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O momento da assinatura da lei do Plano  
de Cargos, Carreiras e Vencimentos  
(PCCV) era esperado com bastante 

ansiedade pelos servidores públicos municipais 
de Camaçari. A cerimônia aconteceu no dia 4 
de abril, no pátio da Prefeitura, onde o prefeito 
sancionou os projetos de lei nº 574/08 e 575/08 
que regulamentam e normatizam o exercício 
profissional do servidor do quadro efetivo da 
administração direta e do magistério. Os funcio-
nários recebem o reajuste salarial proposto no 
plano, a partir do mês de maio.

Com o PCCV os servidores passam 
a receber salário equivalente ao tempo de serviço 
e grau de escolaridade. De acordo com a Secre-
taria Municipal da Administração (Secad), no dia 
7 de abril será oficializada a comissão técnica 
responsável pela implantação do plano. O grupo 
é formado por representantes da categoria. 

Para a gerente de documentos da 
Secretaria do Governo (Segov) Jailce da Silva 
Barbosa, a aprovação do plano é um marco 
histórico para categoria, que pôde participar 
ativamente das discussões de construção do 
PCCV. Há trinta anos ela aguarda por um reajuste 
salarial compatível com sua formação. “Espero 
pela aprovação desse plano já fazem muitas 
décadas e só agora isso aconteceu. Não acho 
certo ter o salário mínimo como base. O reajuste 
no salário ajudará bastante nas despesas extras 
da casa” comemora.

O prefeito Luiz Caetano comparou o 
ganho real médio obtido pela categoria. Segun-
do o prefeito, entre os anos de 1997 e 2004, os 
servidores da administração direta tiveram um 
reajuste de 15% e o magistério, 28,60%. Em dois 
anos de governo, esses valores mudaram para 
25,34% e 32%, respectivamente.  

Conforme as adequações do Plano 
de Cargos, os funcionários de nível fundamental 
passam a ter o vencimento inicial de R$ 426,40, 
o médio 513,32, o técnico R$ 828,20 e o salário 
do servidor de nível universitário passa para 
R$ 1.325,94. Antes, os trabalhadores de nível 
fundamental, médio e técnico tinham o mínimo 
como salário-base, enquanto os servidores de 
nível superior recebiam 36% a mais do que o 
mínimo.   A medida contempla 3.150 mil profis-
sionais efetivos. 

Já os professores com formação em 
magistério que trabalham 20 horas semanais, 
têm vencimento inicial de R$ 437,75. Os de nível 
superior, R$ 625,35. Os valores são duplicados 
para os profissionais que trabalham 40 horas.  

Os funcionários admitidos via con-
curso público, realizado este ano, também serão 
beneficiados. O nível fundamental oferece venci-
mento inicial de R$ 416,00, o médio R$ 500,80, 
técnico R$ 808,00 e superior R$ 1.293,60. Esses 
servidores terão reajuste salarial passados três 
anos de estágio probatório. 

Antes da aprovação do PCCV na 
Câmara Municipal, dia 1º de abril, o plano foi 
amplamente discutido entre o poder público e 
os sindicatos para contemplar os interesses da 
categoria.

Prefeito sanciona Plano de Cargos 
dos servidores municipais

A garantia de medicamentos a baixo 
custo é uma realidade para população de Cama-
çari com a implantação da Farmácia Popular do 
Brasil. Prevista para ser inaugurada na primeira 
quinzena de abril, a farmácia disponibilizará 97 
tipos de medicamentos com preços até 90% 
menores dos praticados pelos estabelecimentos 
privados. 

Localizada em uma área de 170 me-
tros quadrados, na Rua Tupinambá, nº 43, centro, 
a Farmácia Popular do Brasil deve atender, ini-
cialmente, 30 pessoas por dia, o que gera uma 
renda diária de, aproximadamente, R$ 300,00. 
A montagem dos equipamentos e organização 
dos remédios nas prateleiras teve início no dia 
1º de abril. 

Os medicamentos só podem ser ven-
didos mediante apresentação de receita médica 
da rede pública ou particular, emitidos no prazo 
de até 180 dias. A medida é necessária para evita 
transtornos causados pela auto-medicação e o 
uso indiscriminado de remédios. 

Além dos preços baixos, os usuários 
recebem atendimento personalizado, feito por 
profissionais qualificados. A equipe é composta 
por farmacêutico, co-farmacêutico, auxiliar de 
serviços gerais, auxiliares para dispensa de me-
dicamentos e acolhimento da população, caixas 
e quatro atendentes de farmácia. Os atendentes 
vão passar por capacitação oferecida pela Fun-
dação Osvaldo Cruz (Fiocruz).

Inauguração da Farmácia 
Popular do Brasil

A rede pública de ensino de Cama-
çari, recebeu dia 2 de abril, às 14h, na Cidade 
do Saber Professor Raymundo Pinheiro, 10 mil 
cadernos doados pelos funcionários da CEF 
à Prefeitura. A entrega será feita pelo Supe-
rintendente da Caixa de Salvador, Aristóteles 
Alves de Menezes Junior ao prefeito Luiz Carlos 
Caetano.

Esta é a primeira vez que o município 
é contemplado com o projeto Ação Nota Dez da 
Caixa, uma iniciativa dos empregados de Sal-
vador e da Região Metropolitana que beneficiou 
desde 2007, 47 mil estudantes da capital e de 
Lauro de Freitas. A finalidade do programa é 
colaborar com as famílias que mais precisam de 
ajuda no início do ano letivo.

         Segundo o Superintendente 
Regional da CEF, José Raimundo Cordeiro, a 
ação é positiva porque já beneficiou milhares de 
alunos da rede pública, destacando a missão e o 
compromisso que a instituição tem na promoção 
de ações voltadas para a inclusão e a valoriza-
ção das pessoas em busca do desenvolvimento 
social.

O secretário da Educação, Valter 
Lima, disse que os funcionários da Caixa estão 
de parabéns pela iniciativa e afirmou que as 
entidades comunitárias serão as maiores bene-
ficiadas. A campanha foi um desdobramento da 
homenagem feita à Caixa, no ano passado, na 
comemoração do aniversário de 146 anos da 
instituição.

Caixa doa 10 mil cadernos 
à rede pública de ensino

Ainda restam vagas para o curso de Português oferecido, gratuitamente, pela Cidade 
do Saber Professor Raymundo Pinheiro. Os interessados devem comparecer à Cidade do Saber, 
a partir do dia 1º de abril, munidos de carteira de identidade (original) ou certidão de nascimento 

(para menores de idade); comprovante de residência; comprovante de matrícula, para quem esteja 
cursando o 3º ano, ou histórico escolar/certificado de conclusão, para quem já concluiu o Ensino 

Médio da Rede Pública, para efetuar a matrícula.  As aulas estão previstas para segunda quinzena 
de abril. Informações através do telefone 3644-1631.

Restam vagas para curso de Português na Cidade do Saber

A multidão tomou conta da praça para registro da assinatura que sancionou o PCCV
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Atos do Poder Executivo
LEIS

LEI N° 870/2008
DE 03 DE ABRIL DE 2008

Dispõe sobre a Campanha sistemática, continuada permanente diuturnamente de repudio aos crimes de violência prati-
cados contra mulher, tendo como escopo coibir essa modalidade de delito .

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Município de Camaçari promoverá campanha sistemática, continuada permanente, diuturnamente de repudio aos crimes de vio-
lência praticados contra mulher, tendo como escopo coibir essa modalidade de delito.

Art. 2º -  A campanha será plenamente efetivada em órgãos públicos municipais; priorizando as Escolas, Associações de bairros, Hospitais, 
Ambulatórios, Centros e unidades de saúde. Casas de custódias e Conselhos Tutelares.

Art. 3º - A campanha será desenvolvida de acordo as ações abaixo elencadas:

I - Divulgação de fatos geradores que ensejam os crimes de violência contra a mulher e as formas em pratica de minimizar - coibir tais fa-
tos.

II - Conscientização de todos os membros da Comunidade de Camaçari, objetivando que estes denunciem os crimes de violência.

III - Divulgação de crimes praticados contra a mulher (desde que expressamente autorizados pela vitima .

IV - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correram por contas das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessá-
rias.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE ABRIL DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI Nº 871/2008
DE 03 DE ABRIL DE 2008

Autoriza o Poder Executivo a proceder à   transposição de créditos ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
do Município, na forma que indica, e dá outras providências.

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

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu Prefeito do Município sanciono a seguinte Lei: 
     
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à transposição de recursos, de uma categoria de programação 

para outra e de um órgão para outro, à Lei  nº.855, de 02 de janeiro de 2008, que estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2007, 
de acordo com  a  definição contida  na, Lei nº. 805 de 20 de Julho de 2007 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias  para o exercício financeiro de 
2007 e com base no art. 167, da Constituição Federal, conforme detalhamento constante do ANEXO (S) I   à  presente Lei. 

Art. 2º - Para fins de cumprimento do objeto desta Lei, em exata observância ao disposto no art. 29 da  Lei nº. 805 de 20 de Julho de 2007, 
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias  para o exercício financeiro de 2008, conceituam-se:

a) categoria de programação – a identificação da despesa compreendendo sua classificação em termos de funções, subfunções, programas, 
projetos, atividades e operações especiais; 

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

c) transposição – o deslocamento de uma categoria de programação de um órgão para outro, pelo total ou saldo;

d) unidade Orçamentária - consiste em cada um dos Órgãos, Secretarias, Entidades, Unidades ou Fundos da Administração Pública Mu-
nicipal, direta ou indireta, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações Orçamentárias específicas.

Art. 3º - Ficam alterados e atualizados os Anexos da Lei nº. 714, de 14 de Dezembro de 2005 que institui o Plano Plurianual 2006/2009 e da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro de 2008, aprovados pelas Leis nº 855 /2008 e 805 /2007, respectivamente, conforme detalha-
mento constante do ANEXO ÚNICO à presente Lei, em decorrência das Transposições, autorizados no art. 1º  desta Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 03 DE ABRIL DE 2008.
 

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal
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LEI N° 872/2008
DE 04 DE ABRIL DE 2008

Dispõe sobre a Instalação de Semáforo 
Sonoro, nas Ruas e nas Avenidas mais 
movimentadas em todo o município de 
Camaçari.

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei.

Art. 1º - A Prefeitura do Município de Camaçari fica obrigada 
a instalar SEMAFOROS SONOROS, NAS RUAS E AVENIDAS MAIS MO-
VIMENTADAS deste Município objetivando proporcionar mais segurança 
aos deficientes visuais.

Art. 2º - A instalação do equipamento objetiva facilitar a vida 
dessas pessoas através de ações de inclusão, como esta determinado, 
pelo Decreto n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE ABRIL DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

cargos de provimento efetivo e em comissão, constantes do Anexo I – 
Quadro de Pessoal, desta lei.

Art. 2º.  Para os efeitos desta lei, integram o Magistério Público 
os profissionais de educação que exercem atividades de docência e os 
que fornecem suporte pedagógico direto às atividades de ensino relativas 
à gestão escolar, planejamento, organização, supervisão, orientação, 
acompanhamento e avaliação das atividades pedagógicas.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E GARANTIAS

Art. 3º. O Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos 
Servidores do Magistério Público do Município de Camaçari, objetiva o 
aperfeiçoamento profissional contínuo e sua valorização através de re-
muneração digna e, por conseqüência, a melhoria do desempenho e da 
qualidade dos serviços prestados à população do Município, baseado nos 
seguintes princípios e garantias:

I. reconhecimento da importância da carreira pública e de 
seus agentes;

II. profissionalização, que pressupõe qualificação e aperfei-
çoamento profissional,  com remuneração digna e condições adequadas 
de trabalho;

III. formação continuada dos profissionais;
IV. promoção da educação visando o pleno desenvolvimento 

da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania;
V. liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pen-

samento, a arte e o saber, dentro dos ideais de democracia;
VI. gestão democrática do ensino público municipal;
VII. valorização do desempenho, da qualificação e do conhe-

cimento;
VIII. avanço na carreira, através da promoção nos níveis e da 

progressão horizontal nas referências;
IX. período reservado ao Professor, incluído em sua carga 

horária, a estudos, planejamento e avaliação do trabalho discente.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Art. 4º.  Para os efeitos desta lei entende-se por:
I. CARGO PUBLICO - o conjunto de atribuições assemelhadas, 

deveres e responsabilidades cometidas a servidor público municipal, criado 
por lei, em número certo, com denominação própria e pagamento pelo 
Município, de provimento efetivo, em comissão ou temporário;

II. CARGO EM COMISSAO - o declarado em lei, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

III. CARREIRA: a perspectiva de crescimento profissional, 
fundamentada no desempenho eficiente e eficaz e no nível de formação;

LEI N° 873 / 2008
DE 04 DE ABRIL DE 2008

Institui o Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Servidores do Magis-
tério Público do Município de Camaçari, 
e dá outras providências.

