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A partir do dia 28 de agosto, oito novas  
 ambulâncias modelo Ford Courier refor 
 çam o  atendimento nos postos de Saúde 

da Família (PSFs) e Unidades Básicas (UBs) do 
Município. Os veículos foram apresentados à 
população na tarde do dia 27 de agosto, quando 
percorreu as ruas do Centro e os principais bair-
ros, entre os quais Inocoop, Gleba C, Camaçari 
de Dentro e Piaçaveira. 

Os automóveis foram adquiridos ao 
custo de R$44 mil cada. Segundo informou a 
Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), outras 
duas novas ambulâncias serão entregues aos 
moradores até o dia 10 próximo, pois, aguardam 
ainda plotagem oficial. 

Os usuários do Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência (Samu 192) também terão 
duas novas unidades móveis à disposição. Além 

disso, foi  adquirido um microônibus, no valor de 
R$110 mil, para transportar pacientes. 

O investimento na ampliação e renova-
ção da frota contribui para a consolidação da 
saúde no Município, que, nos últimos meses, 
passa por uma série de avanços estruturais, 
com reforço de equipes técnicas, ampliação 
dos serviços oferecidos e aquisição de novos e 
modernos equipamentos. 

Somente nos últimos dois meses, foram 
inaugurados PSFs no Parque Florestal, no Phoc 
III e na Piaçaveira, beneficiando mais de 20 mil 
pessoas. No período, também foram assinadas 
ordens de serviço para reformas, a exemplo do 
que aconteceu na unidade da Gleba E, onde 
está em curso melhorias na estrutura física e 
ampliação das especialidades.

Oito novas 
ambulâncias 
reforçam o 

atendimento à saúde 

Em reunião no gabinete do delegado-
chefe, João Laranjeiras, a Polícia Civil decidiu 
intensificar imediatamente as ações de prevenção 
e repressão em toda a orla de Camaçari. Serão 
reforçadas as medidas pontuais nas áreas críticas 
e o Depom (Departamento de Polícia Metropolita-
na) vai ampliar o efetivo da 26ª Delegacia. 

A delegacia também vem aumentando o 
trabalho de inteligência, com o levantamento das 
quadrilhas e encaminhamento dos procedimentos 
jurídicos. A delegada titular da 26ª DP, Eliane Tou-
rinho, acredita que a situação está sob controle 
e ficará melhor com as prisões que espera fazer 
nos próximos dias. 

Em breve, a segurança pública na orla  
ganha um grande reforço, com a inauguração da 
33ª DP de Monte Gordo, que tem como delegado 
titular Sérgio Sotero. Da reunião na Polícia Civil 
participaram, além do delegado-chefe, o chefe do 
Depom, Rui da Paz, Antônio Carlos Santos, do 
Departamento de Crimes Contra o Patrimônio, a 
titular da 26ª DP, Eliane Tourinho, e Sérgio Sotero 
da 33ª DP. 

As ações na orla consolidam o Plano 
Integrado de Segurança Pública de Camaçari, 
através do qual a Prefeitura Municipal concedeu 
11 viaturas às polícias Civil e Militar, combustível 
e alimentação. 

PRISÃO
A ação conjunta das polícias, que pren-

deu Perivaldo Santos Freitas, conhecido como 
“Besouro”, líder da gangue que vinha assaltando 
sítios e residências em Vila de Abrantes, e de ou-
tro suspeito, identificado apenas como “Xaquira”, 
mostram que a violência e a criminalidade estão 
sendo combatidas no Município. 

Camaçari possui quatro delegacias e 
duas unidades da PM para atender cerca de 200 
mil habitantes. Na sede funcionam o 12º Batalhão 
da Polícia Militar (BPM), a 18ª DP e a Delegacia 
Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM). 
Na orla, o aparelho de segurança conta com a 
59ª CIPM, em Arembepe, a 26ª DP, em Vila de 
Abrantes, e a 33ª DP, em Monte Gordo, em fase 
de conclusão.

Polícia Civil 
intensifica ações

A segunda edição do Programa Prefeitu-
ra no Bairro movimentou o Centro Comercial de 
Barra do Pojuca, na orla de Camaçari, sábado 
(25/08). Foram prestados, em média, 5 mil aten-
dimentos, referentes à saúde, assistência social, 
educação, cadastro de emprego, inscrição em 
cursos e cultura. Cerca de 250 servidores traba-
lharam nos 40 estandes montados. 

Durante todo o dia, os moradores pu-
deram tirar carteira de trabalho, verificar peso e 
altura, realizar exames de avaliação nutricional, 
se inscrever para cursos profissionalizantes e 
de capacitação, concorrer a vagas de emprego 
do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), 
receber orientação jurídica, participar das oficinas 
de corte, bordado, pintura, penteado, artesanato 
e customização de roupa. 

 Também foram entregues multimistura, 
leite de soja, mudas, mel e sementes de hortali-
ças. Unidades móveis de atendimento da Empre-

Prefeitura no Bairro atende quase cinco mil pessoas 
sa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e 
da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 
(Coelba) atenderam a população, com ligação de 
água, tarifa social através do cartão bolsa família, 
parcelamento de conta, re-ligação, segunda via, 
reclamação de consumo e novas ligações.      

“Através do projeto, cada um pode fazer o 
que precisa. Eu, por exemplo, tenho urgência em 
tirar minha carteira de trabalho para ser admitido e 
se fosse à sede de Camaçari talvez até perdesse 
a vaga”, disse o empacotador Valdinei Bispo dos 
Santos, 18 anos. 

Para a professora Maria Expedita, 60 
anos, o Programa Prefeitura no Bairro chegou 
em boa hora. “Tinha marcado alguns exames 
para próxima semana, mas agora não preciso 
mais. Fiz teste de glicemia e verifiquei a pressão 
arterial”. 

O prefeito Luiz Caetano aproveitou para 
falar das melhorias que acontecem na localidade, 

como o Centro Educacional Barra de Pojuca, que 
passa por reconstrução e deve ser entregue nos 
próximos meses, o compromisso de pavimentar 
as ruas e construir um ginásio de esportes. “Nos 
próximos dias, será lançado um pacote de obras, 
onde Barra do Pojuca será contemplado com 
mais de R$ 6 milhões”. 

O evento contou ainda com apresenta-
ção da Banda Municipal de Camaçari (Bamuca), 
grupos de dança, capoeira e artistas locais. As 
atividades resultam da parceria entre diversas 
secretarias, a exemplo de Serviços Públicos, 
Educação, Segurança Alimentar e Benefícios 
Sociais, Integração da Orla, Cultura, Fomento 
à Agricultura e Pesca e Indústria, Comércio e 
Serviços. 

A primeira edição do programa foi no 
bairro da Gleba C, há quase um mês, com 2 mil 
pessoas atendidas. A próxima será no bairro do 
Gravatá, em setembro.

As ambulâncias atenderão aos Postos de Saúde da Família e às Unidades Básicas
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Atos do Poder Executivo

DECRETO N.º  4483 /2007
DE   27   DE AGOSTO DE 2007

Aprova o Plano Bimestral de Aplicação - PBA, dos órgãos e entidades da Administração 
Municipal, e da outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto na alínea 
IV do art. 100, da Lei Orgânica do Município, no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, e no artigo 3º do Decreto nº 4348 de 05 de janeiro de 
2007, 

DECRETA:

 Art. 1 º - Fica aprovado o Plano Bimestral de Aplicação – PBA dos órgãos e entidades da Administração Municipal para o 4º bimestre 
do exercício de 2007, na forma estabelecida no Anexo Único, deste Decreto.

Art. 2 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de julho de 2007.

Art. 3 º- Revogam - se as disposições em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM    27    DE AGOSTO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG 
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO

DECRETOS
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DECRETO Nº 4484/2007 
DE 31 DE AGOSTO DE 2007.

Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terra 
destinada à implantação de Terminal 
Turístico no Distrito de Areias neste 
Município e dá outras providências.

                     O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, 
inciso XI, da lei Orgânica Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, 
tendo em vista o quanto consta no Processo Administrativo nº. 13547/2007 
e demais disposições de Direito pertinentes.

D E C R E T A

                        Art.1º - Fica declarada de utilidade pública, 
para fins de desapropriação, uma área de terra medindo 2.537,00m² (dois 
mil quinhentos e trinta e sete metros quadrados), com acessões e ben-
feitorias, contida nos limites da seguinte poligonal; “Partindo do PONTO 
0, resultante da interseção do Eixo da Rua Augusto Alcana com o Eixo 
Rua da Lagoa (Acesso Local), georreferenciado pelo sistema DATUM 
SAD-69, de coordenadas UTM (N= 8.584.751,55, E=583.533,35),  Daí, 
com azimute aproximado verdadeiro de 23º 57`55” seguindo-se pelo Eixo 
da Rua da Lagoa, a uma distância aproximada, de 275,85m ( duzentos 
e setenta e cinco metros e oitenta  e cinco centímetros), encontramos o 
PONTO P1, de coordenadas UTM ( N= 8.585.032,62, E= 583.644,40); 
Daí virando-se a esquerda, com um azimute aproximado verdadeiro de 
338º45’ 14,” a uma distância aproximada de 6,23 m (seis metros e vinte 
e três centímetros), encontramos o PONTO A, de coordenadas UTM ( N= 
8585.009,43, E=583.643,14), Início descritivo da área em questão; Daí, 
virando-se a direita, com azimute aproximado verdadeiro de 23º 42’41”, 
acompanhando-se a cerca verde existente, a uma distância aproximada 
de 25,19m ( vinte cinco metros e dezenove centímetros), encontrados o 
PONTO B , de coordenadas UTM ( N= 8.585.032,50 E= 583.653,27); Daí, 
virando-se a esquerda com azimute aproximado verdadeiro de 348°,08,21”; 
acompanhando-se a cerca verde existente, a uma distância aproximada 
de 13,27m ( treze metros e vinte centímetros), encontramos o PONTO 
C, a margem do rio Capivara, de coordenadas UTM ( N= 8585.045,48, 
E=583.650,54); Daí, virando-se a direita, com azimute aproximado verda-
deiro de 97º 16’2”, seguindo-se paralelamente ao Eixo do Rio Capivara, 
a uma distância aproximada de 64,24m ( sessenta e quatro metros e 
vinte centímetros) encontramos o PONTO D , de coordenadas UTM ( N 
= 8.585.037,35, E =   583.714,26), ainda a margem direita do Rio Capi-
vara; Daí, virando-se a direita, com azimute aproximado verdadeiro de 
199º01’50”, a uma distância aproximada de 50,08m (cinqüenta metros e 
oito centímetros), acompanhando-se o muro 

da chácara existente, encontramos o PONTO E, de coordena-
das UTM ( N= 8.584.990,01 E= 583.697,93); Daí, virando-se à direita, com 
azimute aproximado verdadeiro de 29º30’ 54” a uma distância aproximada 
de 58,14m (cinqüenta e oito metros e quartoze centímetros), retornamos 
ao o PONTO A, fechando-se assim um polígono de 05 ( cinco) lados, cuja 
área inscrita é de 2.537,00m² ( dois mil quinhentos e trinta e sete metros 
quadrados), e perímetro igual a 210,92m ( duzentos e dez metros, e no-
venta e dois centímetros)”.

