, 
Everton Santana, Esperança do Nordeste, Grupo R.A, Unidos do 
Nordeste, Nando do Acordeon, General dos Teclados, Alegre do 
Forró, através de seu representante exclusivo a empresa MART 
Produções e Eventos Ltda, para apresentação de shows musicais 
nas festividades juninas nos bairros, no período de 09 à 23/06/2006 
no município de Camaçari. Valor:R$ 93.500,00 (noventa e três mil e 
quinhentos reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Data da homologação: 24/05/2006.

Inexigibilidade  n.º 064/2006 – Processo n.º 0506/2006. CONTRATA-
DO: N&N Produções Eventos e Buffet Ltda. Objeto: Contratação 
dos artistas e bandas: O Furacão, Os Cuecas, Marcela Trakina-
gem,  Vaid 3, O Beijo da Gata, Prazer do Samba, Auê Badá, na 
Mira do Arrocha, Veneno de Mulher, Menina Sensual,, Canjica 
Mole, Novo Brilho, Maick Sigano, Chinelo Com Meia, Diagonais 
do Forró, através de seu representante exclusivo a empresa N&N 
Produções, Eventos e Buffet Ltda, para apresentação de shows 
musicais entre os dias 02 e 04/06/2006 na Festa do Alto da Cruz. 
Valor:R$ 52.500,00 (cinqüenta e dois mil e quinhentos reais). Fun-
damentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 30/05/2006.

Inexigibilidade  n.º 088/2006 – Processo n.º 0390/2006. CONTRA-
TADO: Vladimir Milton da Rocha Pomar. Objeto: Contratação do 
profissional Vladimir Milton da Rocha Pomar, para ministrar curso  
capacitando servidores em gestão pública municipal, focado 
nas técnicas de aperfeiçoamento do trabalho em equipe e do 
aumento do desempenho individual, direcionado  aos assesso-
res, assistentes, coordenadores e gerentes da SEABES, SEGOV, 
SECAD, SEPLAN, SEAS e SEFAZ, visando melhorar a capacidade 
de conduzir as demandas enfrentadas pela Administração Muni-
cipal. O curso será realizado em 04 (quatro) módulos de agosto 
a dezembro/2006. Valor:R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
Fundamentada no Art. 25, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93. Data 
da homologação: 01/08/2006.

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o Contive n.º 063/2006 – COMPEL, que tem como objeto 
a contratação de empresa para serviço de iluminação cênica no 
Teatro Magalhães Neto à empresa SANTANA SILVA RODRIGUES. 
Valor Total de R$ 53.000,00 (cinqüenta e três mil reais). Data da 
Homologação: 25/07/2006. LUIZ CARLOS CAETANO.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - COMPEL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL divulga que 
foi considerada FRACASSADA a licitação abaixo especificada:
Modalidade:CONVITE Nº057/2006.
Objeto: Locação de extintores para atender a Defsa Civil.
Data: 25/05/2006, às 11:00h
Camacari, 07de agosto de 2006.
Gilberto Ribeiro Barreto

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL divulga que 
foi considerada FRACASSADA a licitação abaixo especificada:
Modalidade:CONVITE Nº017/2006.

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato  n° 365/2006 - Fornecimento de Bens e Serviços de 
Apoio Social: Contratante: Município de Camaçari: Contratado: 
Empresa JM dos Santos Filho-ME;  Objeto: fornecimento de bens 
de apoio social, Grupo 01 –Urnas Funerária ; Secretaria de Combate 
a Pobreza -SECOP;  Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 6070, 
6071- Gestão das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional, Gestão 
do S.O.S Cidadão; Elemento de Despesa: 33.90.32 – 33.90.39 – Ma-
terial de Distribuição Gratuita e Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; Fonte de Recurso: 00-Tesouro – para o corrente exercício 
e correspondente nos exercícios subseqüentes ;Preço:valor anual de 
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais); Prazo: 12 (doze) meses; 
Assinado: 26/05/2006: Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