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta lei institui o Plano de Carreira, Cargos e Venci-
mentos que passa a regulamentar a situação funcional e a carreira dos 
Servidores do Magistério Público, legalmente investidos em Cargo Público 
da Administração Direta do Município de Camaçari, constituído pelos 

ANEXO I 
 LEI N° 871/2008 

 ORIGEM 
 ÓRGÃO/SEC/UNIDADE CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA   CLASSIFICAÇÃO         
 ÓRGÃO  UNIDADE Função Sub-Função Programa Proj/Ativ DESCRIÇÃO Natureza Mod. Aplic. Elemento FTE VALOR 
 33 90 30 000 SALDO 
 33 90 39 000 SALDO 
      
 
03.06 - Secretaria DE SERVIÇOS 
PUBLICOS 

03.06.25 – SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E 
TRANSPORTE PUBLICO 26 782 010 2033 

GESTAO DAS AÇÕES DE 
TRANSPORTE      

 TOTAL GERAL  - 

 DESTINO 
 ÓRGÃO/SEC/UNIDADE CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA   CLASSIFICAÇÃO         
 ÓRGÃO  UNIDADE Função Sub-Função Programa Proj/Ativ DESCRIÇÃO Natureza Mod. Aplic. Elemento FTE VALOR 
 33 90 30 000 SALDO 
 33 90 39 000 SALDO 
      
 
03.06 – SECRETARIA DE SERVIÇOS 
PUBLICOS 03.06.06 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS 26 782 010 2033 

GESTAO DAS AÇÕES DE 
TRANSPORTE      

 TOTAL GERAL  - 
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exigida graduação plena em Pedagogia e experiência de 02 (dois) 
anos em docência.

Parágrafo único - Poderá ser admitida como formação mí-
nima para o exercício da docência na Educação Infantil e nas quatro 
primeiras séries do Ensino Fundamental, excepcionalmente, a obtida 
em Nível Médio com formação de Magistério, conforme estabelece o 
artigo 62, da Lei n. º 9.394, de 20/12/96.

Art. 11. Para o exercício da função de confiança de Secretário 
Escolar, poderá ser designado o servidor efetivo lotado na Secretaria da 
Educação, ocupante ou não de cargo integrante do Grupo Magistério.

Art. 12. Os cargos em comissão do Grupo Magistério, previstos 
no inciso II do Artigo 9º, desta Lei, são de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, os quais deverão ser exercidos, 
preferencialmente, por servidores integrantes do quadro do Magistério 
Público do Município de Camaçari.

CAPÍTULO VI
DA CARREIRA, INGRESSO E DESENVOLVIMENTO

Seção I
Da Carreira

Art. 13.  A carreira do Magistério Público do Município de Ca-
maçari fica estruturada em níveis e referências, na forma estabelecida no 
Anexo I – Quadro de Pessoal, integrante desta lei. 

Art. 14.  Os níveis constituem a linha de elevação funcional 
dentro do mesmo cargo, em virtude da maior habilitação adquirida 
pelo Professor e Coordenador Pedagógico, associados aos critérios 
de promoção. 

Art. 15. A progressão horizontal na Carreira é a passagem 
do servidor da área de educação de uma referência para outra, den-
tro do mesmo Nível, e ocorrerá mediante a combinação de critérios 
específicos de avaliação de desempenho, com normas disciplinadas 
mediante lei, e a participação em programas de formação e/ou quali-
ficação profissional relacionadas à Educação.

Parágrafo único A primeira progressão ocorrerá após o cum-
primento do estágio probatório.

Seção II
Do Ingresso

Art. 16. O ingresso no cargo de provimento efetivo se dará 
mediante habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, 
observados a ordem de classificação e o respectivo prazo de validade do 
concurso, conforme definido em edital, sempre na referência inicial do nível 
relativo ao cargo para o qual o candidato concorreu.

Art. 17. Os 03 (três) primeiros anos de efetivo exercício do car-
go serão considerados como estágio probatório, durante o qual o servidor 
nomeado comprovará, mediante processo de avaliação, que satisfaz os 
requisitos necessários à sua permanência no serviço público.

§1º. Ao servidor em estágio probatório fica garantido o de-
senvolvimento de atividades de integração, com o objetivo de inseri-lo na 
estrutura de organização do Sistema Municipal de Ensino e da Adminis-
tração Pública.

§2º.  Os critérios para a realização e avaliação do estágio 
probatório serão objetos de regulamentação própria.

 
Seção III
Do Desenvolvimento

Art. 18. O desenvolvimento profissional do servidor na carreira 
se dará através da promoção e da progressão horizontal, obedecidos:

I. elaboração de plano de qualificação profissional, conforme 
definido em lei; 

II. estruturação de um sistema de avaliação de desempenho;
III. estruturação de um sistema de acompanhamento de pes-

soal, que assessore permanentemente os dirigentes na gestão de seus 
recursos humanos, conforme definido em regulamento.

§1°. O plano de qualificação profissional, conforme dispos-

IV. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: atividade de planeja-
mento, organização, supervisão, administração, orientação, acompanha-
mento e avaliação das atividades pedagógicas, de execução, em trabalho 
individual ou em grupo, da orientação, do aconselhamento e do encami-
nhamento de alunos em sua formação geral, bem como de elaboração da 
proposta pedagógica da unidade de ensino;

V. COORDENADOR PEDAGÓGICO: servidor público que 
exerce o cargo de Coordenador Pedagógico nas unidades de ensino;

VI. DOCÊNCIA: atividade de ensino desenvolvida pelo Pro-
fessor que envolve a regência de classe, a participação na elaboração da 
proposta pedagógica da unidade de ensino, a elaboração e cumprimento 
de plano de trabalho, o zelo pela aprendizagem dos alunos e a colaboração 
nas atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;

VII. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: formação obtida na área de 
educação em cursos autorizados e reconhecidos por órgãos oficiais;

VIII. HORA-AULA: tempo reservado à regência de classe, com 
a participação efetiva do aluno, realizado em sala de aula ou em outros 
locais adequados ao processo ensino-aprendizagem;

IX. HORA-ATIVIDADE: tempo reservado ao Professor em 
exercício de docência para estudos, avaliação e planejamento, realizado 
preferencialmente de forma coletiva;

X. NÍVEL: unidade básica da estrutura de Carreira dos servi-
dores do Magistério Municipal, correspondente a habilitação profissional 
do servidor e que determina o valor do vencimento;

XI. PROFESSOR: servidor público que exerce atividade de 
docência com formação técnica exigida por lei;

XII. PROMOÇÃO: passagem de um nível para outro, mediante 
titulação acadêmica na área da educação;

XIII. PROGRESSÃO HORIZONTAL: avanço de uma referên-
cia para outra imediatamente superior, dentro do mesmo nível através de 
avaliação de desempenho e qualificação funcional;

XIV. REFERÊNCIA: divisão da carreira em unidades de pro-
gressão funcional;

XV. VENCIMENTO-BASE: retribuição pecuniária pelo efetivo 
exercício do cargo correspondente ao de sua maior habilitação e referên-
cia, considerando a jornada de trabalho e sobre o qual se dá o cálculo de 
algumas das vantagens pecuniárias.

CAPÍTULO IV
DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 5º . O Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal 
é composto de cargos de provimento efetivo, organizados em carreiras, de 
cargos em comissão e função de confiança, na forma do Anexo I – Quadro 
de Pessoal, desta lei.

Art. 6º. As atribuições e a habilitação profissional requeridas 
para o exercício profissional dos cargos efetivos estão previstas no Anexo 
III – Descrições de Cargos, desta lei. 

Art. 7º. Os cargos efetivos têm seus quantitativos definidos no 
Anexo I – Quadro de Pessoal, desta lei.

Art. 8º. Por iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal 
poderão ser fixados em Lei, anualmente, os quantitativos de cargos, alte-
rações e ajustes necessários a adequação à Estrutura Pública Municipal, 
através de proposta do titular da Secretaria da Educação, fundada em 
estudos apresentados pela Comissão Gestora do Plano de Cargos, Carreira 
e Vencimentos, nos termos desta lei.

CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA DE CARGOS        

Art. 9º. O Magistério Público Municipal fica assim cons-
tituído:

I. cargos de provimento efetivo - Professor e Coordenador 
Pedagógico;

II. cargos em comissão - Diretor de Unidade Escolar, Vice-
Diretor de Unidade Escolar, Gestor de Unidade Escolar;

III. de função de confiança - Secretário de Unidade Es-
colar.

Art. 10. Para o exercício do cargo de Professor é exigida 
a habilitação específica para atuação nos diferentes níveis e modali-
dades de ensino, obtida em nível superior, em curso de licenciatura 
de graduação plena e para o cargo de Coordenador Pedagógico é 
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to no inciso I deste Artigo, deverá ser elaborado visando à valorização 
do servidor e à melhoria da qualidade do serviço público, com base no 
levantamento prévio das necessidades, de acordo com o processo de 
qualificação profissional da Secretaria da Educação ou por solicitação 
dos servidores, atendendo com prioridade a sua integração, atualização 
e aperfeiçoamento.

§2°. O processo de qualificação profissional poderá ocorrer 
por iniciativa do Governo, através da Secretaria da Educação, mediante 
convênio, ou por iniciativa do próprio servidor, cabendo ao Município 
atender prioritariamente:

I. Programa de Integração à Administração Pública - Apli-
cado a todos os servidores integrantes do Quadro do Magistério Público 
Municipal, para informar sobre a estrutura e organização da Administração 
Pública da Secretaria da Educação do Município, dos direitos e deveres 
definidos na legislação municipal e sobre o Plano Municipal de Educação 
e Plano Nacional de Educação;

II. Programas de Complementação de Formação - Aplicados 
aos Professores integrantes do Nível Especial I e II, para obtenção da 
habilitação mínima necessária as atividades do cargo;

III. Programa de Capacitação - aplicado aos servidores inte-
grantes do Quadro do Magistério Público Municipal para incorporação de 
novos conhecimentos e habilidades, decorrentes de inovações científicas 
e tecnológicas ou de alteração da legislação, normas e procedimentos 
específicos ao desempenho do seu cargo ou função;

IV. Programa de Desenvolvimento - Destinado à incorporação 
de conhecimentos e habilidades técnicas inerentes ao cargo, através de 
cursos regulares oferecidos pela Instituição;

V. Programa de Aperfeiçoamento - Aplicado aos servidores 
integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal com a finalidade 
de incorporação de conhecimentos complementares, de natureza espe-
cializada, relacionados ao exercício ou desempenho do cargo ou função, 
podendo constar de cursos regulares, seminários, palestras, simpósios, 
congressos e outros eventos similares;

VI. Programas de Desenvolvimento Gerencial - Destinados 
aos ocupantes de cargos de direção, gerência, assessoria e chefia, para ha-
bilitar os servidores integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal 
ao desempenho eficiente das atribuições inerentes ao cargo ou função.

§3°. Os afastamentos para qualificação profissional dos 
servidores integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal serão 
disciplinados pelo Estatuto do Servidor Público Municipal e regulamenta-
ções complementares. 