           Parágrafo Único – A área objeto deste Decreto 
destinar-se-á à implantação de Terminal Turístico, no distrito de Areais, 
neste Município.

           Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do Município autori-

zada a promover e executar com recursos do Município, pela via amigável 
ou judicial, a desapropriação definida neste Decreto, mediante processo 
regular, na forma da legislação vigente.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇAR 
EM, 31 DE AGOSTO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG 
Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento da Gestão.

DECRETO N° 4485/2007
DE 31  DE AGOSTO DE 2007.

Declara de Utilidade Pública, para fins 
de desapropriação área  de terras Urba-
nas para Implantação da Vila Olímpica, 
localizadas na Avenida Jorge Amado, 
Município de Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei 
Orgânica Municipal, estribado no quanto dispõe no Decreto Lei n° 3365/41, 
e de tudo que consta no Processo Administrativo n° 12280/2007, 

DECRETA
 
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para fins de de-

sapropriação, uma Área de terras urbanas localizadas na Avenida Jorge 
Amado, Município de Camaçari, Estado da Bahia, situadas à margem da 
pista direita dessa avenida no sentido do Centro Administrativo em direção 
ao Viaduto do Trabalhador na Via Parafuso, com 55.513,00m2  ( cinqüenta 
e cinco mil e quinhentos e treze metros quadrados), definidas pelo polígono 
limítrofe com os vértices numerados de pontos P0, P1,P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8 e P9, identificados da seguinte forma “O Ponto de Origem e 
Fechamento P0 está localizado na interseção da linha da divisa do lado 
esquerdo do imóvel sede da Secretaria de Infra-estrutura com a linha de 
meio-fio, na mesma margem da Avenida Jorge Amado,  partindo do Ponto 
P0 e distância de 45,98m encontra-se o Ponto P1; daí com distância de 
79,28m encontra-se o Ponto P2; daí com distância de 167,32m encontra-
se o Ponto P3; daí com distância de 85,20m encontra-se o Ponto P4; daí 
com distância de 63,48m encontra-se o Ponto P5; daí com distância de 
114,21m encontra-se o Ponto P6; daí com distância de 291,16m encontra-
se o Ponto P7; daí com distância de 90,01m encontra-se o Ponto P8; 
daí com distância de 149,53m encontra-se o Ponto P9; daí com distância 
de 195,51m encontra-se o ponto P0 que, percorrendo-se os pontos P1, 
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, e P9, caracterizados respectivamente pelas 
coordenadas UTM N (norte) E (leste) e distância  entre portos D (metros), 
a saber: P0 ( N 8595374,59 E 574579,42), D 45,98; P1 ( N 8595383,59 E 
574624,51), D 79,28; P2 ( N 8595389,36 E 574703,60), D 167,32; P3 ( N 
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DECRETO N° 4486/2007
DE 31  DE AGOSTO DE 2007.

Declara de utilidade pública, para 
fins de desapropriação área de terras 
urbanas para implantação de quadra 
Poliesportiva, localizada na via direta 
de Jauá, Município de Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei 
Orgânica Municipal, e fulcrado no que dispõe o Decreto Lei n° 3365/41, e 
de tudo quanto consta no Processo Administrativo n° 16887/2007,

DECRETA

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública para fins de de-
sapropriação, uma área de terras medindo 2.145,94m² (dois mil cento e 
quarenta e cinco metros e noventa e quatro decímetros quadrados), contida 
na seguinte poligonal; “ Partindo-se da E.0 no canto do muro da Escola 
Tancredo Neves e a cerca do Terreno descrito, com Coordenadas UTM 
E=583.347,08 e N=8.582.208,65 um azimute de 78º00’54”  e uma distância 
de 29,04m, encontra-se a E.1, no canto do muro do  loteamento  Mirante de 
Jauá. A partir deste, com um azimute de   175º39’32”  e uma distância de  
72,84m, encontra-se  a E.2. A partir deste, com um azimute de 170º15’54” 
e uma distância de 10,46m, encontra-se a E.3, no canto do Loteamento 
mirante de Jauá. A partir deste, com um azimute  de  277º47’00” e uma 
distância de 27,46m, encontra-se a E.4. A partir deste, com um azimute de 
07º03’10” e uma distância de 19,22m, encontra-se a E.5, na cerca em frente 
a Via Direta de Jauá. A partir deste, com um azimute de 358º14’59” e uma 
distância de 26,44m, encontra-se a E.6 A partir deste., com um azimute de 
351º13’18” e uma distância de 27,88, encontra-se  a E.0 , fechamento da 
Poligonal, perfazendo uma área de 2.145.94 m2 (dois mil, cento e quarenta 
e cinco metros e  noventa e quatro decímetros quadrados)”.

§1° - A área objeto deste Decreto destinar-se-á à implantação 
de uma Quadra Poliesportiva, localizada na via Direta de Jaúa, neste 
Município .

Art. 2° - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada 
a promover e executar com recursos do Município, pela via amigável ou 
judicial, a desapropriação definida neste Decreto, mediante processo 
regular, na forma da legislação vigente.

Art. 3°- Este  Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 31 DE AGOSTO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG 
Secretário de Planejamento, Urbanismo, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão

ADECRETO N° 4487/2007 
DE  31  DE  AGOSTO DE 2007.

Retifica os incisos  II, III e V da Cláusula 
Quarta do Termo de Acordo e Compro-
misso celebrado entre o Município de 
Camaçari e a Ressano Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, referente ao Projeto 
Urbanístico Denominado Loteamento Re-
sidencial Parque da Lagoa de 04/12/2003, 
mediante Decreto n° 3807 de 16 de janeiro 
de 2004.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
Processo Administrativo n° 6682/2007.

D E C R E T A 

Art. 1° - Fica retificada os incisos II, III e V da Cláusula Quarta 
do Termo de Acordo e Compromisso referente ao Loteamento Residencial 
Parque da Lagoa de 04/12/2003, que passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Inciso II – Taxa de Ocupação: 30 %
Inciso III – Índice de Utilização: 0,5 
Inciso V – Tipologia de Ocupação: Construção unidomiciliar, 

sendo permitido o uso pluridomiciliar para áreas com dimensão igual ou 
superior a 1.000,00 m2.”

§ 1° - O imóvel objeto da implantação do empreendimento 
descrito no caput deste artigo encontra-se registrado no Cartório de 
Registro de Imóvel e Hipotecas da Comarca de Camaçari, 1° Oficio, na 
Matricula 20058.

§ 2° - O imóvel no qual o empreendimento será  implantado 
pertence a Ressano Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Art. 2° - As demais disposições do referido Termo de Acordo e 
Compromisso permanecem inalteradas.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI EM, 
31  DE AGOSTO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG 
Secretario de Planejamento, Urbanismo, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão

8595433,42 E 574865,02), D 85,20; P4 (N 8595462,52 E 574945,10), D 
63,48; P5 ( N 8595492,59 E 575001,00), D 114,21; P6 (N 8595382,31 E 
575031,04), D 291,16; P7 (N 8595309,01 E 574749,26), D 90,01; P8 (N 
8595222,24 E 574772,88), D 149,53; P9 (N 8595185,45 E 574628,03), D 
195,51 e finalmente até retornar a P0 (N 8595374,59 E 574579,42), ponto de 
origem e fechamento do polígono circunscrevendo uma área de 55.513,00 
m² (cinqüenta e cinco mil e quinhentos e treze metros quadrados).

§1° - A área objeto deste Decreto destinar-se-á a implantação 
de uma  Vila Olímpica de Camaçari, localizada na Avenida Jorge Amado, 
distrito sede do Município .

Art. 2° - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada 
a promover e executar com recursos do Município, pela via amigável ou 
judicial, a desapropriação definida neste Decreto, mediante processo 
regular, na forma da legislação vigente.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 31 DE AGOSTO  DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG 
Secretário de Planejamento, Urbanismo, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão.
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DECRETO N° 4488/2007 
DE  31  DE  AGOSTO  DE 2007.

Aprova o Projeto Urbanístico Deno-
minado Condomínio Riviera Dei Fiori 
Residence, a ser implantado sobre uma 
área de terra resultante da unificação 
das glebas 06A e 07A, integrantes do 
Condomínio Busca Vida, Distrito de 
Abrantes, neste Município, na forma 
que indica.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
Processo Administrativo n° 8674/2006.

D E C R E T A 

Art. 1° - Fica aprovado o Projeto Urbanístico denominado 
Condomínio Riviera Dei Fiori Residence.

§ 1° - O empreendimento indicado no caput deste artigo será 
implantado na área de 53.798,22 m² (cinqüenta e três mil, setecentos e 
noventa e oito metros e vinte e dois centímetros quadrados).

§ 2° - O imóvel descrito no parágrafo anterior encontra-se 
registrado no Cartório de Registro de Imóvel e Hipotecas do 1° Oficio 
da Comarca de Camaçari, sob os números de matrícula 51.707, R-01 e 
51.708, R-01 de 06.10.06.

§ 3° - O imóvel no qual o empreendimento será implantado 
pertence às Empresas JOANES EMPREENDIMENTOS LTDA E MB 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

                           
Art. 2° - A proprietária apresentará à Prefeitura Municipal, no 

prazo de 30 (trinta) dias, certidão referente à matrícula do condomínio, no 
Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 3° - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos do 
projeto são objetos de Termo de Acordo e Compromisso firmado entre a 
Municipalidade e a proprietário do imóvel.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI 
EM, 31 DE AGOSTO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG 
Secretario de Planejamento, Urbanismo, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão

DECRETO Nº   4489  /2007 
DE  31   DE   AGOSTO  DE 2007

Aprova Regimento Interno da Secretaria da Cultura – SECULT, 
e dá outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno da Secretaria da 
Cultura – SECULT, que com este se publica. 

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM      31 DE AGOSTO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
SECRETARIA DA CULTURA – SECULT

REGIMENTO INTERNO
SECRETARIA DA CULTURA - SECULT

CAPÍTULO I
Finalidade e Competência

Art.1°. A Secretaria da Cultura - SECULT, criada pela Lei nº. 
807, de 24 de julho de 2007, tem por finalidade formular, planejar, coordenar 
e executar a política cultural do Município de Camaçari, assim como propor, 
elaborar e apoiar a execução de programas e projetos culturais no âmbito 
do Município, com a seguinte área de competência:

I. gestão do sistema e da política cultural de Camaçari;
II. criação, manutenção, preservação e apoio a bibliotecas, 

centros de ação cultural, museus, arquivos, teatros, salas de espetáculo, 
orquestras, coros, cinemas e outros afins relacionados à área de cultura;

III. desenvolvimento da economia criativa para a geração de 
emprego e renda;

IV. formação e qualificação de gestores, produtores e criadores 
culturais, assim como, profissionalização de artistas e técnicos da área 
cultural;

V. fortalecimento das diferentes manifestações e expressões, 
respeitando a diversidade cultural Camaçariense;.

VI. proteção e divulgação do patrimônio histórico, artístico e 
cultural do Município,

VII. estudos e pesquisas sobre o processo e o patrimônio 
cultural do Município de Camaçari, em todos os seus aspectos;

VIII. Promoção e incentivo a festivais, seminários, temporadas 
e programas de intercâmbio cultural e artístico;

IX. aquisição, manutenção e gestão de teatros, cinemas, 
galerias, museus, bibliotecas, salas de espetáculo e outros espaços de 
apresentações culturais;

X. incentivo a produção cinematográfica do Município;
XI. promoção, apoio e produção de festas populares, culturais 

e folclóricas;
XII. exercer outras competências correlatas. 