Contrato  n° 358/2006 - Fornecimento de Bens e Serviços de 
Apoio Social: Contratante: Município de Camaçari: Contratado: 
Empresa Elisio Bonfim Braga-ME;  Objeto: fornecimento de bens 
de apoio social, Grupo 01 –Urnas Funerária ; Secretaria de Combate 
a Pobreza _SECOP;  Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 6070, 
6071- Gestão das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional, Gestão 
do S.O.S Cidadão; Elemento de Despesa: 33.90.32 – 33.90.39 – Ma-
terial de Distribuição Gratuita e Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; Fonte de Recurso: 00-Tesouro – para o corrente exercício 
e correspondente nos exercícios subseqüentes ;Preço:valor anual de  
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais); Prazo: 12 (doze) meses; 
Assinado: 23/05/2006: Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

Contrato  n° 378/2006 - Fornecimento de Bens e Serviços de Apoio 
Social: Contratante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa 
Sevensent Comercio Representações e Serviços Ltda;  Objeto: 
fornecimento de bens de apoio social, Grupo 07 –Cesta Básica ; 
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Secretaria de Combate a Pobreza _SECOP;  Dotação Orçamentá-
ria: Projeto Atividade: 6070, 6071- Gestão das Ações de Segurança 
Alimentar e Nutricional, Gestão do S.O.S Cidadão; Elemento de 
Despesa: 33.90.32 – 33.90.39 – Material de Distribuição Gratuita e 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 00-
Tesouro – para o corrente exercício e correspondente nos exercícios 
subseqüentes ;Preço:valor anual de  624.600,00 (seiscentos e vinte 
e quatro mil e seiscentos reais); Prazo: 12 (doze) meses; Assinado: 
19/06/2006: Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

Contrato  n° 357/2006 - Fornecimento de Bens e Serviços de 
Apoio Social: Contratante: Município de Camaçari: Contratado: 
Empresa Griege Alves Damião;  Objeto: fornecimento de bens de 
apoio social, Grupo 01 –Urnas Funerária ; Secretaria de Combate a 
Pobreza _SECOP;  Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 6070, 
6071- Gestão das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional, Gestão 
do S.O.S Cidadão; Elemento de Despesa: 33.90.32 – 33.90.39 – Ma-
terial de Distribuição Gratuita e Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; Fonte de Recurso: 00-Tesouro – para o corrente exercício 
e correspondente nos exercícios subseqüentes ;Preço:valor anual de  
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais); Prazo: 12 (doze) meses; 
Assinado: 25/05/2006: Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

Contrato  n° 366/2006 - Fornecimento de Bens e Serviços de 
Apoio Social: Contratante: Município de Camaçari: Contratado: 
Empresa Maria Marlucia Soares da Silva;  Objeto: fornecimento 
de bens de apoio social, Grupo 06 – Enxoval para Recém-Nascido; 
Secretaria de Combate a Pobreza _SECOP;  Dotação Orçamentá-
ria: Projeto Atividade: 6070, 6071- Gestão das Ações de Segurança 
Alimentar e Nutricional, Gestão do S.O.S Cidadão; Elemento de 
Despesa: 33.90.32 – 33.90.39 – Material de Distribuição Gratuita e 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 00-
Tesouro – para o corrente exercício e correspondente nos exercícios 
subseqüentes ;Preço:valor anual de 126.117,00 (cento e vinte e seis 
mil cento e dezessete reais); Prazo: 12 (doze) meses; Assinado: 
07/06/2006: Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

Contrato  n° 368/2006 - Fornecimento de Bens e Serviços de 
Apoio Social: Contratante: Município de Camaçari: Contratado: 
Empresa 2002 Distribuidora e Comercio Ltda;  Objeto: fornecimento 
de bens de apoio social, Grupo 06 – Enxoval para Recém-Nascido; 
Secretaria de Combate a Pobreza _SECOP;  Dotação Orçamentá-
ria: Projeto Atividade: 6070, 6071- Gestão das Ações de Segurança 
Alimentar e Nutricional, Gestão do S.O.S Cidadão; Elemento de 
Despesa: 33.90.32 – 33.90.39 – Material de Distribuição Gratuita e 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 00-
Tesouro – para o corrente exercício e correspondente nos exercícios 
subseqüentes ;Preço:valor anual de 126.117,00 (cento e vinte e seis 
mil cento e dezessete reais); Prazo: 12 (doze) meses; Assinado: 
09/06/2006: Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