§4°. A avaliação de desempenho a que se refere o inciso II 
do caput deste Artigo deve ser compreendida como um processo global 
e permanente de análise de atividades dentro e/ou fora do Sistema de 
Ensino, como um momento de formação em que o servidor possa ana-
lisar sua prática, identificar caminhos que visem superar as dificuldades 
decorrentes e possibilitar seu crescimento profissional e será norteada 
pelos seguintes princípios:

I. Participação democrática – A avaliação deve ocorrer em 
todos os níveis, tanto do sistema quanto do servidor, com a participação 
direta do avaliado (auto-avaliação) e de equipe específica constituída 
para este fim, sendo submetida à avaliação, também, todas as áreas de 
atuação da instituição de ensino, entendo-se por área de atuação todas 
as atividades e funções da mesma; 

II. Universalidade - Todos devem ser avaliados dentro dão 
Sistema Municipal de Ensino;

III. Objetividade - A escolha de requisitos deverá possibilitar 
a análise de indicadores qualitativos e quantitativos;

IV. Transparência - O resultado da avaliação deverá ser 
analisado pelo avaliado e pelos avaliadores com vistas à superação das 
dificuldades detectadas para o desempenho profissional.

§5°. As normas e critérios de avaliação de desempenho terão 
regulamentação própria definida pela comissão de que trata o Artigo 19, 
desta Lei, porém o processo de avaliação deverá ser realizado por comissão 
distinta formada por servidores efetivos da Secretaria da Educação.

Art. 19. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado 
a designar uma comissão composta, preferencialmente, por servidores 
efetivos do Quadro de Pessoal da Secretaria da Educação e por represen-
tantes indicados pela entidade sindical, para, sob a presidência da primeira, 
proceder à gestão plena do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos, 
bem como propor revisões, ajustes ou quaisquer adequações à estrutura 
municipal ou, quando imperativo, estudos para:

I. Introdução de cargos e/ou alterações em cargos existen-
tes; 

II. revisão de descrição de cargos;

III. revisão de faixas de vencimento, ou
IV. outras julgadas necessárias.    

Subseção I
Da Promoção
 
Art. 20.  A promoção é o avanço de um nível para o outro, 

mediante titulação acadêmica na área de educação, de acordo com os 
seguintes critérios:

§1º - Para o cargo de Professor:
I. NIVEL ESPECIAL II - Formação em nível médio, seguido 

de estudos adicionais;
II. NIVEL ESPECIAL III - Formação em nível superior em 

curso de licenciatura de curta duração;
III. NÍVEL I - Formação em nível superior em curso de 

licenciatura, de graduação plena;
IV. NIVEL II - Formação em nível superior em curso de 

licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obti-
da em curso de especialização na área com duração mínima de 360 
(trezentos e sessenta) horas, com aprovação de monografia;

V. NIVEL III - Formação em nível superior em curso de 
licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado em educação 
com defesa e aprovação de dissertação;

VI. NIVEL IV - Formação em nível superior em curso de 
licenciatura, de graduação plena, acrescida de Doutorado em educa-
ção com defesa e aprovação de tese.

§2º - Para o cargo de Coordenador Pedagógico:
I. NIVEL II - Formação em nível superior em Pedagogia 

em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-
graduação obtida em curso de especialização na área, com duração 
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, com aprovação de 
monografia;

II. NIVEL III - Formação em nível superior em Pedagogia 
em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado 
em educação com defesa e aprovação de dissertação;

III. NIVEL IV - Formação em nível superior em Pedagogia 
em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de Doutorado 
em educação com defesa e aprovação de tese.

Art. 21. A promoção prevista no Caput do Artigo anterior 
será efetivada mediante requerimento do servidor, devidamente ins-
truído, com a apresentação do respectivo diploma para graduação e 
a titulação nos casos de pós graduação, nos prazos especificados 
em regulamento, e a percepção de benefícios ou vantagens daí de-
correntes, devida a partir da data do seu requerimento, desde que 
comprovada a titulação.

§1º. Deferida a respectiva promoção, o servidor será posi-
cionado no novo nível e na mesma referência em que se encontrava 
no nível anterior. 

§2º. O Professor com acumulação de cargo prevista em lei 
poderá usar a nova habilitação ou titulação em ambos os cargos, obede-
cidos os critérios estabelecidos neste Artigo.

Art. 22. Os diplomas ou certificados de cursos de pós-gradu-
ação “lato sensu” e “stricto sensu” e de nova habilitação de que tratam 
o Artigo anterior, somente serão validados para os fins da promoção se 
ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos oficiais, 
e, quando realizados no exterior, se revalidados por instituição brasileira 
credenciada para tal.

Art. 23. VETADO.  

Subseção II
Da Progressão Horizontal

Art. 24. A progressão horizontal consiste na passagem do 
servidor de uma referência para outra imediatamente superior, dentro do 
mesmo nível e será concedida observados os seguintes critérios:

I. resultado favorável alcançado pelo servidor na avaliação 
de desempenho;

II. lapso temporal mínimo de 03 (três) anos para cada pro-
gressão, cuja aferição dos itens inerentes ao desempenho deverá ser 
realizada anualmente.
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Parágrafo único - A aferição de desempenho será baseada 
na definição de objetivos, de indicadores e de avaliação de resultados, 
permitindo valorizar a contribuição útil dada pelo servidor, conforme critérios 
estabelecidos em regulamento próprio.

Art. 25. Será computado como resultado para fins da primeira 
progressão horizontal a avaliação favorável do estágio probatório alcançada 
pelo servidor.

CAPÍTULO VII
DO VENCIMENTO, VANTAGENS PECUNIÁRIAS E DA RE-

MUNERAÇÃO

Seção I
Do Vencimento

Art. 26. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício 
do Cargo integrante do Magistério Público Municipal correspondente à 
natureza das atribuições e requisitos de habilitação e qualificação.

Art. 27. Aos servidores do Magistério Público Municipal atri-
buem-se vencimentos sendo considerado o princípio de igual remuneração 
para igual habilitação e equivalente desempenho de funções inerentes ao 
cargo e a jornada de trabalho.    

Art. 28. Os valores dos vencimentos dos integrantes dos car-
gos de provimento efetivo, cargo em comissão e função de confiança do 
Magistério Público Municipal são fixados segundo os níveis e referências 
a que pertençam, na forma do Anexo IV – Tabelas de Vencimentos, que 
integra esta Lei, observados a carga horária e os seguintes critérios:

I. Os valores dos vencimentos do Nível Especial I, Especial 
II e Especial III correspondem a 70% (setenta por cento), 77,5% (setenta 
e sete e meio por cento) e 85% (oitenta e cinco por cento), respectiva-
mente, do valor do vencimento do Nível I, tomado como referência para 
o presente Plano;

II. O valor do vencimento do Nível II corresponde ao valor 
do vencimento do Nível I acrescido de 10% (dez por cento);

III. O valor do vencimento do Nível III corresponde ao valor 
do vencimento do Nível II acrescido de 15% (quinze por cento);

IV. o valor do vencimento do Nível IV corresponde ao 
valor do vencimento do Nível III acrescido de 25% (vinte e cinco por 
cento). 

Parágrafo único.  Em um mesmo Nível haverá uma diferença 
percentual de 3,0% (três por cento) entre uma referência e outra, de modo 
que a referência “B” de cada Nível corresponda ao valor da referência “A” 
acrescido de 3,0% (três por cento), e assim sucessivamente até a refe-
rência “J”, que corresponde ao valor da referência “I” acrescido de 3,0% 
(três por cento).

 
Art. 29. Os valores referentes aos vencimentos dos cargos de 

provimento efetivo, obedecendo a jornada de 20 horas, correspondentes 
aos níveis, e referências são os fixados no Anexo IV - Tabela de Venci-
mentos, que integra esta lei.

Parágrafo único. Ao servidor cuja jornada de trabalho seja 
superior à definida no Caput deste Artigo, será assegurado um vencimen-
to proporcional à efetiva jornada, nos termos da Tabela de Vencimentos, 
Anexo IV, desta lei.

Seção II
Da Remuneração

Art. 30. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido 
das vantagens pecuniárias, de caráter permanente ou temporário, esta-
belecidas em lei.

Art. 31. Os servidores do Magistério Público Municipal, além 
do vencimento e das demais vantagens conferidas aos servidores em 
geral, previstas na Lei n° 407/98 - Estatuto dos Servidores da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, no que for aplicável, farão jus às seguintes van-
tagens específicas:

I. Gratificação pela Regência de Classe;
II. Gratificação Pelo Exercício de Atividades Complementa-

res;

III. Gratificação de Incentivo a Atividade Pedagógica;
IV. Gratificação pelo Exercício de Docência no Turno Notur-

no;
V. Gratificação pelo Exercício de Docência com Alunos Porta-

dores de Necessidades Educacionais Especiais;
VI. Gratificação pelo Exercício de Docência em Unidade Es-

colar Localizada na Zona Rural;
VII. Auxílio – Transporte;
VIII. Auxílio – Alimentação.

Art. 32. Ao ocupante do cargo de Professor em efetiva regên-
cia de classe, como incentivo à permanência em sala de aula, é devida a 
gratificação a que se refere o inciso I, do Artigo anterior, para compensar 
a execução das atividades extra classe, correspondente a 30% (trinta por 
cento) do vencimento.

Art. 33. Ao ocupante de cargos de Professor e de Coordenador 
Pedagógico no exercício de Direção e Vice-Direção de Unidade Escolar 
e Gestor de Unidade Escolar é devida a gratificação de 30% (trinta por 
cento) do vencimento, nos termos do inciso II, do Artigo 31, desta lei, como 
compensação de perdas remuneratórias decorrentes do afastamento da 
atividade de docência e de coordenação pedagógica e bem assim, estimular 
o preenchimento dos respectivos cargos. 

Art. 34. Ao ocupante do cargo de Coordenador Pedagógico 
em efetiva atividade de suporte pedagógico em unidade escolar, como 
incentivo ao fortalecimento da prática pedagógica, é devida a gratificação 
a que se refere o inciso III, do Artigo 31, correspondente a 30% (trinta por 
cento) do vencimento.

Art. 35. Aos ocupantes dos cargos de Professor e Coordenador 
Pedagógico, é devida a gratificação a que se refere o inciso IV, do Artigo 
31, desta lei, correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento, para 
compensar o exercício das atividades de docência e de coordenação 
pedagógica, respectivamente, no turno noturno.

Parágrafo único - A gratificação de que trata o caput deste Arti-
go cessará quando cessarem os motivos que ensejaram sua concessão.

Art. 36. Ao ocupante do cargo de Professor em efetiva regência 
de classe com alunos portadores de necessidades especiais, é devida a 
gratificação correspondente a 15% (quinze por cento) do vencimento a 
que se refere o inciso V do Artigo 31, desta lei, como incentivo ao exer-
cício da docência com alunos portadores de necessidades educacionais 
especiais em classes distintas das demais, nas escolas comuns ou em 
escolas especializadas.

§1º. A gratificação referida no Caput deste artigo não exclui a 
devida nos termos do inciso I do Artigo 31, desta lei.                

§2º. Só fará jus à gratificação instituída neste artigo o ocupante 
do cargo do Magistério Público Municipal portador de certificado de curso 
específico na área de Educação Especial com duração mínima de 160 
(cento e sessenta) horas.

§3º. A gratificação de que trata o Caput deste artigo cessará 
quando o ocupante do cargo da Rede Pública Municipal de Ensino for 
transferido para outro estabelecimento que não apresente as condições 
então previstas.

Art. 37. Aos servidores do Magistério Público Municipal, será 
concedida gratificação pelo exercício de docência em unidade escolar 
localizada na zona rural, a que se refere o inciso VI do Artigo 31, desta lei, 
no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre seu vencimento. 

§1º - A Gratificação de que trata este artigo será paga inte-
gralmente quando o servidor desenvolver suas atividades durante toda a 
semana, ou de forma proporcional aos dias trabalhados.

§2º - Fica a Secretaria da Educação autorizada a expedir 
Portaria indicando as Unidades Escolares localizadas em zona rural com 
base nos estudos realizados pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento de Gestão.

§3º. - A gratificação de que trata o Caput deste Artigo cessará 
quando cessarem os motivos que ensejaram sua concessão.

Art. 38. Será concedido aos servidores do Magistério Público 
Municipal Auxílio-Alimentação e Auxílio-Transporte, nos termos da Lei nº. 
810/2007 e Lei nº. 544/2001, respectivamente.  
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CAPÍTULO VIII
DO REGIME DE TRABALHO E DAS FÉRIAS

Seção I
Do Regime de Trabalho

Art. 39.  A jornada mínima semanal para o Professor em do-
cência será de 20 (vinte) horas semanais, obedecendo ao limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) para horas-atividade.