Parágrafo único.  Para cumprimento de sua finalidade poderá a 
Secretaria da Cultura - SECULT celebrar convênios, contratos e ajustes com 
instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais.
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CAPÍTULO II
Estrutura

Art.2°. A Secretaria da Cultura – SECULT tem a seguinte 
estrutura:

I. Órgãos da Administração Direta:
a. Gabinete do Secretário – GAB.
b. Assessoria Técnica – ASTEC.
c. Núcleo de Apoio Administrativo – NUAD.
d. Coordenadoria de Incentivos Culturais - CIC:
1. Gerência do Teatro - GETEA.
e. Coordenadoria de Promoção Cultural - CPC:
1. Gerência de Bibliotecas – GEBIB.

Parágrafo único. A Secretaria da Cultura - SECULT contará 
com assessoramento jurídico, que lhe será prestado pela Procuradoria 
Geral do Município.

CAPÍTULO III
Competência das Unidades

Art. 3º. Ao Gabinete do Secretário, que presta assistência ao 
titular da Pasta no desempenho das suas atribuições, compete:

 
I. coordenar a representação social e política do Secretário;
II. prestar assistência ao titular da Pasta em suas tarefas 

técnicas e administrativas;
III. preparar e encaminhar o expediente do Secretário;
IV. coordenar e controlar o fluxo de informações e as relações 

públicas de interesse da Secretaria;
V. estabelecer, exercer e manter o relacionamento interinstitu-

cional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área 
de competência da Secretaria;

VI. coordenar a elaboração dos convênios, ajustes, acordos e 
atos similares, e acompanhar  sua execução;

VII. promover a divulgação das informações de interesse 
público relativas à Pasta;

VIII. acompanhar a execução dos projetos educacionais em 
desenvolvimento;

IX. exercer outras competências correlatas.

Art. 4º. À Assessoria Técnica – ASTEC tem por finalidade 
assessorar o titular da Secretaria no desempenho das atividades de 
planejamento, orçamento, administração financeira, desenvolvimento da 
administração, implementação e controle da utilização de tecnologias de 
informação e de controle interno integrado, bem como avaliar sistemati-
camente os indicadores de resultados da Secretaria e implementar ações 
que viabilizem o processo de modernização administrativa da SECULT, em 
estreita articulação com as unidades centrais dos Sistemas Municipais.

Parágrafo único.  A ASTEC, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, vincula-se 
tecnicamente à Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do Sistema Municipal de 
Planejamento, no que concerne às atividades de planejamento, orçamento, 
acompanhamento e avaliação das atividades do Sistema.

Art. 5º. Ao Núcleo de Apoio Administrativo – NUAD, que tem 
por finalidade desenvolver as atividades de recursos humanos, materiais 
e patrimônio, serviços gerais, comunicação e documentação previstas na 
legislação específica dos respectivos Sistemas Municipais, compete:

I. cumprir normas e instruções relativas à área de recursos 
humanos, em articulação com a Secretaria da Administração;

II. organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal;
III. processar, examinar e expedir todos os atos e documentos 

relativos aos servidores da SECULT;
IV. elaborar e acompanhar a escala de férias, de acordo com a 

documentação e as informações fornecidas pelas unidades da SECULT;
V. controlar a freqüência e registrar a movimentação e afas-

tamento do pessoal;
VI. proceder ao exame e instrução dos processos referentes 

a direitos, deveres, vantagens e responsabilidades dos servidores da 
SECULT;

VII. expedir certidões e outros documentos relativos aos 

servidores;
VIII. cumprir normas e instruções relativas à aquisição, es-

tocagem, distribuição, utilização e controle do material e patrimônio da 
SECULT;

IX. atender as requisições de material, oriundas das unidades 
da SECULT;

X. preparar o expediente necessário à aquisição de bens, de 
acordo com a legislação pertinente;

XI. receber, conferir e guardar o material adquirido, efetuando 
o controle físico-financeiro dos materiais estocados;

XII. elaborar balancetes mensais e balanço anual de material, 
bem como promover inventários periódicos dos bens patrimoniais da SE-
CULT, verificando suas condições de uso e conservação;

XIII. manter o controle da utilização dos bens móveis da 
SECULT, inclusive, informando a unidade competente da Secretaria da 
Administração quando da aquisição destes, para providências de cadastro 
e tombamento;

XIV. coordenar, executar e controlar os serviços de reprografia, 
portaria, telefonia, zeladoria, vigilância, limpeza, bem como de manutenção, 
reparos e conservação das instalações e  equipamentos  da SECULT;

XV. providenciar, controlar e fiscalizar os serviços de copa;
XVI. cumprir normas e instruções para a administração dos 

serviços gerais;
XVII. cumprir normas e instruções para a administração dos 

serviços de transporte; 
XVIII. controlar a utilização, movimentação, recolhimento e ma-

nutenção dos veículos da SECULT, bem como o consumo de combustível, 
lubrificantes, peças e acessórios;

XIX. exercer outras competências correlatas.

Parágrafo único.  O NUAD, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, vincula-se 
tecnicamente à Secretaria da Administração, Órgão Central do Sistema 
Municipal de Administração, no que concerne às atividades de gestão de 
pessoas, compras, materiais, administração de bens patrimoniais, gestão 
de contratos e serviços e tecnologia e gestão da informação.

Art. 6º. À Coordenadoria de Incentivos Culturais – CIC, que 
tem por finalidade, compete:

I. promover mecanismos de apoio e fomento do setor privado 
na geração de bens e serviços destinados à produção cultural;

II. promover e coordenar ações que objetivem a criação de 
incentivos nas áreas de interesse artístico, histórico e cultural;

III. examinar e instruir os processos relativos às solicitações 
de incentivos culturais;

IV. desenvolver estudos e pesquisas visando subsidiar as 
ações de planejamento, no âmbito da cultura, garantindo aos agentes e 
investidores culturais informações necessárias à elaboração e análise de 
projetos específicos;

V. promover e apoiar a realização de atividades, encontros, 
seminários e outros eventos, que visem reforçar conteúdos e práticas 
institucionais bem como aprofundar o debate articulado sobre aspectos 
que assegurem o desenvolvimento da cultura;

VI. celebrar convênios, contratos, acordos, ajustes e demais 
atos de cooperação técnica com instituições públicas e privadas, nacionais, 
estrangeiras e internacionais;

VII. preservar, situar, ampliar e divulgar o patrimônio histórico-
cultural e artístico do Município de Camaçari;

VIII. produzir subsídios para formulação e o exercício da política 
cultural do Município de Camaçari;

IX. coordenar, no âmbito municipal, as atividades relativas ao 
mapeamento da cultura camaçariense;

X. promover campanhas de conscientização sobre cultura 
junto às comunidades;

XI. através da Gerência do Teatro:

a. elaborar, propor e executar a programação cultural do 
Município;

b. manter, supervisionar, coordenar, controlar e fiscalizar as 
atividades executadas pelo Teatro Magalhães Neto;

c. promover o intercâmbio cultural, nacional e internacional-
mente;

d. divulgar e promover a cultura local através de atividades 
culturais.

e. analisar a viabilidade e proporcionar os meios adequados à 
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realização dos espetáculos e programas culturais a serem desenvolvidos 
nos Espaços;

f. realizar a inspeção, a fiscalização e a manutenção dos 
Espaços Culturais;

g. gerenciar os Espaços Culturais, proporcionando-lhes melhor 
adequação quanto à cenografia, som, luz, maquinaria e demais aspectos 
técnicos;

h. controlar, coordenar e fiscalizar a arrecadação oriunda de 
bilheterias e outras atividades correlatas

i. elaborar projetos de estímulos as artes literárias, musicais, 
plásticas e cênicas, bem como, editoração e fotografia;

j. promover oficinas culturais visando o fomento, difusão e 
circulação de bens culturais, bem como a experimentação de novas pos-
sibilidades de expressão artística;

k. instalar e manter espaços destinados à gibitecas, musico-
tecas, galerias de exposição, salas de ensaio e apresentações e outros 
da área cultural.

l. exercer outras competências correlatas.

Art. 7º. À Coordenadoria de Promoção Cultural - CPC, que 
tem por finalidade, compete:

I. estabelecer o intercâmbio de experiências, atividades, bens 
e ações culturais originárias de tradição histórica ou emergentes objetivan-
do promover a integração com a comunidade em geral, tendo em vista o 
fortalecimento do exercício da cidadania;

II. promover, desenvolver e administrar atividades de museu, 
arquivo histórico e demais espaços culturais do Município;

III. promover, apoiar e coordenar a realização de exposições, 
feiras, concursos e outros acontecimentos de natureza cultural;

IV. desenvolver estudos com a finalidade de promover a for-
mação e capacitação de recursos humanos, no âmbito municipal, voltados 
para a área cultural;

V. promover e organizar as atividades culturais e artísticas, cen-
tralizadas no Município de Camaçari, mobilizando os meios necessários;

VI. favorecer a circulação de bens e ações culturais, inclusive 
através da radiodifusão, considerando as potencialidades e peculiaridades 
regionais, visando a preservação e o desenvolvimento das manifestações 
do setor.

VII. desenvolver estudos, planos, programa e projetos rela-
cionados com a compreensão e o enriquecimento da tipologia cultural do 
Município;

VIII. promover  exposições, cursos, seminários, palestras e 
eventos, visando elevar e enriquecer o padrão cultural no Município de 
Camaçari;

IX. através da Gerência de Bibliotecas:

a. contribuir para conservação e utilização do acervo bibliográ-
fico e patrimonial da biblioteca, supervisionando e executando trabalhos 
de encadernação e restauração de livros e documentos e realizando 
inventários periódicos do acervo de biblioteca.

b. organizar, controlar, preservar e divulgar a memória docu-
mental do Município, coordenando e executando análises e divulgações 
de informações, mantendo e atualizando acervos técnicos e documentais, 
classificando, catalogando e arquivando documentos, utilizando-se da 
tecnologia de informação adequada.

c. favorecer a gestão de documentos e a aquisição de infor-
mações, planejando, coordenando e avaliando o sistema biblioteconômico 
das bibliotecas e centros de documentação.

d. garantir assessoramento ao usuário em suas necessidades 
e interesses documentais e informacionais, executando atividades de 
catalogação e classificação de documentos.

e. planejar, desenvolver, coordenar e avaliar projetos e ativi-
dades na área de contação de história, brinquedoteca e gibiteca, visando 
o incentivo à leitura e produção textual para os alunos da rede de ensino 
do Município.

f. garantir o acesso às informações, realizando programas de 
divulgação e marketing de informações, promovendo eventos literários, 
distribuição e circulação de informes e documentários e programas de 
incentivo à leitura.