Contrato  n° 360/2006 - Fornecimento de Bens e Serviços de Apoio 
Social: Contratante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa 
Medusa Comercio de Produtos Óticos Ltda;  Objeto: fornecimento de 
bens de apoio social, Grupo 02 –Óculos  ; Secretaria de Combate a 
Pobreza -SECOP;  Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 6070, 
6071- Gestão das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional, Gestão 
do S.O.S Cidadão; Elemento de Despesa: 33.90.32 – 33.90.39 – Ma-
terial de Distribuição Gratuita e Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; Fonte de Recurso: 00-Tesouro – para o corrente exercício 
e correspondente nos exercícios subseqüentes ;Preço:valor anual 
de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); Prazo: 12 (doze) meses; 

Primeiro Termo Aditivo ao Contraton° 0287/2005: Contratante: 
Município de Camaçari: Contratado: Empresa Tranenge Construções 
Ltda.; Objeto: alterar o caput o parágrafo terceira da clausula Terceira 
9do preço e dos recursos orçamentários) e a clausula Quinta (do 
Prazo) do Instrumento original; Prazo: 90 (noventa) dias; Dotação 
Orçamentária: Projeto Atividade: 12.361.007.1009; Elemento de 
Despesa: 4490.51; Fonte: 01 e 05; Assinado: 26/06/2006: Luiz 
Carlos Caetano –Prefeito.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 0017/2005: Contratante: 
Município de Camaçari: Contratado: Fundação sustentável  FUNDE-
SE.; Objeto: Prorrogação de prazo; Prazo: 120 (cento e vinte) dias; 
Assinado: 18/07/2006: Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 03/2006: Contratante: Mu-
nicípio de Camaçari: Contratado: Empresa Gnatus Equipamentos 
Médico-odontológico; Objeto: alterar a clausula  Segunda do contrato 
original; Altera Dotação Orçamentária : Unidade Orçamentária: 43 
Projeto Atividade: 6060 – Gestão das Ações de Saúde da Família : 
Natureza da Despesa – 4490.52.00.00-2-Equipamentos e Material 
Permanente ; Assinado: 02/05/2006: Washington Luis Silva Couto 
– Secretario de Saúde .

Quinto Termo Aditivo ao Convênio n° 001/2002: Concedente: Mu-
nicípio de Camaçari com interveniência da Secretaria de Assistência 
Social -SEAS : Convenente : Grupo de Mães Nossa Senhora do 
Amparo, para execução de serviços assistenciais de Ação continuada; 
Objeto: alterar o parágrafo  Único da Clausula Terceira, bem como 
a clausula sexta, do instrumento original;  Dotação Orçamentária : 
Órgão 10 –Secretaria de Assistência  Social; Unidade Orçamentária 
: 105-Fundo Municipal de Assistência Social; Projeto Atividade: 6036 
– Gestão da Ações de Atendimento às Crianças e Adolescentes (PAC); 
Elemento de Despesa: 33.50.43-Subvenções Sociais; Fonte: 03 – 
Transferência de Recursos Federais; Prazo: Prorrogação de 12 (doze) 
meses; Assinado: 05/01/2006: Miriam Bitencourt de Araújo -Secretaria 
de Assistência Social –,  Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

Quinto Termo Aditivo ao Convênio n° 002/2002: Concedente: Mu-
nicípio de Camaçari com interveniência da Secretaria de Assistência 
Social -SEAS : Convenente : Associação de Pais e Mestres Nossa 
Senhora das Graças, para execução de serviços assistenciais de Ação 
continuada; Objeto: alterar o parágrafo  Único da Clausula Terceira, 
bem como a clausula sexta, do instrumento original;  Dotação Or-
çamentária : Órgão 10 –Secretaria de Assistência  Social; Unidade 
Orçamentária : 105-Fundo Municipal de Assistência Social; Projeto 
Atividade: 6036 – Gestão da Ações de Atendimento às Crianças e 
Adolescentes (PAC); Elemento de Despesa: 33.50.43-Subvenções 
Sociais; Fonte: 03 – Transferência de Recursos Federais; Prazo: 12 
(doze) meses; Assinado: 05/01/2006: Miriam Bitencourt de Araújo 
-Secretaria de Assistência Social –,  Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