Art. 40.  A jornada máxima semanal para o Professor em 
docência será de 40 (quarenta) horas semanais, obedecendo ao limite de 
25% (vinte e cinco por cento) para horas-atividade.

Art. 41. O aumento ou a redução da carga horária do Profes-
sor para os limites máximo e mínimo levará em conta, reciprocamente, o 
interesse da Secretaria da Educação e a opção do Professor.

Art. 42. O titular do cargo de Professor, que não esteja em 
acumulação de cargo, emprego ou função pública, poderá ser convocado 
para prestar serviço em regime suplementar, para substituição temporária 
de Professores em função docente, em seus impedimentos legais e nos 
casos de nomeação para cargo em comissão ou designação para exer-
cício de função de confiança do Magistério, de forma não concomitante 
com a docência, obedecido à proporcionalidade estabelecida nos Artigos 
39 e 40, desta lei. 

§1º. A convocação em regime suplementar será remunerada 
proporcionalmente ao número de horas adicionadas à jornada de trabalho 
do Professor.

§2º. Cessados os motivos que determinaram à atribuição do 
regime suplementar de trabalho, o Professor retorna, automaticamente, a 
sua jornada normal de trabalho.

Art. 43. Os Professores que, por menos de dez anos, estejam 
submetidos à jornada máxima semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas, 
somente a seu pedido ou mediante decisão fundamentada da Administração 
Pública poderão ter reduzida a sua jornada.

Art. 44. Responderá administrativa, civil e penalmente a 
autoridade que promover ou autorizar qualquer substituição de servidor 
por terceiro, sem que haja a devida excepcionalidade da contratação 
temporária prevista em lei. 

Seção II
Das Férias

Art. 45. Os Servidores integrantes do Magistério Público Mu-
nicipal farão jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais cujo gozo se 
dará em duas etapas:

I. 30 (trinta) dias após o término do ano letivo, e
II. 15 (quinze) dias após o término do 1º semestre escolar.

Art. 46. As férias somente poderão ser interrompidas por 
motivos de calamidade pública, licença maternidade, comoção interna, 
convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior 
interesse público.

Art. 47. O adicional sobre a remuneração estabelecido na 
Constituição Federal será pago aos servidores do Magistério Público 
Municipal, por ocasião do gozo das férias.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS,
TRANSITÓRIAS E FINAIS

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 48. É vedado atribuir aos servidores do Magistério Público 
Municipal outras atribuições que não as legalmente previstas para o cargo 
de Professor Municipal e Coordenador Pedagógico, salvo para o exercício 
de cargo em comissão.

Art. 49. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conce-
der, mediante Lei previamente vigente, abono especial anual, em valores 
proporcionais ao vencimento dos servidores do Magistério Público Muni-
cipal, ao final de cada exercício financeiro, desde que o dispêndio com 
vencimento, gratificações e encargos sociais, não atingirem a aplicação 
mínima obrigatória de 60% (sessenta por cento) dos recursos destinados 
ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, conforme preconi-
zado na Emenda Constitucional n° 53, de 19 de dezembro de 2006.

Parágrafo único. O abono de que trata o caput deste Artigo 
somente será devido aos servidores em exercício na data de concessão, 
sendo calculado em valor proporcional aos dias efetivamente trabalha-
dos.

Art. 50. Fica assegurado ao Professor e Coordenador Peda-
gógico estudante, o afastamento de suas atribuições sem prejuízo de seus 
vencimentos e vantagens de caráter permanente, para participar de estágio 
curricular supervisionado, obrigatório, na área de educação, quando houver 
incompatibilidade do horário de trabalho com o do estágio.

  
Art. 51. Ao servidor integrante do Magistério Público Municipal 

são assegurados, nos termos da Constituição Federal, além do direito à 
livre associação sindical os seguintes direitos, dentre outros dela decor-
rentes:

I. inamovibilidade do dirigente sindical, até 01 (um) ano após 
o final do mandato, exceto se a pedido;

II. descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a 
que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em 
assembléia geral da categoria.

Art. 52.  Fica assegurado o mês de maio como referência para 
revisão dos valores do piso salarial dos servidores do Magistério Público 
Municipal.

Seção II
Das Disposições Transitórias

Subseção I
Do Enquadramento

Art. 53. Os atuais ocupantes de cargos de provimento efetivo 
serão enquadrados nos cargos constantes do Anexo I – Quadro de Pessoal, 
desta Lei, quando de sua implantação, obedecendo à linha de correlação 
estabelecida pelo Anexo II – Quadro de Correlação de Cargos que a integra, 
definindo-se a referência no nível correspondente ao enquadramento, de 
acordo com o tempo de efetivo exercício no cargo ocupado, na Prefeitura 
Municipal de Camaçari, considerando-se o interstício de tempo:

I. até 03 anos, referência “A” do Nível correspondente;
II. de 03 anos e um dia até 9 anos, referência “B” do Nível 

correspondente;
III. de 9 anos e um dia até 14 anos, referência  “C” do Nível 

correspondente;
IV. de 14 anos e um dia até 19 anos, referência  “D” do Nível 

correspondente;
V. de 19 anos e um dia até 24 anos, referência  “E” do Nível 

correspondente;
VI. de 24 anos e um dia até 29 anos, referência “F” do Nível 

correspondente;
VII. acima de 29 anos e um dia, referência “G” do Nível cor-

respondente.

§1º. A data de referência para contagem do tempo de serviço 
a que se refere o caput deste Artigo e seus incisos será 30 de abril de 
2008.

§2º. Caso o vencimento decorrente do enquadramento previsto 
neste Artigo seja inferior ao vencimento atualmente percebido pelo servidor, 
será o servidor enquadrado em nova referência, imediatamente superior, 
que lhe assegure este último.

§3º. Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, 
integrantes do atual quadro de pessoal do Magistério Público Municipal, 
em licença sem vencimentos ou cedidos e em exercício em outros órgãos 
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ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS

MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

CARGO: PROFESSOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Executar as atividades de regência de classe, planejamento 
escolar, participação na elaboração da proposta pedagógica da unidade 
ensino, estabelecimento de estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento e colaboração na articulação da escola com a família 
e a comunidade.

NÍVEL ESPECIAL I – PROFESSOR COM HABILITAÇÃO 
ESPECÍFICA DE ENSINO MÉDIO, 

COM FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO.

DOCÊNCIA DE:
Educação Infantil até a 4ª série do Ensino Fundamental.

PRÉ-REQUISITOS:
· Habilitação específica de ensino médio com formação em 

magistério.
· Registro no órgão competente, quando exigido em Lei.

públicos da esfera municipal, estadual ou federal, só serão enquadrados 
nos termos deste Artigo, quando de sua recondução ao efetivo exercício 
das atividades inerentes ao cargo de ocupação.

Art. 54. Ao servidor vinculado que em decorrência do enqua-
dramento previsto nesta lei vier a sofrer redução do valor do vencimento 
básico, fica assegurada a percepção da diferença como vantagem pessoal 
nominalmente identificável nos termos da Lei nº. 407/98. 

Seção II
Das Disposições Finais

Art. 55. Ato do Chefe do Poder Executivo Municipal designará 
uma comissão composta, preferencialmente, por servidores efetivos do 
quadro de pessoal da administração municipal para proceder aos enqua-
dramentos determinados nesta lei.

Art. 56. As despesas decorrentes da aplicação desta lei cor-
rerão à conta de dotações orçamentárias próprias, ficando o Executivo 
Municipal autorizado a abrir créditos suplementares se necessários à 
cobertura de despesas decorrentes.

Art. 57. Os casos omissos serão objetos de estudo da Comis-
são Gestora do respectivo Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos.

Art. 58. Os atos administrativos decorrentes da aplicação desta 
lei, bem como, a regulamentação dos dispositivos nesta contida, ocorrerão 
no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua publicação. 

Art. 59. Integram esta lei:
I. Anexo I - Quadro de Pessoal;
II. Anexo II – Quadro de Correlação de Cargos;
III. Anexo III – Descrições de Cargos;
IV. Anexo IV - Tabelas de Vencimentos.

Art. 60.  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial, a Lei nº. 404, de 23 
de julho de 1998 e suas alterações posteriores, e os efeitos financeiros por 
esta produzidos ocorrerão a partir de 01 de maio de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE ABRIL DE 2008

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ANEXO I 

QUADRO DE PESSOAL 

MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 

Cargos Efetivos  

DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEL 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

QUANTITATIVO 

Especial I 697 
Especial II 252 
Especial III 4 

I 951 
II 220 
III 20 

PROFESSOR 

IV 

20 e 40h 

20 
I 49 
II 8 
III 20 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

IV 

20 e 40h 

20 
 

Cargos em Comissão  

DENOMINAÇÃO DO CARGO Nº DE TURNOS QUANTITATIVO 

Diretor de Unidade Escolar I 2 TURNOS 1 
Diretor de Unidade Escolar I 3 TURNOS 7 
Diretor de Unidade Escolar II 2 TURNOS 16 
Diretor de Unidade Escolar II 3 TURNOS 21 
Diretor de Unidade Escolar III 2 TURNOS 13 
Diretor de Unidade Escolar III 3 TURNOS 10 
Vice - Diretor de Unidade Escolar I 1 TURNO 2 
Vice - Diretor de Unidade Escolar I 2 TURNOS 12 
Vice - Diretor de Unidade Escolar II 1 TURNO 6 
Vice - Diretor de Unidade Escolar II 2 TURNOS 33 
Vice - Diretor de Unidade Escolar III 1 TURNO 1 
Vice - Diretor de Unidade Escolar III 2 TURNOS 11 
Gestor de Unidade Escolar I 2 TURNOS 5 
Gestor de Unidade Escolar II 2 TURNOS 1 
Gestor de Unidade Escolar III 2 TURNOS 1 
Funções de Confiança  

DENOMINAÇÃO DO CARGO CARGA HORÁRIA QUANTITATIVO 

Secretário Escolar I 2 TURNOS 1 
Secretário Escolar I 3 TURNOS 6 
Secretário Escolar II 2 TURNOS 12 
Secretário Escolar II 3 TURNOS 24 
Secretário Escolar III 2 TURNOS 5 
Secretário Escolar III 3 TURNOS 6 
 

ANEXO II 

QUADRO DE CORRELAÇÃO DE CARGOS 

MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 

Cargos Efetivos 

DENOMINAÇÃO ATUAL DO CARGO NÍVEL DENOMINAÇÃO ANTERIOR DO CARGO 

ESPECIAL I Professor – Nível I 
ESPECIAL II Professor – Nível II 
ESPECIAL III Professor – Nível III 

Professor – Nível IV I 
Professor – Nível V 

II Professor – Nível VI 
III _ 

PROFESSOR 

IV _ 

Especialista em Educação IV I 
Especialista em Educação V 

II Especialista em Educação VI 
III _ 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

IV _ 
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· Aprovação em concurso público de provas e títulos.

NÍVEL ESPECIAL II – PROFESSOR COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA 
DE ENSINO MÉDIO, SEGUIDA DE ESTUDOS ADICIONAIS.

DOCÊNCIA DE:
Educação Infantil até a 6ª Série do Ensino Fundamental

PRÉ-REQUISITOS:

· Habilitação específica de ensino médio em magistério, segui-
da de estudos adicionais, correspondentes a um ano letivo, ou ensino médio 
completo com habilitação em magistério, obtido em quatro séries.

· Registro no órgão competente, quando exigido por Lei.

NÍVEL ESPECIAL III – PROFESSOR COM HABILITAÇÃO 
ESPECÍFICA EM ENSINO SUPERIOR, 

OBTIDA EM CURSO DE LICENCIATURA 
DE CURTA DURAÇÃO. 

DOCÊNCIA DE:
· Educação Infantil até a 8ª Série do Ensino Fundamental

PRÉ-REQUISITOS:
· Curso em ensino superior completo de licenciatura de curta 

duração.
· Registro no órgão competente, quando exigido por Lei.

NÍVEL 1 – PROFESSOR COM HABILITAÇÃO 
ESPECÍFICA EM ENSINO SUPERIOR COMPLETO, 

OBTIDA EM CURSO DE LICENCIATURA 
DE GRADUAÇÃO PLENA.

DOCÊNCIA:
· Educação Infantil até a 8ª Série do Ensino Fundamental.