X. exercer outras competência correlatas.

CAPÍTULO IV
Atribuições

Art. 8º.  Ao Secretário Municipal, cumpre:

I. supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar 
os serviços de sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da 
administração;

II. expedir orientações para  execução das leis e regulamen-
tos;

III. apresentar proposta parcial para elaboração da Lei do 
Orçamento e, até o dia 31 de janeiro, relatórios dos serviços de sua Se-
cretaria;

IV. comparecer à Câmara, dentro de 08 (oito) dias, quando 
convocado para, pessoalmente, prestar informações;

V. delegar atribuições aos seus subordinados;
VI. referendar os atos do Chefe do Poder Executivo;
VII. assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos de 

competência da Secretaria;
VIII. propor ao Chefe do Poder Executivo indicações para o 

provimento de cargos em comissão no âmbito da Secretaria;
IX. autorizar a realização de despesas, observando os limites 

previstos na legislação específica;
X. celebrar convênios, ajustes, acordos e atos similares me-

diante delegação do Chefe do Poder Executivo, bem como acompanhar 
sua execução e propor alterações dos seus termos ou sua denúncia;

XI. expedir portarias e demais atos administrativos relativos a 
assuntos da Secretaria;

XII. aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e 
cronogramas de execução e desembolso da Secretaria;

XIII. promover medidas destinadas à obtenção de recursos, 
objetivando a implantação dos programas de trabalho da Secretaria;

XIV. apresentar à autoridade competente o Plano Estratégico  
de sua Secretaria;

XV. constituir comissões consultivas de especialistas ou gru-
pos de trabalho, mediante portaria que disporá sobre sua competência e 
duração;

XVI. apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, 
relatório de sua gestão ao Chefe do Poder Executivo, indicando os resul-
tados alcançados;

XVII. praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem 
delegadas pelo Chefe do Poder Executivo;

XVIII. encaminhar ao Chefe do Poder Executivo anteprojetos 
de leis, decretos ou outro atos normativos elaborados pela Secretaria; 

XIX. deliberar quanto a utilização de áreas públicas e demais 
requerimentos formulados perante a Secretaria;

XX. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Art. 9º. Aos titulares dos Cargos em Comissão, além do de-
sempenho das atividades concernentes aos Sistemas Municipais e das 
competências das respectivas Unidades, cumpre:

I. ao Subsecretário:

a. assistir ao Secretário em sua representação e contatos com 
organismos dos setores público e privado e com o público em geral;

b. auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das 
atividades da Secretaria;

c. orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do 
Gabinete;

d. assistir ao Secretário no despacho do expediente;
e. auxiliar o Secretário no exame e encaminhamento dos 

assuntos  de sua atribuição;
f. transmitir às Unidades da Secretaria as determinações, 

ordens e instruções do titular da Pasta;
g. exercer encargos especiais que lhe forem atribuídos pelo 

Secretário.

II. ao Assessor Chefe:

a. planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e 
avaliar os trabalhos desenvolvidos;

b. elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Secretário 
a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
Unidade;

c. propor ao Secretário medidas destinadas ao aperfeiçoamen-
to ou redirecionamento de programas, projetos e atividades em execução 
na Secretaria, com vistas a sua otimização;

d. encaminhar ao Secretário relatórios periódicos referentes 
às atividades da Unidade;
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e. coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual da 
Secretaria;

f. supervisionar, coordenar e controlar as atividades pertinen-
tes aos Sistemas Municipais nas funções de planejamento, gestão do 
orçamento, administração financeira e de promoção do desenvolvimento 
da administração;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

III. ao Assessor Técnico:

a. planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e ava-
liar a execução dos trabalhos e das atividades pertinentes à Unidade;

b. acompanhar a instrução de processos, prestação de infor-
mações ou adoção de providências relativas à Unidade;

c. expedir instruções na área de sua competência;
d. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, 

quando solicitado;
e. apresentar, periodicamente, ao superior hierárquico, relatório 

técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos;

f. indicar à unidade de Recursos Humanos da Secretaria as 
necessidades de treinamento para os servidores que lhe são subordina-
dos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

IV. ao Coordenador:

a. coordenar as atividades de caráter sistêmico da Secreta-
ria;

b. planejar, coordenar e supervisionar os programas e projetos 
da Coordenadoria;

c. orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pelas 
Unidades subordinadas, de acordo com as normas em vigor e diretrizes 
estabelecidas pelo Secretário;

d. fornecer os elementos necessários para elaboração da 
proposta orçamentária da Secretaria;

e. propor ao Secretário a celebração de convênios, ajustes, 
acordos e atos similares com órgãos e entidades públicas e privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais na área de competência da res-
pectiva Coordenadoria;

f. propor ao Secretário a constituição de comissões ou grupos 
de trabalho e a designação dos respectivos responsáveis para a execução 
de atividades especiais;

g. indicar necessidades de desenvolvimento da equipe para 
os servidores que lhe são subordinados;

h. propor ao Secretário medidas objetivando melhor desenvol-
vimento dos programas, projetos e atividades sob sua direção;

i. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições baseado em indi-
cadores qualitativos e quantitativos

j. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

V. ao Gerente:

a. orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a exe-
cução dos planos, programas, projetos e atividades da Gerência;

b. assistir ao superior imediato em assuntos pertinentes à 
sua Unidade;

c. fazer cumprir as normas e determinações referentes a sua 
área de atuação;

d. sugerir ao Coordenador, no âmbito de sua competência, 
a elaboração de normas e a adoção de medidas necessárias ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos;

e. fornecer ao Coordenador, os elementos necessários à 
formulação de diretrizes e ao estabelecimento de metas e programas da 

Gerência;
f. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 

relatório técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indi-
cadores qualitativos e quantitativos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VI. ao Secretário Executivo:

a. organizar, controlar e manter os arquivos das respectivas 
unidades;

b. controlar a tramitação do expediente e da correspondência 
encaminhada a sua chefia imediata;

c. administrar a agenda da sua chefia imediata;
d. providenciar serviços de reprografia e solicitação de ma-

teriais;
e. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Parágrafo único. Ao Assessor Técnico cabe o desempenho 
das atribuições técnicas necessárias ao funcionamento da Secretaria, 
além daquelas definidas nos Regulamentos dos respectivos Sistemas 
Municipais.

CAPÍTULO V
Substituições

Art. 10.  A substituição da Secretária da Mulher e dos titulares 
dos Cargos em Comissão, nas ausências e impedimentos eventuais dos 
respectivos titulares, far-se-á da seguinte forma:

I. o Secretário pelo Subsecretário;
II. o Subsecretário pelo Assessor Chefe;
III. o Assessor Chefe por um dos Assessores Técnicos;
IV. o Coordenador por um dos Gerentes;
V. o Gerente por um dos seus subordinados.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 11. Os Cargos em Comissão da Secretaria da Cultura são 
os constantes do Anexo Único, integrante deste Regimento.

Art. 12. Os casos omissos e as dúvidas que venham a sur-
gir na aplicação do presente Regimento serão resolvidos pelo titular da 
Secretaria.
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Art. 3º - As modificações orçamentárias efetuadas por este 
Decreto, ficam consignadas ao Orçamento das Unidades Orçamentárias 
indicadas, incorporado ao Quadro de Detalhamento da Despesa das 
mesmas.

Art. 4º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano Plu-
rianual 2006/2009, das Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro 
de 2007, aprovados pelas Leis nº. 714/2005 e 740/2006, respectivamente, 
em decorrência dos Créditos abertos neste Decreto.

Art. 5º - Fica a contabilidade municipal autorizada a efetuar os 
registros necessários à execução deste Decreto.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

ESTADO DA BAHIA, EM 22 DE AGOSTO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG 
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO 

DECRETO FINANCEIRO Nº. 123/2007
DE 22 DE AGOSTO DE 2007

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Or-
çamento Fiscal e da Seguridade Social do 
Município, no âmbito do Poder Executivo 
Municipal, no valor de R$ 4.350.000,00 
(quatro milhões, trezentos e cinqüenta 
mil reais), na forma que indica, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições con-
tidas na Lei nº. 772/2007, Lei Orçamentária Anual, que autoriza o Poder 
Executivo a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares à 
estrutura orçamentária do Município, para o exercício de 2007 e, ainda, 
com fundamento no Art. 43, da Lei 4.320/1964 e no Inciso VI, do Art. 167, 
da Constituição Federal,

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orça-
mento Fiscal e da Seguridade Social do Município, aprovado pela Lei nº. 772 
de 04 de janeiro de 2007, no valor de R$ 4.350.000,00 (quatro milhões, 
trezentos e cinqüenta mil reais), a serem consignados aos Órgãos e 
suas respectivas Unidades Orçamentárias, na categoria de programação 
e elementos de despesas abaixo relacionados:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender o presente 
Crédito Adicional Suplementar são decorrentes da anulação parcial de 
dotações, com respaldo na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 740/2006, na 
Alínea “c”, do Inciso I, do Art. 7º, da Lei nº. 772/2007, que autoriza o Poder 
Executivo a proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares 
ao Orçamento do Município, para o exercício de 2007, em conformidade 
com o estabelecido no Inciso III, do § 1º, do Art. 43, da Lei 4.320/64, e 
com base no Inciso VI, do Art. 167, da Constituição Federal, no valor de 
R$ 4.350.000,00 (quatro milhões, trezentos e cinqüenta mil reais), 
conforme detalhamento abaixo:

DECRETO FINANCEIRO Nº.126/2007
DE 30 DE AGOSTO DE 2007

Altera o Quadro de Detalhamento da 
Despesa – QDD, aprovado pelo Decreto 
nº. 4348, de 05 de janeiro de 2007, para o 
exercício financeiro de 2007, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo § 
4o, do Artigo 34, da Lei n°. 740, de 12 de Julho de 2006, que dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2007,

DECRETA:
 
Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa 

- QDD do Poder Executivo, para o exercício financeiro de 2007, aprovado 
pelo Decreto nº. 4348, de 05 de janeiro de 2007, correspondente à Progra-
mação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente 
subordinados ao Chefe do Poder Executivo, na forma do Anexo Único 
deste Decreto, observadas as definições contidas no Inciso XXI, do Art. 8º 
e no § 4º, do Art. 34, da Lei nº. 740/2006, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias / 2007.

Art. 2º - A Execução Orçamentária obedecerá ao Quadro de 
Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e 
Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada 
Unidade Orçamentária, em consonância com os Programas de Trabalho, 
fixados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Para efeitos do disposto no caput deste ar-
tigo, a Execução Orçamentária obedecerá, também, ao Fluxo Bimestral de 
Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados 
no Decreto de Programação Financeira do Município, para o exercício de 
2007, em cumprimento ao disposto nos Art. 8o e 13, da Lei Complementar 
Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 e Art. 47 a 50, da Lei Federal nº. 
4320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer 
o efetivo acompanhamento da Execução Orçamentária, bem como efetuar 
os registros contábeis decorrentes deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor à data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
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DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 2007

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:

Considerar nomeado AROLDO ASSIS PASSOS, cadastro 
n° 7508-1, para o cargo de Secretário Executivo III, Símbolo GAS-V, 
da estrutura da Secretaria da Administração - SECAD, a partir de 01 de 
agosto de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2007.

DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 2007

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:

Considerar nomeado CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA SAN-
TOS, para o cargo de Supervisor Comunitário, Símbolo GAS-III, da estrutura 
da Secretaria do Governo - SEGOV, a partir de 01 de agosto de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2007.

DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 2007

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:

Considerar nomeada CREUSDETE COELHO DA ROCHA, 
para o cargo de Coordenadora, Símbolo GES-II, da Coordenadoria de 
Proteção Social Especial, da estrutura da Secretaria de Assistência Social 
- SEAS, a partir de 01 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2007.

DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 2007

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:

Considerar nomeada DALVA LIMA ESTRELA FRANÇA, ca-
dastro n° 036964-0, para o cargo de Gerente, Símbolo GES-IV, do Núcleo 
de Apoio Administrativo, da estrutura da Secretária de Habitação - SEHAB, 
a partir de 01 de agosto de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2007.

DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 2007

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:

Considerar exonerada DALVA LIMA ESTRELA FRANÇA, 
cadastro n° 036964-0, do Cargo de Gerente, Símbolo GES-IV, do Núcleo 
de Apoio Administrativo, da estrutura da Secretaria do Turismo - SETUR, 

DECRETO FINANCEIRO Nº.127/2007
DE 31 DE AGOSTO DE 2007

Altera o Quadro de Detalhamento da 
Despesa – QDD, aprovado pelo Decreto 
nº. 4348, de 05 de janeiro de 2007, para o 
exercício financeiro de 2007, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo § 
4o, do Artigo 34, da Lei n°. 740, de 12 de Julho de 2006, que dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2007,

DECRETA:
 
Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa 

- QDD do Poder Executivo, para o exercício financeiro de 2007, aprovado 
pelo Decreto nº. 4348, de 05 de janeiro de 2007, correspondente à Progra-
mação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente 
subordinados ao Chefe do Poder Executivo, na forma do Anexo Único 
deste Decreto, observadas as definições contidas no Inciso XXI, do Art. 8º 
e no § 4º, do Art. 34, da Lei nº. 740/2006, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias / 2007.

Art. 2º - A Execução Orçamentária obedecerá ao Quadro de 
Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e 
Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada 
Unidade Orçamentária, em consonância com os Programas de Trabalho, 
fixados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Para efeitos do disposto no caput deste ar-
tigo, a Execução Orçamentária obedecerá, também, ao Fluxo Bimestral de 
Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados 
no Decreto de Programação Financeira do Município, para o exercício de 
2007, em cumprimento ao disposto nos Art. 8o e 13, da Lei Complementar 
Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 e Art. 47 a 50, da Lei Federal nº. 
4320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer 
o efetivo acompanhamento da Execução Orçamentária, bem como efetuar 
os registros contábeis decorrentes deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor à data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 31 DE AGOSTO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG 
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO

ESTADO DA BAHIA, EM 30 DE AGOSTO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG 
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
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a partir de 01 de agosto de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2007.

DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 2007

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:

Considerar nomeada ELZA AFONSO DE OLIVEIRA, cadastro 
n° 2901-5, para o cargo de Secretaria Executiva II, Símbolo GAS-IV, do 
Gabinete do Secretário, da estrutura da Secretaria de Indústria, Comércio 
e Serviços - SEINC, a partir de 01 de agosto de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2007.

DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 2007

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:

Considerar nomeada MÉRCIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, 
para o cargo de Gerente, Símbolo GES-IV, da Gerência de Serviços Espe-
ciais, da estrutura da Secretaria de Integração da Orla - SEORLA, a partir 
de 01 de agosto de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2007.

DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 2007

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:

Considerar nomeado MIGUEL ÂNGELO AYRES REHEM, para 
o cargo de Assessor Chefe, Símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria 
do Governo - SEGOV, a partir de 01 de agosto de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2007.

DECRETO DE 30 DE AGOSTO DE 2007

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:

Considerar exonerada SILVIA KARLA BANDEIRA MORAIS, 
cadastro n° 035717-8, do Cargo de Coordenadora, Símbolo GES-II, da 
Coordenadoria de Lazer e Entretenimento, da estrutura da Secretaria de 
Esporte e Lazer - SEDEL, a partir de 10 de agosto de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2007.

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2007

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:

Considerar exonerada ANDREA MAGALHÃES RIBEIRO DE 
ANDRADE,   Cadastro n° 37020-9, do Cargo de Coordenador, Símbolo 

GES-II, da Coordenadoria de Proteção Social Especial, da estrutura da Se-
cretaria de Assistência Social -SEAS, a partir de 31 de agosto de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 31 DE AGOSTO DE 2007. 

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO 
DE LICENÇA PREMIO 

A SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR:  NILZA DOS SANTOS LIMA
CADASTRO: 7425-3
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1997 a 11/06/2002
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SERVIDOR:  GILDETE ALVES DOS SANTOS 
CADASTRO: 7154-6
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SERVIDOR:  HELENICE MARIA BARBOSA BATISTA
CADASTRO: 3317-3
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 30/05/2000
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SERVIDOR:  MARGARIDA DE OLIVEIRA DE SOUZA 
CADASTRO: 7384-3
PERIODO AQUISITIVO: 01/03/1995 a 01/03/2000
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SERVIDOR:  DALVA DE CARVALHO 
CADASTRO: 1255-2
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SERVIDOR:  RITA DE CASSIA DE JESUS SANTOS 
CADASTRO: 7254-2
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 20/05/2000
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SERVIDOR:  LETICIA SILVANA NASCIMENTO
CADASTRO: 7875-2
PERIODO AQUISITIVO: 14/05/1999 a 06/06/2004
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SERVIDOR:  JOALCE ONOFRE MEIRA
CADASTRO: 7586-3
PERIODO AQUISITIVO: 28/05/1999 a 07/06/2004
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SERVIDOR:  HELENICE LOPES MIRANDA
CADASTRO: 2947-0
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SERVIDOR:  ANA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA
CADASTRO: 6043-9
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SERVIDOR:  EDEILZA LOBO RAMOS
CADASTRO: 7717-4
PERIODO AQUISITIVO: 01/05/1999 a 15/05/2004
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SE
CA

D Secretaria da Administração



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 217 - de 25 a 31 de agosto de 2007 PÁGINA 14  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JUNTA DE JULGAMERNTO-SEFAZ

Presidente: Carlos Matheus Guimarães
Relatora: Andréa Neves
Processo: 00987/07
Requerente: Antonio Lídio Alcântara
Assunto: Impugnação  
              
Destarte, tendo em vista as razões exaustivamente expendidas e com 
base nas informações prestadas pela Gerência de Cadastro, julgo IM-
PROCEDENTE  o pedido, mantendo os lançamento da taxa de limpeza 
e conservação e da contribuição de iluminação publica referentes ao 
exercício de 2007.  Intime-se.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 11869/07
Requerente: Melo Empreendimentos Ltda.

PORTARIA Nº 16/2007
DE 27 DE AGOSTO DE 2007.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições, especialmente na forma da Lei 392, 
de 22 de Dezembro de 1997, e em atendimento ao disposto no processo 
administrativo n.º 05933, de 06 de abril de 2006.

RESOLVE

Art. 1º Declarar reconhecida a imunidade tributária, relativa 
aos impostos da competência municipal, na forma do art. 150, inciso VI, 
letra “e”, da Constituição Federal de 1988, em favor do Templo situado na 
Rua Santa Rita, pertencente à comunidade do CONDOMÍNIO PARQUE 
INTERLAGOS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.688.981/0001-53 e Ins-
crição Imobiliária nº 000.115-5.

Parágrafo único. O Ato será revogado, a qualquer tempo, caso 
não permaneçam satisfeitas as condições exigidas para concessão da 
imunidade, sujeitando-se o contribuinte ao pagamento do tributo a contar da 
ocorrência do fato que motivou, sem prejuízo das penalidades previstas.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 27 de Agosto 
de 2007.

PAULO CEZAR GOMES DA SILVA 
Secretário

SE
FA

Z

Secretaria da Fazenda

SERVIDOR:  RITA DE CASSIA ITAPARICA SILVA GOMES
CADASTRO: 3737-3
PERIODO AQUISITIVO: 13/05/2000 a 12/05/2005
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SERVIDOR:  CLAUDIA REJANE SANTOS LOBO
CADASTRO: 7826-1
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1999 a 06/05/2004
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SERVIDOR:  JACELIA DE CARVALHO FIAES
CADASTRO: 2949-3
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

SERVIDOR:  MARIA JOSEDETE DANTAS DE SOUZA
CADASTRO: 7975-8
PERIODO AQUISITIVO: 16/05/1999 a 10/06/2004
GOZO: 10 /setembro a  09/dezembro/2007

Assunto: Cancelamento
                
Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, devendo ser promo-
vido o cancelamento da inscrição n°86377-7 e dos débitos correspon-
dentes. Intime-se.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 11501/07
Requerente: Francisco Raimundo Britto Ribeiro
Assunto: Impugnação
                
De tudo quanto exposto, somos pela IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS 
DE REMISSÃO E ANESTIA dos débitos de ISS referentes aos exercí-
cios de 2002 a 2007. Intime-se.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 10894/04
Requerente: Juarez dos Santos Azevedo
Assunto: Cancelamento  
              
Diante do exposto, julgo procedente o pedido, devendo ser promovido o 
desparcelamento do processo nº 35758 para viabilizar o cancelamento 
da inscrição duplicada. 

Relatora: Andréa Neves
Processo: 02687/07
Requerente: Jailton Mendes dos Santos
Assunto: Impugnação  
              
Destarte, tendo em vista as razões exaustivamente expendidas e com 
base nas informações prestadas pela Gerencia de Cadastro, julgo IM-
PROCEDENTE o pedido, mantendo os lançamentos da taxa de limpeza 
e conservação e da contribuição de iluminação publica referentes ao 
exercício de 2007. Intime-se.

Relatora: Renato Silva Andrade
Processo: 012279/07
Requerente: Maria Gertrudes da Silva Borges
Assunto: Impugnação  
              
Diante do exposto, e tendo em vista as razões expendidas, com base 
na legislação em vigor, somos pela improcedência do pedido por não 
existir amparo legal para o atendimento do pedido.

Relatora: Adriana Guedes
Processo: 04841/03
Requerente: Marilson Santos Andrade
Assunto: Impugnação
Dessa forma, observada a decisão constante dos autos do processo de 
n° 21971/04, somos pela procedência do pedido, tendo em, vista ine-
xiste o fato gerador da obrigação tributaria, determinando a exclusão do 
lançamento do IPTU para o exercício de 2003, fato não alcançado pelo 
mencionado PAF, nos termos do quanto preconiza o art. 149 do Código 
Tributário Nacional. Intime-se.

Termos de Revelia

Pela  ausência de defesa, aplica-se os efeitos da revelia, na forma do 
art. 92, § 2º da Lei 392/97, reputando-se veracidade aos fatos alegados. 
Notifique-se o contribuinte revel para o debito em 30 (trinta) dias ou 
apresentar recurso no prazo da Lei, sob pena de inscrição em Divida 
Ativa do Município.