Quinto Termo Aditivo ao Convênio n° 004/2002: Concedente: Mu-
nicípio de Camaçari com interveniência da Secretaria de Assistência 
Social -SEAS : Convenente : Grupo viver / Creche Comunitária São 
Paulo, para execução de serviços assistenciais de Ação continuada; 
Objeto:  alterar o parágrafo  Único da Clausula Terceira, bem como 
a clausula sexta, do instrumento original;  Dotação Orçamentária : 
Órgão 10 –Secretaria de Assistência  Social; Unidade Orçamentária 

Assinado: 06/06/2006: Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
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: 105-Fundo Municipal de Assistência Social; Projeto Atividade: 6036 
– Gestão da Ações de Atendimento às Crianças e Adolescentes (PAC); 
Elemento de Despesa: 33.50.43-Subvenções Sociais; Fonte: 03 – 
Transferência de Recursos Federais; Prazo: Prorrogação de12 (doze) 
meses; Assinado: 05/01/2006: Miriam Bitencourt de Araújo -Secretaria 
de Assistência Social –,  Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

Quinto Termo Aditivo ao Convênio n° 005/2002: Concedente: 
Município de Camaçari com interveniência da Secretaria de Assis-
tência Social -SEAS : Convenente : Associação de Pais e Mestres 
do Parque Florestal e Adjacências / Escola Comunitária Parque Flo-
restal, para execução de serviços assistenciais de Ação continuada; 
Objeto:  alterar o parágrafo  Único da Clausula Terceira, bem como 
a clausula sexta, do instrumento original;  Dotação Orçamentária : 
Órgão 10 –Secretaria de Assistência  Social; Unidade Orçamentá-
ria : 105-Fundo Municipal de Assistência Social; Projeto Atividade: 
6036 – Gestão da Ações de Atendimento às Crianças e Adolescentes 
(PAC); Elemento de Despesa: 33.50.43-Subvenções Sociais; Fonte: 
03 – Transferência de Recursos Federais; Prazo: Prorrogação de 12 
(doze) meses; Assinado: 05/01/2006: Miriam Bitencourt de Araújo 
-Secretaria de Assistência Social –,  Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

Quinto Termo Aditivo ao Convênio n° 006/2002: Concedente: Mu-
nicípio de Camaçari com interveniência da Secretaria de Assistência 
Social -SEAS : Convenente : Sociedade Pestalozzi de Camaçari, 
para execução de serviços assistenciais de Ação continuada; Ob-
jeto:  alterar o parágrafo  Único da Clausula Terceira, bem como a 
clausula sexta, do instrumento original;  Dotação Orçamentária : 
Órgão 10 –Secretaria de Assistência  Social; Unidade Orçamentá-
ria : 105-Fundo Municipal de Assistência Social; Projeto Atividade: 
6036 – Gestão da Ações de Atendimento às Crianças e Adolescentes 
(PAC); Elemento de Despesa: 33.50.43-Subvenções Sociais; Fonte: 
03 – Transferência de Recursos Federais; Prazo: prorrogação de 12 
(doze) meses; Assinado: 05/01/2006: Miriam Bitencourt de Araújo 
-Secretaria de Assistência Social –,  Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

Quinto Termo Aditivo ao Convênio n° 007/2002: Concedente: Mu-
nicípio de Camaçari com interveniência da Secretaria de Assistência 
Social -SEAS : Convenente : Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Camaçari-APAE, para execução de serviços assistenciais 
de Ação continuada; Objeto:  alterar o parágrafo  Único da Clausula 
Terceira, bem como a clausula sexta, do instrumento original;  Dotação 
Orçamentária : Órgão 10 –Secretaria de Assistência  Social; Unidade 
Orçamentária : 105-Fundo Municipal de Assistência Social; Projeto 
Atividade: 6036 – Gestão da Ações de Atendimento às Crianças e 
Adolescentes (PAC); Elemento de Despesa: 33.50.43-Subvenções 
Sociais; Fonte: 03 – Transferência de Recursos Federais; Prazo: 12 
(doze) meses; Assinado: 05/01/2006: Miriam Bitencourt de Araújo 
-Secretaria de Assistência Social –,  Luiz Carlos Caetano –Prefeito.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato  n° 309/2006: Contratante: Município de Camaçari: Con-
tratado: Jorge José santos Pereira Solla;  Objeto: Contratação de 
profissional para prestação de serviços de Consultoria em Planejamen-
to e Gestão de Sistema de saúde no município de Camaçari; Valor: 
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) pagos em 06 (seis) parcelas 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);Recurso Financeiro: Projeto Ati-
vidade: 2015; Elemento de Despesa: 33.90.35; Fonte de Recurso: 
02 ;Prazo: 180 (cento e oitenta) dias; Assinado: 02/05/2006: Luiz 
Carlos Caetano –Prefeito.