PRÉ-REQUISITOS:
· Curso em ensino superior completo de licenciatura de gra-

duação plena.
· Registro no órgão competente, quando exigido por lei.
· Aprovação em concurso público de provas e títulos.

NÍVEL 2 – PROFESSOR COM HABILITAÇÃO
ESPECÍFICA EM ENSINO SUPERIOR COMPLETO, OBTIDA 

EM CURSO DE LICENCIATURA DE GRADUAÇÃO 
PLENA E CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO COM GRAU 

DE ESPECIALIZAÇÃO, COM DURAÇÃO MÍNIMA 
DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) HORAS.

DOCÊNCIA:
· Educação Infantil até a 8ª Série do Ensino Fundamental.

PRÉ-REQUISITOS:
· Curso de ensino superior completo de licenciatura de gra-

duação plena.
· Curso de pós-graduação com grau de especialização, com 

duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, reconhecido por 
órgão federal competente.

· Registro no órgão competente, quando exigido por lei.

NÍVEL 3 – PROFESSOR COM CURSO 
DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO

DOCÊNCIA:
· Educação Infantil até a 8ª Série do Ensino Fundamental.

PRÉ-REQUISITOS:
· Aprovação em defesa de tese, com concessão de título de 

mestre, realizada em curso de pós-graduação reconhecida por órgão 
federal competente.

· Registro no órgão competente, quando exigido por lei.

NÍVEL 4 – PROFESSOR COM CURSO 
DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DOUTORADO

DOCÊNCIA:
· Educação Infantil até a 8ª Série do Ensino Fundamental.

PRÉ-REQUISITOS:
· Aprovação em defesa de dissertação, com concessão de 

título de doutor, realizada em curso de pós-graduação reconhecido por 
órgão federal competente.

· Registro no órgão competente, quando exigido por lei.

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DOCÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL A 4ª SÉRIE DO EN-
SINO FUNDAMENTAL

· Participar e desenvolver a proposta pedagógica da unidade 
escolar.

· Organizar e promover as atividades educativas, culturais, 
recreativas, cívicas e de lazer, de forma individual e coletiva das crianças 
em idade de creche, pré-escolar e alunos de 1ª a 4ª séries do ensino 
fundamental, visando o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo, 
psíquico e social.

· Implementar metodologias que possibilitem aos alunos o 
exercício da escolha, da descoberta, da cooperação e atividades que os 
conduzam à construção gradativa dos seus conhecimentos e a autonomia 
moral e social.

· Planejar atividades que envolvam jogos, desenhos, pintura, 
música, dança, canto e outras modalidades de expressão e comunicação 
visando criar experiências de aprendizagem que valorizem as manifesta-
ções espontâneas e culturais dos alunos e possibilitem o desenvolvimento 
da criatividade e novas formas de reconhecimento para representação do 
seu mundo.

· Realizar registro e acompanhamento da freqüência dos 
alunos.

· Elaborar plano de aula, selecionando assunto e determinando 
a metodologia.

· Ministrar aulas das matérias que compõem faixas de ensino 
de 1ª a 4ª séries, transmitindo os conteúdos de forma integrada e com-
preensível.

· Elaborar e aplicar testes, provas e outras metodologias usuais 
de avaliação.

· Elaborar boletins de controle e relatórios, observando o com-
portamento e desempenho do aluno, para manter um registro que permita 
dar informações e fazer avaliação do aluno e do processo pedagógico.

· Exercer outras atividades correlatas.

ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR NÍVEL ESPECIAL II

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DOCÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL A 
4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL

· Participar e desenvolver a proposta pedagógica da unidade 
escolar.

· Organizar e promover as atividades educativas, culturais, 
recreativas, cívicas e de lazer, de forma individual e coletiva das crianças 
em idade de creche, pré-escolar e alunos de 1ª a 4ª séries do ensino 
fundamental, visando o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo, 
psíquico e social.

· Implementar metodologias que possibilitem aos alunos o 
exercício da escolha, da descoberta, da cooperação e atividades que os 
conduzam à construção gradativa dos seus conhecimentos e a autonomia 
moral e social.

· Planejar atividades que envolvam jogos, desenhos, pintura, 
música, dança, canto e outras modalidades de expressão e comunicação 
visando criar experiências de aprendizagem que valorizem as manifesta-
ções espontâneas e culturais dos alunos e possibilitem o desenvolvimento 
da criatividade e novas formas de reconhecimento para representação do 
seu mundo.

· Realizar registro e acompanhamento da freqüência dos 
alunos.

· Elaborar plano de aula, selecionando assunto e determinando 
a metodologia.

· Ministrar aulas das matérias que compõem faixas de ensino 
de 1ª a 4ª séries, transmitindo os conteúdos de forma integrada e com-
preensível.

· Elaborar e aplicar testes, provas e outras metodologias usuais 
de avaliação.

· Elaborar boletins de controle e relatórios, observando o com-
portamento e desempenho do aluno, para manter um registro que permita 
dar informações e fazer avaliação do aluno e do processo pedagógico.

· Exercer outras atividades correlatas.

DOCÊNCIA DE 5ª E 6ª SÉRIES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

· Participar e desenvolver a proposta pedagógica da unidade 
escolar.

· Estudar o programa do curso, analisando o conteúdo do 
mesmo para planejar as aulas.

· Elaborar o plano de aula, selecionando os temas do programa 
e determinando a metodologia.

· Elaborar uma metodologia que desafie o aluno a pensar, 
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refletir, criar, agir, escolher, descobrir, cooperar, solidarizar-
se.

· Ministrar aulas nas disciplinas curriculares dos cursos de 5ª 
e 6ª Séries transmitindo os conteúdos teórico-práticos da disciplina de sua 
área de atuação, através de técnicas e metodologia apropriadas, visando 
o aprendizado crítico e reflexivo do aluno.

· Desenvolver com a classe exercícios práticos, estudos, 
trabalhos, pesquisas e dinâmica de grupo para possibilitar um melhor 
aprendizado do aluno.

· Elaborar e aplicar testes, provas e outros métodos usuais de 
avaliação, para verificar o aproveitamento do aluno.

· Registrar a matéria dada e os trabalhos efetivados possibili-
tando a avaliação do desenvolvimento do curso.

· Realizar o registro e acompanhamento de freqüência e 
desempenho dos alunos necessários à avaliação do processo ensino-
aprendizagem.

· Exercer outras atividades correlatas.

ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR NÍVEL ESPECIAL III 

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DOCÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL A 4ª SÉRIE DO EN-
SINO FUNDAMENTAL

· Participar e desenvolver a proposta pedagógica da unidade 
escolar.

· Organizar e promover as atividades educativas, culturais, 
recreativas, cívicas e de lazer, de forma individual e coletiva das crianças 
em idade de creche, pré-escolar e alunos de 1ª a 4ª séries do ensino 
fundamental, visando o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo, 
psíquico e social.

· Implementar metodologias que possibilitem aos alunos o 
exercício da escolha, da descoberta, da cooperação e atividades que os 
conduzam à construção gradativa dos seus conhecimentos e a autonomia 
moral e social.

· Planejar atividades que envolvam jogos, desenhos, pintura, 
música, dança, canto e outras modalidades de expressão e comunicação 
visando criar experiências de aprendizagem que valorizem as manifesta-
ções espontâneas e culturais dos alunos e possibilitem o desenvolvimento 
da criatividade e novas formas de reconhecimento para representação do 
seu mundo.

· Realizar registro e acompanhamento da freqüência dos 
alunos.

· Elaborar plano de aula, selecionando assunto e determinando 
a metodologia.

· Ministrar aulas das matérias que compõem faixas de ensino 
de 1ª a 4ª séries, transmitindo os conteúdos de forma integrada e com-
preensível.

· Elaborar e aplicar testes, provas e outras metodologias usuais 
de avaliação.

· Elaborar boletins de controle e relatórios, observando o com-
portamento e desempenho do aluno, para manter um registro que permita 
dar informações e fazer avaliação do aluno e do processo pedagógico.

· Exercer outras atividades correlatas.

DOCÊNCIA DE 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL

· Participar e desenvolver a proposta pedagógica da unidade 
escolar.

· Estudar o programa do curso, analisando o conteúdo do 
mesmo para planejar as aulas.

· Elaborar o plano de aula, selecionando os temas do programa 
e determinando a metodologia.

· Elaborar uma metodologia que desafie o aluno a pensar, 
refletir, criar, agir, escolher, descobrir, cooperar, solidarizar-se.

· Ministrar aulas nas disciplinas curriculares dos cursos de 5ª 
a 8ª Séries transmitindo os conteúdos teórico-práticos da disciplina de sua 
área de atuação, através de técnicas e metodologia apropriadas, visando 
o aprendizado crítico e reflexivo do aluno.

· Desenvolver com a classe exercícios práticos, estudos, 
trabalhos, pesquisas e dinâmica de grupo para possibilitar um melhor 
aprendizado do aluno.

· Elaborar e aplicar testes, provas e outros métodos usuais de 
avaliação, para verificar o aproveitamento do aluno.

· Registrar a matéria dada e os trabalhos efetivados possibili-
tando a avaliação do desenvolvimento do curso.

· Realizar o registro e acompanhamento de freqüência e 
desempenho dos alunos necessários à avaliação do processo ensino-
aprendizagem.

· Exercer outras atividades correlatas.

ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR NÍVEL I, II, III E IV

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DOCÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL A 4ª SÉRIE DO EN-
SINO FUNDAMENTAL

· Participar e desenvolver a proposta pedagógica da unidade 
escolar.

· Organizar e promover as atividades educativas, culturais, 
recreativas, cívicas e de lazer, de forma individual e coletiva das crianças 
em idade de creche, pré-escolar e alunos de 1ª a 4ª séries do ensino 
fundamental, visando o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo, 
psíquico e social.

· Implementar metodologias que possibilitem aos alunos o 
exercício da escolha, da descoberta, da cooperação e atividades que os 
conduzam à construção gradativa dos seus conhecimentos e a autonomia 
moral e social.

· Planejar atividades que envolvam jogos, desenhos, pintura, 
música, dança, canto e outras modalidades de expressão e comunicação 
visando criar experiências de aprendizagem que valorizem as manifesta-
ções espontâneas e culturais dos alunos e possibilitem o desenvolvimento 
da criatividade e novas formas de reconhecimento para representação do 
seu mundo.

· Realizar registro e acompanhamento da freqüência dos 
alunos.

· Elaborar plano de aula, selecionando assunto e determinando 
a metodologia.

· Ministrar aulas das matérias que compõem faixas de ensino 
de 1ª a 4ª séries, transmitindo os conteúdos de forma integrada e com-
preensível.

· Elaborar e aplicar testes, provas e outras metodologias usuais 
de avaliação.

· Elaborar boletins de controle e relatórios, observando o com-
portamento e desempenho do aluno, para manter um registro que permita 
dar informações e fazer avaliação do aluno e do processo pedagógico.

· Exercer outras atividades correlatas.

DOCÊNCIA DE 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL

· Participar e desenvolver a proposta pedagógica da unidade 
escolar.

· Estudar o programa do curso, analisando o conteúdo do 
mesmo para planejar as aulas.

· Elaborar o plano de aula, selecionando os temas do programa 
e determinando a metodologia.

· Elaborar uma metodologia que desafie o aluno a pensar, 
refletir, criar, agir, escolher, descobrir, cooperar, solidarizar-se.

· Ministrar aulas nas disciplinas curriculares dos cursos de 5ª 
a 8ª Séries transmitindo os conteúdos teórico-práticos da disciplina de sua 
área de atuação, através de técnicas e metodologia apropriadas, visando 
o aprendizado crítico e reflexivo do aluno.

· Desenvolver com a classe exercícios práticos, estudos, 
trabalhos, pesquisas e dinâmica de grupo para possibilitar um melhor 
aprendizado do aluno.

· Elaborar e aplicar testes, provas e outros métodos usuais de 
avaliação, para verificar o aproveitamento do aluno.

· Registrar a matéria dada e os trabalhos efetivados possibili-
tando a avaliação do desenvolvimento do curso.

· Realizar o registro e acompanhamento de freqüência e 
desempenho dos alunos necessários à avaliação do processo ensino-
aprendizagem.