Auto de Infração  Autuada
12016/07   S e Informática ltda
12017/07   Overcome English Course ltda
12009/07   Alirio Feliciano Pimenta
12006/07   Alirio Feliciano Pimenta
12122/07   Maria Antonia Leite
12001/07   Marcio Josbete Prado
12008/07   Alirio Feliciano Pimenta
12010/07   Alirio feliciano Pimenta
12007/07   Alirio Feliciano Pimenta
11860/07   GPQ Engenharia ltda
12011/07   Marilucia Campos Vasconcelos
12012/07   Ilma Pedreira lima
12013/07   J. Oliveira e Construções ltda
12014/07   Roque Macedo Pereira
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TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERMO DE ACORDO 
E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMAÇA-
RI E A EMPRESA RESSANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, CONCERNENTE AO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE 
DA LAGOA.

Termo de Reti-ratificação do Termo de Acordo e Compromisso 
referente ao Loteamento Residencial Parque da Lagoa, localizado á área 
CN (Vila do Capivara I), remanescente da Fazenda Caratinguí, situada no 
Km 28 da Estrada do Coco, Arembepe, integrante do Loteamento Quinta 
de Arembepe, neste Município, Estado da Bahia, que entre si fazem, de 
um lado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público 
interno, inscrito no CNPJ/MF sob n. 14.109.763/0001-80, com sede na Rua 
Francisco Drumond, Centro, Camaçari-Ba, neste ato representado pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, LUIZ CARLOS CAETANO, doravante 
denominado MUNICÍPIO, e, do outro lado, RESSANO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA, empresa legalmente constituída, representada 
neste ato pela empresa A. KUBLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, sociedade comercial com sede na cidade de Salvador-Ba, neste 
Estado, na Rua Gildo Pistolato, 21, Loja 03, Ed. Morada Verde, Itapoã, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 73.720.310/0001-54, neste ato representadas 
por ALEXANDRE KUBLI, brasileiro, casado, engenheiro, RG/SSP-BA nº 
0716388-65, CPF/MF n º 362.889.795-49, residente à Rua Gildo Pistolato, 
n°21, Ed. Morada Verde, Itapuã, CEP 41.610 – 140, Salvador – Ba, do-
ravante denominado PROPRIETÁRIA, mediante as seguintes cláusulas 
e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Nesta data, levando-se em conta 
os motivos constantes do petitório da Empresa postulante, as partes, por 
este instrumento e na melhor forma de direito, re-ratificam o Termo anterior, 
para avençarem que:

a) ficam alteradas os incisos  II, III e V da Cláusula Quarta 
do Termo de Acordo e Compromisso referente ao Loteamento Residencial 
Parque da Lagoa de 04/12/2003, que passam a vigorar com a seguinte 
redação:

Inciso II – Taxa de Ocupação: 30 %
Inciso III – Índice de Utilização: 0,5 
Inciso V – Tipologia de Ocupação: Construção unidomiciliar, 

sendo permitido o uso pluridomiciliar para áreas com dimensão igual ou 
superior a 1.000,00 m2

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente instrumento de Re-
ratificação passa a ter valor legal perante os adquirentes de unidades do 
projeto Urbanístico denominado “Loteamento Parque da Lagoa”.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente instrumento obriga as 
partes sucessoras a qualquer título.

CLÁUSULA QUARTA: Ficam ratificadas as demais cláusulas 
constantes do Termo original e do Primeiro Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA: As partes elegem o foro da Comarca 
de Camaçari como o competente para dirimir quaisquer dúvidas deste 
documento.

E por estarem assim juntos e contratados, as partes assinam o 
presente Termo de Re-ratificação, juntamente com as duas testemunhas, 
conforme imperativo legal.

TERMO DE APOSTILAMENTO

REF: À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo n° 0293/2007
Convite – SESAU n°. 0003/2007
Objeto: Destina-se à contratação de empresa especializada em serviços 
gráficos.
Valor: R$ 74.607,00

Gabinete do Secretário de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento da Gestão, em 29 de agosto de 2007.

Roque José Coimbra Werlang 
Secretário de Planejamento, Urbanismo,  

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão

Secretaria do Planejamento, Urba-
nismo, Meio Ambiente e do Desen-

volvimento da GestãoSE
PL

A
M

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A “M CASTILHO 
PROPAGANDA E MERCHANDISING LTDA, NA FORMA  ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 14.109.763/0001-80, com 
sede à Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, 
Estado da Bahia, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato 
representado pelo Chefe do Executivo o Sr. LUIZ CARLOS CAETANO, 
portador da Cédula de Identidade n.º 1.029934 SSP/BA, inscrito no CPF/
MF sob o n.º 074.094.195/04, residente neste Município, e do outro lado a 
“M CASTILHO PROPAGANDA E MERCHANDISING LTDA, Sociedade 
Limitada, estabelecida na Rua Itajaí, 1403- Vorstadt, Blumenau - Santa 
Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº  83.163.451/0001-77, doravante

Camaçarí-Ba., 30 de julho de 2007

LUIZ CARLOS CAETANO 
MUNICÍPIO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG 
SECRETARIO DO PLANEJAMENTO URBANO E DO MEIO AMBIENTE

ALEXANDRE KUBLI 
PROPRIETÁRIA

Testemunhas: 

Secretaria da Indústria, 
Comércio e ServiçosSE

IN
C
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promovendo, por todos os meios necessários a sua manutenção;

c) Cumprir com todas as obrigações constantes na presente 
AUTORIZAÇÃO DE USO;

d) Entregar a área cedida, à época do encerramento da 
presente AUTORIZAÇÃO DE USO, em perfeito estado de conservação.

Permitir a vistoria, por parte do MUNICÍPIO, da área cedida,  
quando necessária, não se opondo, nem criando embaraços que dificultem 
para a  mesma. 

e) riaando necessO DEte do PERMITENTE, da açis e 
municipais, que decorram is e municipais Responsabilizar-se, durante o 
período de vigência, pelo pagamento das despesas relativas ao consumo 
de Energia elétrica, Água, bem como outras realizadas dentro do período 
mencionado na Cláusula Segunda, para o evento. 

II. DO MUNICÍPIO:

a) Colocar a disposição da AUTORIZATÁRIA, após a 
assinatura do presente Instrumento, a área cedida, de forma a servir ao 
uso a que se destina. 

 
b) Autorizar o uso da área, por este cedida, de forma pacífica, 

sem promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização pela 
AUTORIZATÁRIA;

c) Fornecer a AUTORIZATÁRIA, caso esta solicite, descrição     
minuciosa do estado da área cedida no imóvel, quando da entrega, com 
expressa referência aos eventuais defeitos existentes;

d) Autorizar a AUTORIZATÁRIA ou aos seus prepostos, o 
livre acesso à área, objeto da presente AUTORIZAÇÃO, nos períodos 
de funcionamento, assim como, quando necessário e com antecedência 
acordada, nos períodos fora do horário de funcionamento.

CLAUSULA QUINTA -  TOLERÂNCIAS E/ OU CONCESSÕES 

Quaisquer tolerâncias e/ou concessões que haja entre as 
partes não poderão ser invocadas com o fim de alterar as obrigações 
estipuladas neste Instrumento.

CLAUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

A presente AUTORIZAÇÃO DE USO será rescindida de pleno 
direito, independentemente de interpelação ou notificação, no caso de 
infração de quaisquer de suas cláusulas e condições.

CLÁUSULA SETIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

a) A AUTORIZATÁRIA  declara receber a área ora cedia, em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, comprometendo-se a 
devolvê-la em idênticas condições.

 
b) O MUNICÍPIO  reconhece  que as instalações feitas pela 

AUTORIZATÁRIA serão retiradas ao final do presente  Termo ou na 
eventualidade de Rescisão.

c) A AUTORIZATÁRIA fica autorizada a afixar na área objeto 
desta AUTORIZAÇÃO, anúncios, placas e siglas, desde que observadas 
as legislações de postura municipal, estadual e federal a respeito.

 
d) O presente Termo de AUTORIZAÇÃO DE USO constitui-se 

Título Extrajudicial.

  CLAUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO será 
publicado na forma da Legislação Municipal.

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari, para dirimir 

denominada AUTORIZATÁRIA, neste ato representada, nos termos da 
Procuração lavrada na cidade de Caxias, Estado do Maranhão, no Cartório 
do 4º Ofício, Livro 27, fls. 174, em 04 de outubro de 2005, por EDILSON 
RIBEIRO DE QUEIROZ, brasileiro, casado, Secretário Escolar, portador da 
Cédula de Identidade nº 498.531, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Sergipe, inscrito no CPF sob o nº 021.240.778-30, 
residente e domiciliado à Rua Topázio, nº 06, Bairro Serra Dourada  I – 
Serra, Espírito Santo, CEP nº 29171.031, ajustam, entre si, a celebração 
do presente  TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, conforme as cláusulas 
e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui-se objeto desta AUTORIZAÇÃO DE USO, a utilização 
do espaço denominado “Espaço Camaçari’ localizado na Av. Jorge Amado,  
Camaçari/Ba - com vistas a realização do evento “MONTE CARLO 
CIRCUS” que acontecerá nos dias 27/08/07 à 23/09/07. 

 Parágrafo único: Deixando a AUTORIZATÁRIA de utilizar 
a área ora cedida, em razão de não mais atender às suas necessidades, 
e/ou por razões de ordem técnica, bem como dando destinação diversa 
da contida na Cláusula Primeira - Do Objeto, sua posse retornará ao 
MUNICÍPIO, sem que a AUTORIZATÀRIA, caiba qualquer indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

A presente AUTORIZAÇÃO DE USO será pelo prazo de 30 
dias, com  início em 27 de agosto de 2007, e  término previsto para 25 de 
setembro de 2007. 

PARÁGRAFO ÙNICO -  A não devolução da área cedida à 
AUTORIZATÁRIA,  no término previsto na Cláusula anterior, implicará em 
multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil  reais).

 
CLAUSULA TERCEIRA – DA CONTRAPARTIDA

Em contrapartida pelo espaço utilizado para a realização do 
Evento “MONTE CARLO CIRCUS”, a AUTORIZATÁRIA disponibilizará 
par o MUNICÍPIO, 4.000 (quatro mil ingressos), que serão distribuídas em 
dia, hora e local a ser combinado entre as partes.

CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES

I. DA AUTORIZATÁRIA

a) Instalar na área, objeto da presente AUTORIZAÇÃO 
DE USO, sob sua integral responsabilidade, os equipamentos para a 
exploração de sua atividade, utilizando-a  única e exclusivamente para a 
finalidade prevista no caput da Cláusula Primeira;

b) Zelar pela área objeto desta AUTORIZAÇÃO DE USO, 
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PORTARIA N.º 096/2007
DE 20 DE AGOSTO DE 2007

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais tendo em 
vista o que consta no processo nº 0633-21/2003, com fundamento nos 
Artigos 7º e 29 § 2º da Lei Municipal 462/00, com redação dada pela Lei 
Municipal 640/04.

                                    
                                             RESOLVE: 

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 0633 instituída pelo 
ex.segurado RAIMUNDO NONATO BASTOS BARACHO, aposentado, 
matricula 00265-2, integrada por um dependente, EDNA COSTA DE OLI-
VEIRA (companheira), em R$ 762,35 (setecentos e sessenta e dois reais 
e trinta e cinco centavos), equivalente a 100% dos proventos verificado no 
mês de julho de 2002. Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 26 de julho de 2007, data da confirmação da 
convivência.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 20 AGOSTO DE 2007. 