EXTRATO DE TERMO

Termo de Compromisso Amigável Extrajudicial de Desa-
propriação; Entre  Município de Camaçari e Vera Maria de 
Oliveira Lima: Objeto: desapropriação amigável do imóvel 
discriminado conforme o já citado no Decreto Expropriatório 
n° 4189/2006, e, ainda com fulcro nos termos do Decreto Lei 
3.365 de 21 de junho de 1941, modificado pela lei n° 9.785 de 
fevereiro de 1999, mediante as clausulas e condições seguin-
tes:  A Expropriada é proprietária de uma área de terras com  
acessões e benfeitorias, designado pelo numero 09 da quadra 
numero 07, da planta do loteamento denominado “parque Bal-
neário Coronel Julio leitão, localizado no bairro de Camaçari 
de Dentro, tendo as seguintes dimensões e  confrontações: 10 
metros de frente para a rua C, atual Rua do Cajueiro, 10 metros 
de fundo, confrontando-se com o lote de numero 23, dessa 
mesma quadra 7, 30 metros de frente a fundo de ambos os 
lados, confrontando-se com terrenos baldios; Expropriada no 
ato da assinatura deste instrumento emitirá automaticamente 
o Expropriante na posse da área de terra ora expropriada, 
ficando o mesmo, desde já, autorizado a promover as obras, 
edificações ou qualquer intervenção na área; Assinado: 
25/07/2006: Jeffiton Ramos Andrade Ramos  – Expropriante; 
Vera Maria de Oliveira Lima – Expropriada.

RESOLUÇÃO N.º 067/2006

O Conselho Municipal de Contribuintes, em sessão ordinária, 
ocorrida no dia 20/03/2006, decidiu, nos autos do Recurso n.º 
060/2003, processo originário de n.º 04.680/2004, tendo como 
recorrente a JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS 
FISCAIS e recorrido o BANCO BRADESCO S/A – Agência 
Arembepe, em razão do lançamento da Taxa de Localização e 
Funcionamento – TLF, por unanimidade, conhecer do recurso 
necessário e NEGAR PROVIMENTO, para manter a decisão 
da Primeira Instância, que julgou improcedente a ação fiscal.
Camaçari – Ba, 23 de março de 2006.

Mauricio Borges
Conselho Municipal de Contribuintes –Presidente

RESOLUÇÃO N.º 083/2006

O Conselho Municipal de Contribuintes, em sessão ordinária, 
ocorrida no dia 17/05/2006, decidiu, nos autos do Recurso 
n.º 056/2006, processo originário de n.º 11.345/2003, tendo 
como recorrente CARLOS EDMUNDO DE MESQUITA MOTTA, 
inscrita no CPF/MF sob o n.º 157.675.235-68, em razão do 
lançamento tributário relativo ao imóvel de inscrição imobili-
ária n.º 035.299-3, situado na 3ª Etapa do Loteamento Vale 
da Landirana, Estrada do Coco, por unanimidade, DAR PRO-
VIMENTO PARCIAL ao recurso, para reformar a decisão da 
Primeira Instância, determinando o deferimento  da exclusão do 
lançamento da Contribuição sobre Iluminação Pública – COSIP, 
relativo ao exercício de 2003, e ratificar os atos eventualmente 
promovidos pela Gerência do Cadastro.
Camaçari – Ba, 17 de Maio de 2006.