· Exercer outras atividades correlatas.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS

MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Executar, no âmbito do sistema de ensino ou na escola, as 

funções de planejamento, organização, supervisão, administração, orien-
tação, acompanhamento e avaliação das atividades pedagógicas, executar 
em trabalho individual ou em grupo, a orientação, o aconselhamento e o 
encaminhamento de alunos em sua formação geral, bem como participar 
da elaboração da proposta pedagógica da escola.

NÍVEL I – COORDENADOR PEDAGÓGICO, COM CURSO EM ENSI-
NO SUPERIOR COMPLETO DE LICENCIATURA DE GRADUAÇÃO 

PLENA EM PEDAGOGIA.

PRÉ-REQUISITOS:
· Curso em ensino superior completo em Pedagogia.
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LEI N° 874 / 2008
DE 04 DE ABRIL DE 2008

Institui o Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Servidores Públicos do 
Quadro de Provimento Efetivo da Adminis-
tração Direta do Município de Camaçari e 
dá outras providências.

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Fica instituído nos termos desta Lei o Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos, que passa a regulamentar a situação 
funcional e a carreira dos servidores legalmente investidos em Cargo 
Público da Administração Direta do Município de Camaçari, constituído 
pelos cargos de provimento efetivo constantes do Anexo I – Quadro de 
Pessoal, desta lei.

§1º. Baseado nas atribuições e responsabilidades necessárias 
ao cumprimento da Missão do Governo Municipal, nos Princípios Constitu-
cionais, na Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal nº. 407/98 - Estatuto 
do Servidor, na Lei Orgânica Federal da Saúde nº. 8.142/90 e demais Leis 
Municipais que regulam a matéria, esta Lei se estrutura mediante:

I. definição de carreiras que possibilitem o desenvolvimento 
profissional do servidor, fundamentada na busca de maiores níveis de 
qualificação e capacitação profissional;

II. adoção de um sistema permanente de capacitação do 
servidor;

III. reconhecimento e valorização do servidor, privilegiando 
critérios que proporcionem igualdade de oportunidades profissionais e 
estimulem a busca da qualidade dos serviços prestados à população do 
Município.

§2º. Os dispositivos deste Plano de Carreira, Cargos e Venci-
mentos não se aplicam aos servidores do Grupo do Magistério Público do 

· Registro no órgão competente, quando exigido por lei.
· 02 (dois) anos de experiência em atividade de docência.
· Aprovação em concurso público de provas e títulos.

NÍVEL II – COORDENADOR PEDAGÓGICO COM HABILITAÇÃO ES-
PECÍFICA EM ENSINO SUPERIOR COMPLETO, OBTIDA EM CURSO 

DE LICENCIATURA DE GRADUAÇÃO PLENA EM PEDAGOGIA E 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO COM GRAU DE ESPECIALIZAÇÃO, 
COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) HO-

RAS.

PRÉ-REQUISITOS:
· Curso de ensino superior completo de licenciatura de gradu-

ação plena em Pedagogia.
· Curso de pós-graduação com grau de especialização, com 

duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, reconhecido por 
órgão federal competente.

· Registro no órgão competente, quando exigido por lei.

NÍVEL III – COORDENADOR PEDAGÓGICO COM HABILITAÇÃO ES-
PECÍFICA EM ENSINO SUPERIOR COMPLETO, OBTIDA EM CURSO 

DE LICENCIATURA DE GRADUAÇÃO PLENA EM PEDAGOGIA E 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO COM GRAU DE MESTRADO.

PRÉ-REQUISITOS:
· Aprovação em defesa de tese, com concessão de título de 

mestre, realizada em curso de pós-graduação reconhecida por órgão 
federal competente.

· Registro no órgão competente, quando exigido por lei.

NÍVEL IV – COORDENADOR PEDAGÓGICO COM HABILITAÇÃO ES-
PECÍFICA EM ENSINO SUPERIOR COMPLETO, OBTIDA EM CURSO 

DE LICENCIATURA DE GRADUAÇÃO PLENA EM PEDAGOGIA E 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO COM GRAU DE DOUTORADO.

PRÉ-REQUISITOS:
· Aprovação em defesa de dissertação, com concessão de 

título de doutor, realizada em curso de pós-graduação reconhecido pelo 
órgão federal competente.

· Registro no órgão competente, quando exigido por lei.

ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NÍVEIS 
I, II, III E IV

· Participar da elaboração e desenvolvimento da proposta 
pedagógica da escola.

· Planejar, controlar, avaliar e executar o plano de supervisão 
e de orientação educacional da rede escolar.

· Supervisionar, planejar, orientar, controlar e avaliar o processo 
ensino-aprendizagem.

· Desenvolver estudos e pesquisas sobre currículo, métodos, 
técnicas e instrumentos de avaliação do rendimento escolar com vistas à 
melhoria da qualidade do ensino.

· Supervisionar a aplicação de currículos, planos e programas 
na unidade de ensino.

· Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas poten-
cialidades profissionais, assessorando pedagogicamente e incentivando a 
articulação e integração da escola com a comunidade.

· Coordenar a implantação e funcionamento dos serviços de 
orientação educacional na unidade escolar.

· Orientar, aconselhar e encaminhar os alunos em sua formação 
geral e integração na escola e na comunidade.

· Coordenar o processo de acompanhamento da assiduidade 
dos alunos na escola.

· Acompanhar a atuação de grêmio, e demais organizações 
estudantis.

· Participar dos programas de orientação vocacional.
· Participar de programas de recuperação dos alunos.
· Participar de reuniões do conselho de classe.
· Exercer outras atribuições correlatas.

ANEXO IV 
TABELAS DE VENCIMENTOS 

MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 

CARGOS EFETIVOS 

Carga Horária: 20 horas 3,0%         
FAIXA DE REFERÊNCIAS 

CARGO NÍVEL 
A B C D E F G H I J 

Esp. I  425,00 437,75 450,88 464,41 478,34 492,69 507,47 522,69 538,37 554,53 
Esp. II 470,53 484,65 499,19 514,16 529,59 545,48 561,84 578,70 596,06 613,94 PROFESSOR 

Esp. III 516,07 531,55 547,50 563,92 580,84 598,27 616,21 634,70 653,74 673,35 
I 607,14 625,35 644,11 663,44 683,34 703,84 724,96 746,71 769,11 792,18 
II 667,85 687,89 708,53 729,78 751,68 774,23 797,45 821,38 846,02 871,40 
III 768,03 791,07 814,81 839,25 864,43 890,36 917,07 944,58 972,92 1.002,11 

PROFESSOR / 
COORDENADOR 
PEDAGÓGICO 

IV 960,04 988,84 1.018,51 1.049,06 1.080,53 1.112,95 1.146,34 1.180,73 1.216,15 1.252,63 
 

Carga Horária: 40 horas          

FAIXA DE REFERÊNCIAS 

CARGO NÍVEL A B C D E F G H I J 
Esp. I  850,00 875,50 901,76 928,81 956,68 985,38 1.014,94 1.045,39 1.076,75 1.109,05 

Esp II 941,07 969,30 998,38 1.028,33 1.059,18 1.090,95 1.123,68 1.157,39 1.192,12 1.227,88 PROFESSOR 

Esp. III 1.032,14 1.063,10 1.095,00 1.127,85 1.161,68 1.196,53 1.232,43 1.269,40 1.307,48 1.346,71 
I 1.214,28 1.250,71 1.288,23 1.326,88 1.366,68 1.407,68 1.449,91 1.493,41 1.538,21 1.584,36 
II 1.335,71 1.375,78 1.417,05 1.459,56 1.503,35 1.548,45 1.594,91 1.642,75 1.692,03 1.742,80 
III 1.536,06 1.582,15 1.629,61 1.678,50 1.728,85 1.780,72 1.834,14 1.889,17 1.945,84 2.004,22 

PROFESSOR / 
COORDENADOR 
PEDAGÓGICO 

IV 1.920,08 1.977,68 2.037,01 2.098,12 2.161,07 2.225,90 2.292,68 2.361,46 2.432,30 2.505,27 
 

ANEXO IV 
TABELAS DE VENCIMENTOS 

MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 

CARGOS EM COMISSÃO 

DENOMINAÇÃO DO CARGO Nº DE TURNOS VENCIMENTO 

DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I 2 TURNOS 854,55 
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I 3 TURNOS 1.044,45 
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II 2 TURNOS 759,60 
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II 3 TURNOS 902,03 
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III 2 TURNOS 664,65 
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III 3 TURNOS 807,08 
VICE - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I 1 TURNO 332,33 
VICE - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I 2 TURNOS 664,65 
VICE - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II 1 TURNO 284,85 
VICE - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II 2 TURNOS 569,70 
VICE - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III 1 TURNO 237,38 
VICE - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III 2 TURNOS 474,75 
GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR I 2 TURNOS 237,38 
GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR II 2 TURNOS 189,90 
GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR III 2 TURNOS 142,43 

FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

DENOMINAÇÃO DO CARGO Nº DE TURNOS GRATIFICAÇÃO 

SECRETÁRIO ESCOLAR I 2 TURNOS 569,70 
SECRETÁRIO ESCOLAR I 3 TURNOS 664,65 
SECRETÁRIO ESCOLAR II 2 TURNOS 474,75 
SECRETÁRIO ESCOLAR II 3 TURNOS 569,70 
SECRETÁRIO ESCOLAR III 2 TURNOS 379,80 
SECRETÁRIO ESCOLAR III 3 TURNOS 474,75 
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Município de Camaçari, por estarem submetidos à legislação específica.

CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS

Art. 2°. Para os fins desta lei considera-se:
I. cargo público - o conjunto de atribuições assemelhadas, 

deveres e responsabilidades cometidas a servidor público municipal, criado 
por lei, em número certo, com denominação própria e pagamento pelo 
Município, de provimento efetivo, em comissão ou temporário;

II. cargo de provimento efetivo - aquele provido por servidor 
habilitado por concurso público ou estável nos termos da Constituição 
Federal;

III. cargo em comissão - o declarado em lei, de livre nomeação 
e exoneração pelo Chefe do  Poder Executivo Municipal;

IV. carreira - a perspectiva de crescimento profissional, funda-
mentada no desempenho eficiente e eficaz e no exercício de atribuições 
de maior nível de complexidade e de formação;

V. classe - o conjunto de cargos que compõem uma carreira, 
de mesma natureza funcional e grau de responsabilidade, mesma faixa 
de referências de vencimentos e substancialmente idênticos quanto ao 
grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício, identificada 
por algarismos arábicos;

VI. desenvolvimento profissional - o crescimento na estru-
tura da carreira, de acordo com os critérios de progressão horizontal e 
promoção;

VII. enquadramento – é o posicionamento do servidor no cargo 
correlato, no nível e na faixa de referências da Tabela de Vencimentos cor-
respondente ao seu tempo de serviço na Prefeitura Municipal de Camaçari, 
na forma estabelecida pelo §1º, do Art. 24, desta lei.

VIII. estágio probatório - o período de exercício de um cargo 
ou função, durante o qual o servidor é observado e é apurada pela admi-
nistração a conveniência ou não, de sua permanência e continuidade no 
serviço público.

IX. faixa de referências – o conjunto de 12 (doze) referências 
que representam os valores de vencimentos fixados para cada nível, iden-
tificadas por letras maiúsculas de “A” a “M”;

X. função - o conjunto de tarefas e responsabilidades atribu-
ídas a um servidor;

XI. nível - a divisão básica de uma classe, que agrupa cargos 
com atribuições iguais e responsabilidades assemelhadas segundo os 
requisitos de formação, identificado por algarismos romanos;

XII. plano de carreira, cargos e vencimentos - o sistema 
estratégico de remuneração, estruturado na forma de carreira, cargo, 
classes, níveis e  faixas de vencimentos, que possibilitam o desenvolvi-
mento profissional do servidor de forma transparente, fundamentado na 
qualificação e no desempenho profissional;

XIII. progressão horizontal – a movimentação do servidor 
para uma referência imediatamente superior a que estiver na faixa de 
referências do cargo que ocupa, dentro da mesma classe, pelo critério do 
mérito funcional, aferida através de avaliação de desempenho;

XIV. promoção – a movimentação do servidor de um nível 
para outro imediatamente superior dentro da mesma classe de cargos a 
que pertence, decorrente da conclusão de cursos de formação, na forma 
estabelecida pelo Art. 12, desta lei; 

XV. provimento - o ato pelo qual se efetua o preenchimento 
do cargo público, com a designação de seu titular;

XVI. quadro de pessoal efetivo - o conjunto de cargos de 
provimento efetivo, integrantes da estrutura da administração direta, 
agrupados por classes, níveis e referências, definidos de acordo com as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Camaçari;

XVII. remuneração - o vencimento do cargo efetivo, acrescido 
das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei;

XVIII. servidor público municipal - a pessoa física legalmente 
investida em cargo público da administração direta; 

XIX. tabela de vencimentos - conjunto ordenado de valores 
de vencimentos, agrupados por classes, níveis e faixas de referências;

XX. vencimento - a retribuição pecuniária pelo exercício de 
cargo público, com valor fixado em lei. 

CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Art. 3º.  Esta lei se norteia pelos seguintes princípios e dire-
trizes:

I. Universalidade ao integrar os servidores municipais estatu-
tários que participam do processo de trabalho desenvolvido pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari.