PORTARIA N.º 094/2007
DE 14 DE AGOSTO DE 2007

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais tendo em 
vista o que consta no processo nº 1046-21/2007, com fundamento nos 
Artigos 7º e 29 § 2º da Lei Municipal 462/00, com redação dada pela Lei 
Municipal 640/04.

                              
RESOLVE: 

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1046 instituída pela 
ex.segurada JESSIVANE PEREIRA SANTOS, matricula 07476-2, Pro-
fessor IV, lotada na Secretaria de Educação - SEDUC, integrada por um 
dependente, SÉRGIO CABRAL NORONHA (companheiro), em R$ 909,26 
(novecentos e nove reais e vinte e seis centavos), equivalente a 100% do 
salário de contribuição verificado no mês de junho de 2007. Esta Portaria 
entrará em vigor na data da publicação retroagindo seus efeitos a 14 de 
julho de 2007, data do óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 14 AGOSTO DE 2007. 

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA 
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Instituto de Seguridade dos Servido-
res MunicipaisIS

SM
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMODATO, 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
ALGECO – LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede na Rua Francisco Drumond s/n, Centro Administrativo 
de Camaçari, inscrito no C.N.P.J.(M.F) sob o n.º 14.109.763/0001-80, 
doravante denominado COMODANTE, neste ato representado pelo Chefe 
do Executivo, LUIZ CARLOS CAETANO, brasileiro, casado, Farmacêutico, 
usando da prerrogativa que lhe confere o § 3º, da Cláusula Primeira - Do 
Objeto, o § 2º da Clausula  Segunda – Do Prazo, e a alínea “a” da Cláusula 
Sexta – Da Rescisão, do Instrumento original, assinado em 18 de março de 
2004, vem por meio deste, declarar a RESCISÃO UNILATERAL do CON-
TRATO de COMODATO, firmado com a empresa ALGECO – LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Via 
das Torres, 646, - Galpão, 1- CIA – Simões Filho/Ba,     inscrita no cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº.04.822.217/0001-38, neste 
ato representada na forma do contrato social, pelo seu sócio Sr. CARLOS 
BRÁZ GALVÃO NOGUEIRA, inscrito no cadastro de Pessoa Física (CPF) 
sob o nº.039.714.305-20, denominada simplesmente COMODATÁRIA. 
Camaçari, 17 de agosto de 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
MUNICÍPIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMODATO, 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
RENTALCENTER COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede na Rua Francisco Drumond s/n, Centro Administrativo 
de Camaçari, inscrito no C.N.P.J.(M.F) sob o n.º 14.109.763/0001-80, 
doravante denominado COMODANTE, neste ato representado pelo Chefe 
do Executivo, LUIZ CARLOS CAETANO, brasileiro, casado, Farmacêutico, 
usando da prerrogativa que lhe confere o § 3º, da Cláusula Primeira - Do 
Objeto, o § 2º da Clausula  Segunda – Do Prazo, e as alíneas “a” e “b”, da 
Cláusula Sexta – Da Rescisão, do Instrumento original, assinado em 18 de 
março de 2004, vem por meio deste, declarar a RESCISÃO UNILATERAL 
do CONTRATO de COMODATO, firmado com a empresa RENTALCENTER 
COMÉRCIO  E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Rua Praça da Lua, nº 112 – FICAM II, Radial 
B, Camaçari/Ba, inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
sob o nº.43.443.61/0030-65, neste ato representada na forma do contrato 

quaisquer litígios decorrentes deste Termo ou da locação pactuada.
 

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor 
e forma na presença de 02 (duas) testemunhas signatárias, para que 
produza os seus efeitos legais.

Camaçari, 27  de  agosto de 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
MUNICÍPIO

“M. CASTILHO PROPAGANDA E MERCHANDISING LTDA” 
AUTORIZATÁRIA

Testemunhas :

social, pelo seu sócio Sr. PAULO ROBERTO MESSIAS DE ARAÚJO, 
inscrito no cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº.055.776.914-00, 
denominada simplesmente COMODATÁRIA.

Camaçari, 17 de agosto de 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
MUNICÍPIO
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Licitações
HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Eletrônico - SESAU n.º 037/2007, 
que tem como objeto o registro de preços de medicamentos, às empresas: 
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. – Lotes 01 e 03, Valor global dos lotes 
-R$ 31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cinqüenta reais), DRO-
GAFONTE LTDA. - Lotes 02 e 09, Valor global dos lotes R$ 15.796,00 
(quinze mil, setecentos e noventa e seis reais), MARCOFARMA  DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – Lote 04 – Valor 
global do lote,  R$ 14.350,00 (quatorze mil, trezentos e cinqüenta reais), 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA – Lote 05, Valor global 
do lote – R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), GEOLAB 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, Lote 06 – Valor global do lote R$ 
8.000,00 (oito mil reais), LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA LTDA., Lote 08 – Valor global do lote R$ 16.016,00 (dezes-
seis mil e dezesseis reais) e MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA 
E HOSPITALAR LTDA, Lote 10 – Valor global do lote R$ 8.480,00 (oito 
mil, quatrocentos e oitenta reais). O lote 11 foi fracassado. Data da 
Homologação: 23/08/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Eletrônico n.º. 041/2007 – COMPEL, que tem 
como objeto a Aquisição de veículo com capacidade para 12 passageiros, 
motor 1.4 L, Bi combustível, cor branco a ser utilizado para transporte de 
agentes e brigadistas,   no desenvolvimento de atividades da Defesa Civil 
à empresa BREMEN VEÍCULOS LTDA.. Valor Total de R$ 46.500,00 (qua-
renta e seis mil e quinhentos reais). Data da Homologação:28/08/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Convite nº. 023 /2007 – Comissão Setorial Permanente 
de Licitação-COSEL/ OBRAS, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA CASA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, DA SENTINELA E DO AUDITÓRIO DO COMUNICAR 
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA. à empresa ARM CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA no Valor Total de 132.758,89(cento e trinta e dois mil 
setecentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Data 
da Homologação: 10/08/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação n. º 089/2007 – Processo n.º 
01243/2007. CONTRATADO: CIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 
Objeto: Inscrição dos servidores Beatriz Ferrreira Ribeiro, Camila Call 
P. Teles, Carolina cunha Dantas, Josélia Santos de Jesus, Neide Fer-
nandes Souza, Manoel Aparecido Martins, Marilton César S. Trabuco, 
Sérgio Roberto dos Santos, Valentina Batista Saraiva e Ubirajara dos 
Santos Chinelle, para participar da palestra “ A Nova Consciência em 
Liderança” com James Hunter autor do Livro O Monge e o Executivo. 
Valor global R$ 2.500,00 (dois mil  e quinhentos reais). Fundamentada 
no Art. 25, inciso II  da Lei Federal n.º 8.666/93,  Data da homologação: 
28/08/07. Luiz Carlos Caetano.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n.º 0193/2007 – Processo n.º 1145/2007. 
CONTRATADO:AP DE ARAUJO . Objeto: Aquisição de 10 (dez) faixas 
de tecido com dimensão de 5,00x0,80 para 3ª Conferência das Cida-
des. Valor: R$  550,00 (quinhentos e cinqüenta reais ). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
22/08/2007.

Dispensa n. º 169/2007 – Processo n.º  0877/2007. CON-
TRATADO: Maria Ligia Almeida  de Souza. OBJETO: Locação de imóvel, 
localizado na Rua Dandara, Nº 418- Nova Vitória, Camaçari –BA, pelo 
período de 12(doze) meses, para instalação da nova sede do Programa 
de Aconpanhamento Integral Familiar-PAIF.  Valor Mensal: R$ 1.015,00 
(hum mil e quinze reais) Valor Total: R$ 5.075,00 (cinco mil e setenta e cinco 
reais) para o exercício de 2007 e R$ 7.015,00 (sete mil e quinze reais) para 
o exercício de 2008. Fundamentada no Art. 24, inciso X, da Lei Federal 
n.º. 8.666/93. Data da homologação: 01/08/07.

Dispensa n. º 158/2007 – Processo n.º  0831/2007. CON-
TRATADO: Centro de Formação Talita. OBJETO: Contratação do Centro 
de formação Talita, para prestação de serviços técnicos especializados na 
seleção e capacitação de novos conselheiros Tutelares do Município de 
Camaçari, incluindo todo material diático. Valor Total: R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) Fundamentada no Art. 24, inciso X, da Lei Federal n.º. 8.666/93. 
Data do empenho: 23/07/07. Ademar Delgado das Chagas.

CANCELAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa n.º  146/2007 – Processo n.º 0867/2007. 
Contratado: F.S. Vasconcelos & Cia Ltda. Objeto: Aquisição de 02 (dois) 
refrigeradores frigobar, para atender as necessidades do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS II). Valor global: R$  1.398,00 (hum mil, 
trezentos e noventa e oito reais). 

Termo de Dispensa n.º  147/2007 – Processo n.º 0867/2007. 
Contratado: R.C. Móveis e Equipamentos Ltda. Objeto: Aquisição de 
09 (nove) ventiladores de parede turbo, para atender as necessidades 
do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II). Valor global: R$  1.530,00 
(hum mil, quinhentos e trinta reais).

JULGAMENTO DE RECURSO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 052/2007 (PRESENCIAL) – CO-
SEL/EDUCAÇÃO - OBJETO: Aquisição de Projetor Multimídia e Tela para 
Projeção, destinados às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino 
de Camaçari (SEDE/ORLA), incluindo transporte.

PROCESSO: 935/2007 – CMP/SECAD
RECORRENTE: ADRIANA CRISTINA DA SILVA DE SOUZA 

INFORMÁTICA - ME.
JULGAMENTO
DECISÃO HIERÁRQUICA
Julgar IMPROCEDENTE o recurso supra mencionado, manten-

do a decisão da Comissão em desclassificar a licitante ADRIANA CRISTINA 
DA SILVA DE SOUZA INFORMÁTICA - ME e habilitar e declarar vencedora 
a empresa RM HARD EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME no 
Pregão Presencial n.º 052/2007. Camaçari - Bahia, 17 de agosto de 2007. 
Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/EDUCAÇÃO.
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Contratos

DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA SENTI-
NELA E DO AUDITÓRIO DO COMUNICAR NO MUNICÍPIO DE CAMA-
ÇARI-BA. Valor Total de 132.758,89(cento e trinta e dois mil setecentos e 
cinqüenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 1085; Elemento de despesa: 33.90.39.00 - Fonte: 00. 
Data da assinatura: 16/08/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO

CONTRATO 426/2007. Processo nº 076/2007. CONTRATADO: 
Luisa dos Santos Almeida-ME. OBJETO: Fornecimento de Bens de Apoio 
Social, Grupo 01–Urnas Funerárias. Valor anual estimado: R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6070 e 
6071; Elemento de Despesa: 33.90.32 e 33.90.39; Fonte: 00. Data da 
assinatura: 03/08/2007. LUIZ CARLOS CAETANO

CONTRATO 429/2007. Processo nº 076/2007. CONTRATADO: 
Betopão  Panificadora Ltda. OBJETO: Fornecimento de Bens de Apoio 
Social, Grupo 07–Cesta Básica de Alimentos. Valor anual estimado: R$ 
821.280,00 (oitocentos e vinte um mil duzentos e oitenta reais). Dota-
ção Orçamentária: Projeto/Atividade: 6070 e 6071; Elemento de Despesa: 
33.90.32 e 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 03/08/2007. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

Extrato de Termo Aditivo de Contratos

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Execução de 
Serviços e Obras n° 026/2007: Contratante: Município de Camaçari : 
Contratado: Empresa Peconserv Serviços Elétricos e Construções Ltda ; 
Objeto: prorrogação de prazo do instrumento original ; Prazo: 150 (cento 
e cinqüenta ) dias; Preço: por se tratar da prorrogação de prazo e existir 
saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajustado 
para a prestação dos serviços contratados, constante no caput da clausula 
Terceira do contrato original que  é de R$ 692.008,54 (seiscentos e noventa 
e dois mil, oito reais e cinqüenta e quatro centavos), fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula terceira do contrato original;  Assinatura: 
20/08/07: Luiz Carlos Caetano  - Município .