Mauricio Borges
Conselho Municipal de Contribuintes -Presidente
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MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - ESTADO DA BAHIA

PUBLICADO PARA CUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL

SERVIDOR : MARY BARACHO DA FRANÇA
CADASTRO : 2416-8
PERIODO AQUISITIVO : 01/08/1994 A 21/08/1999  
GOZO : 01/agosto a 31/outubro/2006

SERVIDOR : MARIA JOSÉ DIAS DOS SANTOS
CADASTRO : 1687-9
PERIODO AQUISITIVO : 17/05/2000 A 09/06/2005  
GOZO : 01/agosto a 31/outubro/2006

SERVIDOR : CELINA GUIMARAES VIEIRA ARAUJO
CADASTRO : 1203-1
PERIODO AQUISITIVO : 17/05/1995 A 13/06/2000  
GOZO : 01/agosto a 31/outubro/2006

SERVIDOR : ADELSON VITORIANO DOS SANTOS
CADASTRO : 3685-0
PERIODO AQUISITIVO : 17/05/1995 A 24/05/2000  
GOZO : 01/agosto a 31/outubro/2006

SERVIDOR : MARIA IZABEL SANTANA DE SOUZA
CADASTRO : 2186-1
PERIODO AQUISITIVO : 17/05/1995 A 13/06/2000  
GOZO : 01/agosto a 31/outubro/2006

SERVIDOR : RITA RIBEIRO MACEDO
CADASTRO : 2279-8
PERIODO AQUISITIVO : 17/05/1990 A 16/05/1995  
GOZO : 01/setembro a 30/novembro/2006

SERVIDOR : LUIZ SERGIO BANDEIRA RIBEIRO
CADASTRO : 0293-6
PERIODO AQUISITIVO : 17/05/2000 A 16/05/2005  
GOZO : 01/setembro a 30/novembro/2006

SERVIDOR : MARISE RODRIGUES DOS S. BAHIA
CADASTRO : 7192-8
PERIODO AQUISITIVO : 17/05/1995 A 20/06/2000  
GOZO : 01/setembro a 30/novembro/2006

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
LICENÇA PREMIO 

A SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR : MARCOS ANTONIO C. DE MELO
CADASTRO : 3858-0
PERIODO AQUISITIVO : 17/05/1995 A 16/05/2000  
GOZO : 01/agosto a 31/outubro/2006

SERVIDOR : EDVANI CAMARA PAIM
CADASTRO : 2654-9
PERIODO AQUISITIVO : 17/05/1995 A 05/06/2000  
GOZO : 01/agosto a 31/outubro/2006

SERVIDOR : DEUZA DE CARVALHO MAGALHÃES
CADASTRO : 3156-0
PERIODO AQUISITIVO : 17/05/2000 A 16/05/2005  
GOZO : 01/agosto a 31/outubro/2006

SERVIDOR : RITA DE CASSIA SILVA SANTANA
CADASTRO : 3183-4
PERIODO AQUISITIVO : 17/05/1995A 17/07/2000  
GOZO : 01/agosto a 31/outubro/2006

SERVIDOR : JANETH VIRGINIA MATOS DE SOUZA
CADASTRO : 7670-0
PERIODO AQUISITIVO : 17/05/1999 A 15/08/2004  
GOZO : 01/agosto a 31/outubro/2006

SERVIDOR : CONCEIÇÃO ADELAIDE DA S. GUEDES
CADASTRO : 7688-7
PERIODO AQUISITIVO : 07/05/1994 A 24/05/1999  
GOZO : 01/agosto a 31/outubro/2006

SERVIDOR : LENIZE DE SOUZA RAMOS
CADASTRO : 8229-4
PERIODO AQUISITIVO : 01/10/1995 A 30/09/2000  
GOZO : 01/agosto a 31/outubro/2006

RESOLUÇÃO N.º 084/2006

O Conselho Municipal de Contribuintes, em sessão ordiná-
ria, ocorrida no dia 17/05/2006, decidiu, por unanimidade, 
nos autos do Recurso n.º 024/2006, Auto de Infração n.º 
11.728/2005, tendo como recorrente RESERVA PARADISO 
EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
69.124.250/0001-53, em razão do lançamento tributário rela-
tivo ao imóvel de inscrição imobiliária n.º 105.774-0, situado 
na Fazenda Boa União, Catu de Abrantes, Estrada do Coco, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão da 
Primeira Instância, que julgou procedente a ação fiscal.
Camaçari – Ba, 17 de Maio de 2006.

Mauricio Borges
Conselho Municipal de Contribuintes -Presidente