II. Eqüidade ao assegurar o tratamento igualitário para os 
profissionais integrantes dos cargos iguais ou assemelhados, entendida 
como igualdade de direitos, obrigações e deveres.

III. Participação na Gestão com observação do princípio da 

participação bilateral, entre os servidores e o gestor da unidade organi-
zacional responsável pelos programas, no exercício de gestão plena do 
Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos, conforme disposto no Caput 
do Artigo 38, desta lei. 

IV. Concurso Público a habilitação mediante aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, na forma prevista 
nesta lei e em edital, quando do ingresso de brasileiros ou naturalizados 
brasileiros no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Camaçari. 

V. Publicidade e Transparência a garantia de permanente 
transparência e publicidade de todos os fatos e atos administrativos refe-
rentes a esta lei.

VI. Isonomia ao assegurar o tratamento isonômico nos ven-
cimentos para os trabalhadores com funções iguais, conforme a categoria 
profissional, dentro do mesmo nível de escolaridade, observando-se a 
igualdade de direitos, obrigações e deveres.

  
CAPÍTULO IV
DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 4º. Fica criado o Quadro de Pessoal da Administração 
Direta Municipal, composto pelos cargos de provimento efetivo, constantes 
do Anexo I – Quadro de Pessoal, desta lei. 

§1º Os cargos efetivos ficam agrupados em 4 (quatro) classes 
com as seguintes especificações:

I. classe 1 - compreende o grupo ocupacional concernente 
aos serviços auxiliares, integrada por cargos que executam serviços de 
suporte administrativos e operacionais da administração municipal, para 
cujo desempenho é exigido o grau de instrução de ensino fundamental 
equivalente ao antigo 1º. Grau, com habilitação nas áreas definidas em 
edital de concurso público, constituídos por dois níveis com doze referên-
cias cada; 

II. classe 2 - compreende o grupo ocupacional concernente 
aos serviços administrativos e operacionais auxiliares, integrada por cargos 
que executam procedimentos administrativos e operacionais inerentes à 
gestão municipal, para cujo desempenho é exigido o grau de instrução de 
ensino médio, observados os requisitos legais, constituídos por dois níveis 
com doze referências cada;

III. classe 3 - compreende o grupo ocupacional concernente 
aos serviços técnicos auxiliares,  integrada por cargos que executam pro-
cedimentos administrativos e operacionais inerentes à gestão municipal, 
para cujo desempenho é exigido o grau de instrução de ensino médio 
técnico ou profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação, 
observados os requisitos legais, com habilitação nas áreas definidas em 
edital de concurso público e registro no conselho de classe ou outro órgão 
de fiscalização do exercício profissional, quando houver, constituídos por 
dois níveis com doze referências cada;

IV. classe 4 - compreende o grupo ocupacional concernente 
aos serviços técnicos  de nível universitário, integrada por cargos cujas 
atribuições envolvem análise e diagnóstico das demandas ambientais e 
da comunidade, a elaboração, execução, acompanhamento, avaliação e 
revisão de programas, planos, projetos e ações para viabilizar as diretrizes 
do gestor municipal no atendimento dessas demandas, sendo exigido o 
grau de instrução de nível universitário reconhecido pelo Ministério da 
Educação e registro no conselho de classe ou outro órgão de fiscalização 
do exercício profissional, quando houver, constituídos, por três níveis com 
doze referências cada.

§2°. As atribuições e requisitos requeridas para o exercício dos 
cargos que integram cada classe estão previstas no Anexo III – Descrição 
de Cargos, desta lei.

§3°. O ingresso no cargo de provimento efetivo se dará no nível 
e referência iniciais da respectiva classe, conforme estabelecido pelo Anexo 
IV - Tabela de Vencimentos, desta lei, mediante habilitação em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, observadas a ordem de classifi-
cação e o respectivo prazo de validade, conforme definido em edital. 

§4°. Os cargos efetivos terão seus quantitativos estabelecidos 
na forma do Anexo I – Quadro de Pessoal, desta lei.

§5°. Os cargos em extinção, bem como os seus quantitativos, 
são os constantes do Anexo I - Quadro de Pessoal, desta lei, os quais 
serão declarados extintos quando de sua vacância.

Art. 5°. Ocorrerá a vacância dos cargos efetivos constantes 
do Anexo I - Quadro de Pessoal, desta lei, quando, em decorrência de 
exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento, o servidor deixar 
o exercício do cargo.

Parágrafo único. Os cargos em extinção, constantes do 
Anexo I - Quadro de Pessoal, desta lei, estarão automaticamente extintos 
com a exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento do servidor 
que o ocupar. 

Art. 6º. Por iniciativa do Chefe do Poder Executivo Munici
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pal, atendendo ao interesse da administração, poderão ser 
fixados em lei, anualmente, os quantitativos de cargos, alterações e ajustes 
necessários para adequação à Estrutura Pública Municipal através de pro-
posta do titular da secretaria responsável pela gestão de recursos humanos, 
fundada em estudos apresentados pela Comissão Gestora do Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos, nos termos do Artigo 38, desta lei.

Art. 7º. O servidor ocupante de cargo efetivo nomeado para o 
exercício de cargo em comissão poderá optar pelo vencimento do cargo 
efetivo acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do cargo em comis-
são, ou pelo vencimento atribuído ao cargo em comissão para o qual foi 
nomeado.

Parágrafo único. O servidor, quando exonerado do cargo em 
comissão, será reconduzido a seu cargo efetivo, assegurada a percepção 
de seu vencimento no nível e referência em que se encontrava quando da 
nomeação para o cargo em comissão.

Art. 8º. Os 03 (três) primeiros anos de efetivo exercício do 
cargo serão considerados como estágio probatório durante o qual o 
servidor nomeado, habilitado por concurso público, deverá comprovar, 
mediante processo de avaliação, que satisfaz os requisitos necessários à 
sua permanência no serviço público. 

§1º. Após 03 (três) anos de efetivo exercício o servidor cuja 
avaliação do estágio probatório o recomende, adquire a estabilidade em 
seu cargo de provimento. 

§2º. A avaliação do estágio probatório será conduzida por uma 
comissão designada por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, cujos 
critérios serão objetos de regulamentação própria, observado o disposto 
no Art. 23, da Lei nº. 407/98.

CAPÍTULO V
       DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

 Art. 9º. O desenvolvimento profissional do servidor na carreira 
se dará mediante progressão horizontal e promoção, conforme conceituado 
no Capítulo II, desta lei.

  Art. 10.  Não terá direito à progressão horizontal e à promo-
ção o servidor: 

I. enquanto estiver em licença sem vencimento ou à disposição 
de quaisquer órgãos da esfera Estadual e Federal, salvo se exercendo 
suas atividades no território do município de Camaçari;

II. se tiver sofrido pena de suspensão disciplinar no período 
aquisitivo de cada progressão horizontal;

III. que possuir falta injustificada superior a dez dias no período 
aquisitivo de cada progressão horizontal;

IV. que não tiver retornado de licença sem vencimento no 
período aquisitivo;

V. estando cumprindo pena, imposta por sentença transitada 
em julgado, no período aquisitivo. 

 Seção I
Da Progressão Horizontal

Art. 11. A progressão horizontal é a movimentação do servidor 
para uma referência imediatamente superior a que estiver na faixa de 
vencimento do cargo que ocupa, dentro da mesma classe, pelo critério do 
mérito funcional, aferido através de avaliação de desempenho.

§1º. A progressão horizontal será realizada a cada 03 (três) 
anos.

§2º. O resultado favorável alcançado nas avaliações de mérito 
funcional assegura ao servidor a movimentação para uma referência salarial 
imediatamente superior a que se encontra.

§3º. As avaliações realizadas durante o período de estágio 
probatório, para fins de estabilidade do servidor serão utilizadas, conco-
mitantemente, para efeito de concessão da 1ª progressão horizontal do 
servidor.

Seção II
Da Promoção

Art. 12. A promoção é a movimentação do servidor de um nível 
para outro imediatamente superior dentro da mesma classe de cargos a 
que pertence, decorrente da conclusão de cursos de formação, observados 
os seguintes critérios:

I. para os cargos com requisito de ensino fundamental - pro-
moção para o Nível II da mesma classe de cargos a que pertence por ter 
concluído o curso de formação no ensino médio.

II. para os cargos com requisito de ensino médio - promoção 
para o Nível II da mesma classe de cargos a que pertence por ter 

concluído o curso de formação no ensino superior.
III. para os cargos com requisito de ensino médio técnico ou 

profissionalizante - promoção para o Nível II da mesma classe de cargos a 
que pertence por ter concluído o curso de formação no ensino superior.

IV. para os cargos com requisito de formação no ensino su-
perior:

a. promoção para o Nível II da mesma classe de cargos a que 
pertence por ter concluído curso de pós-graduação equivalente ao grau de 
especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) 
horas, na sua área de atuação na Prefeitura Municipal de Camaçari;

b. promoção para o Nível III da mesma classe de cargos a 
que pertence por ter concluído curso de pós-graduação equivalente ao 
grau de mestrado ou doutorado, na sua área de atuação na Prefeitura 
Municipal de Camaçari.

§1º. As promoções previstas neste Artigo serão efetivadas 
mediante requerimento do servidor, devidamente instruído, com a 
apresentação do respectivo diploma ou certificado, nos prazos espe-
cificados em regulamento e a percepção de benefícios ou vantagens 
daí decorrentes, devida a partir da data do seu requerimento, desde 
que comprovada a titulação.

§2º. Deferida a respectiva promoção, o servidor será po-
sicionado na referencia inicial do novo nível. 

Art. 13. O curso de pós-graduação de que trata a alínea “a” do 
inciso IV, do Artigo anterior, deverá ter relação direta com as atribuições 
desenvolvidas pelo servidor efetivo e serem ministrados por entidades 
legalmente habilitadas, com registro no órgão de educação competente.

Art. 14. Para efeito das promoções de que tratam o inciso IV, 
do Artigo 12, desta Lei, o que determina a mudança de nível é a titulação 
do servidor como especialista, mestre ou doutor, independentemente da 
quantidade de cursos que este tenha concluído. 

Art. 15. Os critérios a serem adotados para fins de concessão 
da progressão horizontal, de que trata o Artigo 11, e da promoção, de que 
trata o Artigo 12, ambos desta Lei, serão objetos de regulamentação própria, 
a ser estabelecida por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 16. Não serão considerados para fins de promoção os 
cursos de formação inerentes aos ensinos fundamental, médio e superior 
quando exigidos como pré-requisitos para o provimento do cargo efetivo 
ocupado pelo servidor.

CAPÍTULO VI
DO VENCIMENTO, JORNADA DE TRABALHO E REMU-

NERAÇÃO

Seção I
Do Vencimento

Art. 17.  Vencimento é retribuição pecuniária devida ao servidor 
público pelo efetivo exercício de cargo público.

Art. 18.  Os valores correspondentes aos vencimentos dos 
cargos, nas respectivas classes, níveis e faixa de referências são os 
constantes do Anexo IV - Tabelas de Vencimentos, desta lei.

Art. 19.  O índice de reajuste que for concedido em caráter 
geral no âmbito da Administração Pública Municipal será aplicado a todos 
os valores constantes das Tabelas de Vencimentos, constantes do Anexo 
IV, desta lei.