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Ser-
viço n° 284/2005: Contratante: Município de Camaçari : Contratado: 
Empresa FACS ; Objeto: prorrogação de prazo do instrumento original ; 
Prazo: 06 (seis ) meses; Preço: por se tratar da prorrogação de prazo e 
existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor 
ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante  da clau-
sula segunda do contrato original que  é de R$ 130.400,00 (cento e trinta 
mil e quatrocentos reais), fica mantida a forma de pagamento prevista na 
clausula quarta do contrato original;  Assinatura: 06/06/07: Luiz Carlos 
Caetano  - Município .

Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 279/2005: Contratante: 
Município de Camaçari : Contratado: Empresa Sativa Engenharia Ltda ; 
Objeto: alterar a clausula décima Primeira  do prazo do instrumento original 
; Prazo: 300 (trezentos) dias; Preço: por se tratar da prorrogação de prazo 
e existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor 
ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante da clau-
sula terceira do contrato original que  é de R$ 3.370.820,90 (três milhões, 
trezentos e setenta mil, oitocentos e vinte reais e noventa centavos), fica 
mantida a forma de pagamento prevista na clausula quinta do contrato 
original;  Assinatura: 04/06/07: Luiz Carlos Caetano  - Município .

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL di-
vulga que foi considerado FRACASSADO o Pregão Presencial 095/2007.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de apoio e organização de eventos Camaçari, 27/08/2007.Joseane Adriana 
da Silva - Pregoeira.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 435/2007. Dispensa de Licitação nº 169/2007. 
CONTRATADO: Maria Ligia Almeida  de Souza OBJETO: Locação de 
imóvel, localizado na Rua Dandara, Nº 418- Nova Vitória, Camaçari 
–BA, pelo período de 12(doze) meses, para instalação da nova sede do 
Programa de Aconpanhamento Integral Familiar-PAIF.  Valor Mensal: R$ 
1.015,00 (hum mil e quinze reais) Valor Total: R$ 5.075,00 (cinco mil e 
setenta e cinco reais) para o exercício de 2007 e R$ 7.015,00 (sete mil e 
quinze reais) para o exercício de 2008. Fundamentada no Art. 24, inciso 
X, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 01/08/07. Luiz  
Carlos Caetano.

CONTRATO 399/2007. CONTRATADO: Centro de Formação 
Talita . Dispensa de Licitação nº 158/2007. OBJETO: Contratação do 
Centro de formação Talita, para prestação de serviços técnicos espe-
cializados na seleção e capacitação de novos conselheiros Tutelares 
do Município de Camaçari, incluindo todo material diático Valor global: 
R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2037  Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 
23/07/2007. Luiz Carlos Caetano

CONTRATO 442/2007. Processo nº 076/2007. CONTRATADO: 
MARIA DULCE DA SILVA. OBJETO: Fornecimento de Bens de Apoio 
Social, Grupo 02– Óculos. Valor anual estimado:R$ 185.000,00 (cento e 
oitenta e cinco mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6070 
e 6071; Elemento de Despesa: 33.90.32 e 33.90.39; Fonte: 00. Data da 
assinatura: 02/08/2007. LUIZ CARLOS CAETANO

CONTRATO 387/2007. Processo nº 076/2007. CONTRATADO: 
CCM  DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. OBJETO: Fornecimento 
de Bens de Apoio Social, Grupo 07–Cesta Básica de Alimentos. Valor 
anual estimado:R$ 821.280,00 (oitocentos e vinte e um mil duzentos 
e oitenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6070 e 6071; 
Elemento de Despesa: 33.90.32 e 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 
30/07/2007. LUIZ CARLOS CAETANO

CONTRATO 428/2007. Processo nº 076/2007. CONTRATA-
DO: SUPERMERCADO NOLASCO LTDA. OBJETO: Fornecimento de 
Bens de Apoio Social, Grupo 07–Cesta Básica de Alimentos. Valor anual 
estimado:R$ 821.280,00 (oitocentos e vinte e um mil duzentos e oitenta 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6070 e 6071; Elemento de 
Despesa: 33.90.32 e 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 18/07/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0444/2007. CONTRATADO: ARM CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, LICITAÇÃO: CONVITE nº. 023 /2007. 
OBJETO: Comissão Setorial Permanente de Licitação-COSEL/ OBRAS, 
que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
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O microempresário Moacir de Oliveira 
Azevedo acredita que o empréstimo de R$2 mil, 
conseguido junto ao Banco do Povo de Camaçari, 
inaugurado no dia 29 de agosto, vai dobrar sua 
renda em seis meses. Comerciante de confec-
ções, com um box na feira, ele recebeu do prefeito 
Luiz Caetano o primeiro cheque do programa de 
estímulo à economia solidária e inclusão social, 
através de crédito solidário. 

Com empréstimos que variam de R$200 
a R$3mil, 30 dias de carência, juros de 2,5% ao 
mês e prazos de seis a 12 meses para pagar, 
o Banco do Povo é a melhor alternativa para o 
micro e pequeno comerciante, assegura Moacir 
Azevedo. Antes de fechar negócio, ele pesquisou 
e constatou que nos bancos tradicionais a taxa de 
juros varia de 5% a 6% ao mês, sem incluir taxas 
de administração. O projeto conta para esta fase 
com recursos da Prefeitura na ordem de R$250 
mil, valor que deve chegar a R$1 milhão. 

A preocupação com o sucesso do negó-
cio é outra marca do programa. Enquanto nas 
instituições tradicionais o cliente recebe o dinheiro 
e toca o negócio sozinho, com o Banco do Povo, 
os clientes recebem acompanhamento mensal de 
especialistas, conhecidos como educadores de 
crédito, enquanto durar o financiamento. 

Banco do Povo 
estimula pequeno 

negócio em Camaçari

   A primeira etapa do programa cadastrou 
5.200 pessoas e capacitou 1.013, com cursos 
sobre negócios, empreendedorismo, cooperati-
vismo, auto-estima e noções de contabilidade. 
Segundo Luiz Fernando Viana, gerente do 
programa, quando o Banco do Povo começou a 
cadastrar pequenos comerciantes, costureiras, 
ambulantes e artesãos, a maioria só se interes-
sava pelo dinheiro. 

O trabalho de educação e preparação 

para o desenvolvimento da atividade comercial, 
com planejamento e noções de negócio, mudou 
a mentalidade. “Muitos entenderam que a capa-
citação era o capital que estava faltando”, disse.   
O Banco do Povo é resultado da parceria da 
Prefeitura, através da Secretaria da Indústria, 
Comércio e Serviços (Seinc), e o Instituto de 
Economia Solidária (IEC). O banco está funcio-
nando provisoriamente no Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT), Centro. 

Camaçar i  faz 
valer a opinião da po-
pulação e cumpre o 
que diz o Estatuto da 
Cidade - Lei 10.257, de 
10 de julho de 2001 -, 
que exige a participa-
ção dos moradores na 
elaboração do Plano 
Diretor de Desenvolvi-
mento Urbano (PDDU). 
A audiência pública re-
alizada   no dia 28 
de agosto, na Câmara 
de Vereadores, contou 
com ampla participação 
da sociedade. 

Entre os presentes estavam representan-
tes do Legislativo, do Executivo, Orçamento Par-
ticipativo, ambientalistas, empresários, religiosos, 
dirigentes sindicais e o Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia da  Bahia 
(Crea). 

Discutir amplamente com os moradores é 
importante, porque é o PDDU que vai regular o 
uso da propriedade urbana, visando segurança, 
bem-estar e equilíbrio ambiental. 

Sem debates, audiências ou consultas 
públicas, a população poderia ser excluída de um 
processo que vai estabelecer, por exemplo, quais 
são as áreas de expansão da cidade, em quais 
bairros serão construídos hospitais e escolas, 
qual será o destino das famílias que habitam nas 
áreas próximas a rios ou quantas construções 
podem ser erguidas na orla. 

O PDDU, segunda lei mais importante do 
Município, atrás somente da Lei Orgânica, foi 
elaborado por técnicos da Prefeitura, através da 
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente (Se-
plan), consultores da escola de Administração da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pela po-
pulação, que lotou escolas, associações de mo-

População vai à Câmara debater PDDU

Até o final de setembro, todos os 
390 servidores que tinham cargo comis-
sionado e trabalharam na administração 
nos últimos dois anos receberão os direitos 
trabalhistas. A garantia foi dada no dia 28 
de agosto pelo prefeito Luiz Caetano, du-
rante encontro com servidores. A Prefeitura 
também vai pagar as licenças não gozadas 
pelos aposentados e os diretos referentes às 
férias proporcionais e ao 13º salário. 

Durante o encontro, no auditório da 
Prefeitura, o secretário da Administração, 
Ademar Delgado, lembrou que a admi-
nistração vem resgatando os direitos dos 
trabalhadores. Só nos últimos meses, mais 
de 600 casos foram regularizados. Esse 
número deve chegar a mais de mil, com o 
pagamento dos 390 servidores. 

O passivo acumulado vem do início 
dos anos 90. “A organização da máquina 
administrativa e a adoção de um processo 
de gestão transparente é uma marca do 
governo”, disse Ademar Delgado. 

A Secretaria da Administração 
(Secad) também vem regularizando a si-
tuação dos aposentados que não gozaram 
licença-prêmio. Todos receberão o dinheiro 
referente ao benefício, que apesar de ser as-
segurado por lei, não vinha sendo pago. Já 
os servidores da ativa terão que utilizar a sua 
licença-prêmio antes da aposentadoria. 

Prefeitura paga
dívidas trabalhistas 

Banco do Povo dá 30 dias de carência, 2,5% ao mês e prazos de 6 a 12 meses para pagar

radores e a Casa do 
Trabalho.    
Foram 15 reuniões 
com associações 
de bairros, 18 com 
o Grupo de Trabalho 
e Acompanhamen-
to do Plano Diretor 
(GTA), mais cinco 
audiências públicas 
- três na sede e duas 
na orla. Antes da 
votação pelos ve-
readores, marcada 
para os dias 25 e 27 
de setembro, haverá 

mais uma audiência pública na orla, provavelmen-
te em Arembepe no dia 12 de setembro. 