Seção II
Da Jornada de Trabalho

Art. 20.  A jornada de trabalho dos servidores amparados por 
esta lei é de 30 (trinta) horas semanais, salvo situação funcional prevista 
nos termos desta lei ou em regulamento específico.

§1º - A jornada de trabalho dos servidores municipais lotados 
e em efetivo exercício nos órgãos da administração direta poderá ser de 
40 (quarenta) horas semanais, em casos excepcionais, a serem regula-
mentados por ato do Chefe do Poder Executivo. 

 §2º - Os servidores em regime de 40 (quarenta) horas sema-
nais de trabalho farão jus a uma complementação salarial correspondente 
a 33,33 % (trinta e três inteiros e trinta e três décimos por cento) do valor de 
seu vencimento, a título de ampliação da jornada de trabalho semanal.

§3º - A complementação salarial a que se refere o parágrafo 
anterior em nenhuma hipótese será incorporada ao vencimento.

 Art. 21.  A carga horária dos ocupantes do cargo de Procurador 
do Município é de 40 (quarenta) horas semanais. 
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Art. 22.  A carga horária dos servidores ocupantes de cargos 
com formação profissional reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, 
vinculados e em exercício na Secretaria da Saúde, é de 30 (trinta) horas 
semanais, observados:

I. para os ocupantes do cargo de Médico :     
a. ambulatório, 20 (vinte) horas semanais;
b. unidade hospitalar, pronto atendimento hospitalar, SAMU - 24 

(vinte e quatro) horas semanais.
II. para os ocupantes do cargo de Odontólogo  20 (vinte) horas 

semanais em ambulatório;
III. para os ocupantes dos cargos de Técnico de Vigilância em 

Saúde NM e  Técnico de Vigilância em Saúde NS - 40 (quarenta) horas 
semanais. 

Parágrafo único. Os profissionais que atuam no Programa 
de Saúde da Família – PSF cumprirão jornada de 40 (quarenta) horas 
semanais em regime de dedicação integral.

       
Seção III
Da Remuneração

Art. 23. Remuneração é o vencimento bruto do cargo acres-
cido das demais vantagens pecuniárias, concedidas em qualquer caráter, 
à título de adicional, gratificação ou vantagem pessoal, previstas na lei 
nº. 407/98.

Art. 24.  Nenhum servidor integrante do Quadro de Pessoal 
da Administração Direta Municipal perceberá como remuneração, a qual-
quer título, valor superior ao total da remuneração fixada para o cargo de 
Secretário Municipal.

  
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Seção I
Das Disposições Transitórias

Subseção I
Do Enquadramento

Art. 25. Os atuais ocupantes de cargos de provimento efetivo 
serão enquadrados nos cargos constantes do Anexo I – Quadro de Pessoal, 
desta lei, em 01 de maio de 2008, obedecendo à linha de correlação esta-
belecida pelo Anexo II – Quadro de Correlação de Cargos que a integra, 
definindo-se a referência no nível correspondente ao enquadramento, de 
acordo com o tempo de efetivo exercício no cargo ocupado, considerando-
se o interstício de tempo:

I. até 10 anos, nível I, referência B;
II. acima de 10 anos  até 15 anos, nível I, referência C; 
III. acima de 15 anos  até 20 anos, nível I, referência D; 
IV. acima de 20 anos até 25 anos, nível I, referência E; e
V. acima de 25 anos, nível I, referência F.
Parágrafo único. A data de referência para contagem do 

tempo de serviço a que se refere o caput deste Artigo e seus incisos será 
30 de abril de 2008.

Art. 26. Aos ocupantes dos cargos em extinção, constantes 
do Quadro de Pessoal – Anexo I, desta Lei, será assegurada a progressão 
horizontal e a promoção de que tratam os Artigos 11 e 12, respectivamente, 
observada a Tabela de Vencimentos específica, constante do Anexo IV, 
desta lei.

Art. 27. Os atuais cargos relacionados no Anexo II – Quadro de 
Correlação de Cargos como “denominação do cargo anterior” serão extintos 
após o enquadramento dos servidores nos cargos criados por esta lei.

Art. 28. Os servidores ocupantes de cargos integrantes do atual 
Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Camaçari, cedidos 
e em exercício em outro órgão público da esfera municipal, estadual ou 
federal, só serão enquadrados conforme disposições desta lei, quando 
de sua recondução ao exercício do seu cargo no seu órgão de lotação, 
salvo se em exercício de atividades em programas, projetos ou ações de 
interesse público no território do Município.

   
Art. 29.   O servidor cujo vencimento atualmente percebido 

seja superior ao valor da última referência de vencimento estabelecido 
para a classe de cargos a qual pertence, terá seu enquadramento salarial 
identificado na última referência da Tabela de vencimentos do cargo que 
ocupa e o valor da referência destacado em contra-cheque como “vanta-
gem pessoal”.   

Parágrafo único.  Os servidores abrangidos pelos dispositivos 
deste Artigo farão jus apenas a reajustes concedidos em caráter geral aos 
servidores integrantes do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Camaçari.

Seção II
Das Disposições Finais

Art. 30.  Fica o titular da Secretaria da Administração autori-
zado a, através de ato administrativo, designar uma comissão de até 05 
(cinco) servidores do Quadro de Pessoal da Administração Municipal, em 
sua maioria ocupantes de cargos de provimento efetivo, para proceder aos 
enquadramentos determinados nesta Lei.

Art. 31. Os enquadramentos serão efetuados por ato admi-
nistrativo dos quais deverão constar o nome e a matrícula do servidor, o 
cargo atual e o cargo correlacionado, a classe, o nível e a referência em 
que o respectivo servidor for enquadrado e órgão de lotação.

Art. 32. O enquadramento de servidores ocupantes de cargos 
que apresentarem mais de uma correlação nos termos do Anexo II – Qua-
dro de Correlação de Cargos, desta lei, será precedido de declaração do 
titular de sua unidade de lotação, quanto às atribuições desenvolvidas por 
esses servidores.

Art. 33. Os servidores ocupantes dos cargos efetivos de Auditor 
Fiscal e de Fiscal do Uso do Solo e do Meio Ambiente serão enquadrados 
conforme os critérios estabelecidos por esta Lei, assegurando-se a estes 
as demais vantagens pecuniárias concedidas em legislação específica. 

Parágrafo único - Os servidores ocupantes do cargo em 
extinção de Fiscal de Tributos serão enquadrados conforme os critérios 
estabelecidos por esta Lei.

Art. 34. Compõem a remuneração dos servidores integrantes 
do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Camaçari todas as van-
tagens pecuniárias criadas por legislação específica.

Parágrafo único. A partir da vigência desta Lei, fica a Se-
cretaria da Administração autorizada a constituir comissão temporária, 
composta, preferencialmente, por servidores do Quadro Efetivo de Pessoal, 
com a finalidade de analisar todos os pagamentos de vantagem pecuniária 
atualmente concedidas.

Art. 35. Da aplicação desta lei, não poderá resultar qualquer re-
dução de valor no vencimento e nas vantagens de caráter permanente.

Art. 36. As nomeações decorrentes de Concursos Públicos 
ocorrerão a critério da Administração e na forma do Anexo II – Quadro de 
Correlação de Cargos, desta lei.

Art. 37.  Os cargos em comissão de Procurador Jurídico, 
criados pela Lei nº. 732, de 18 de maio de 2006, e de Assistente Jurídico, 
criados pela Lei nº. 758, de 31 de outubro de 2006, serão extintos na medida 
em que ocorrer o provimento, por concurso público, do cargo efetivo de 
Procurador do Município e de Assistente Jurídico, respectivamente, que 
integra o Anexo I – Quadro de Pessoal, desta lei

Art. 38.  Integram esta lei:
I. Anexo I – Quadro de Pessoal;
II. Anexo II – Quadro de Correlação de Cargos;
III. Anexo III – Descrições de Cargos;
IV. Anexo IV – Tabelas de Vencimentos.

Art. 39. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado 
a designar uma Comissão Gestora composta, preferencialmente, por servi-
dores do Quadro Efetivo de Pessoal e por representantes indicados pelas 
entidades sindicais, para, sob a presidência da Secretaria da Administração, 
proceder à gestão plena do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos, 
bem como propor revisões, ajustes ou quaisquer adequações à estrutura 
municipal ou, quando imperativo, estudos para:

I. introdução de cargos e/ou alterações em cargos existen-
tes; 

II. revisão de descrição de cargos;
III. revisão de faixas de vencimento, ou
IV. outras julgadas necessárias.
 
Art. 40.  A primeira concessão da promoção de que trata o 

Artigo 12, desta Lei, dar-se-á a partir de 18 (dezoito) meses, contados da 
data de publicação desta lei, com estrita observância dos limites estabe-
lecidos pela lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 41. As denominações dos cursos exigidos como requisito 
de formação para os cargos integrantes da Classe 3 – Serviços Técnicos 
Auxiliares, constantes das Descrições de Cargos fixadas no Anexo III, desta 
lei, foram estabelecidas com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 
e Profissionalizantes, proposto pelo Ministério da Educação e Cultura.

Parágrafo único. Para fins de ingresso nos cargos de que 
trata o caput deste Artigo, serão aceitos diplomas e certificados de cursos 
técnicos correlatos com denominação distinta da estabelecida nas Des-
crições de Cargos, desde que previstos na Tabela de Convergência de 
Cursos Técnicos e Profissionalizantes fixada pelo Ministério da Educação 
e Cultura. 
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Art. 42. O Chefe do Poder Executivo baixará os atos neces-
sários a fiel execução da presente lei.

 
Art. 43.  A regulamentação dos dispositivos desta lei ocorrerá 

no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua publicação.

Art. 44. Os casos omissos serão objetos de estudo da Comis-
são Gestora do respectivo Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos.

Art. 45.   As despesas decorrentes da aplicação desta lei cor-
rerão por conta de dotações constantes da atividade 2010 – Pagamento 
com Pessoal e Encargos da Prefeitura, previstas na lei de Diretrizes 
Orçamentárias, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado 
a abrir créditos suplementares se necessários à cobertura das despesas 
decorrentes.

Art. 46. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial, a Lei nº. 350, de 08 
de julho de 1996, e suas alterações posteriores, e os efeitos financeiros 
por esta produzidos ocorrerão a partir de 01 de maio de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE ABRIL DE 2008

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ANEXO I 
QUADRO DE PESSOAL 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
     

CARGOS EFETIVOS 
     

CLASSE 1 - Grupo Ocupacional Serviços Auxiliares 
DENOMINAÇÃO DO CARGO CARGA HORÁRIA QUANTITATIVO 

Agente de Combate às Endemias  40 HORAS 285 

Agente Comunitário de Saúde  40 HORAS 433 

Agente de Suporte Administrativo 30 HORAS 264 

Agente de Suporte Operacional   30 HORAS 49 
     
CLASSE 2 - Grupo Ocupacional Serviços Administrativos e Operacionais Auxiliares 

DENOMINAÇÃO DO CARGO CARGA HORÁRIA QUANTITATIVO 
Agente de Atividade Tributária 30 HORAS 20 

Assistente Administrativo 30 HORAS 839 

Assistente de Creche 40 HORAS 25 

Atendente de Consultório Dentário 30 HORAS 50 

Brigadista 30 HORAS 42 

Condutor Socorrista 30 HORAS 35 

Eletricista 30 HORAS 8 

Fiscal de Serviços Públicos  30 HORAS 50 

Fiscal de Uso do Solo e do Meio Ambiente 30 HORAS 46 

Guarda Municipal 30 HORAS 169 

Monitor de Multimeios e Didáticos 40 HORAS 50 

Motorista  30 HORAS 24 

      

CLASSE 3 - Grupo Ocupacional Serviços Técnicos Auxiliares 
DENOMINAÇÃO DO CARGO CARGA HORÁRIA QUANTITATIVO 

Desenhista 30 HORAS 5 

Técnico Agropecuário 30 HORAS 2 

Técnico em Edificações 30 HORAS 4 

Técnico em Enfermagem 30 e 40 HORAS 295 

Técnico em Laboratório de Análise 30 HORAS 25 

Técnico em Meio Ambiente 30 HORAS 5 

Técnico em Radiologia 24 HORAS 15 

Técnico de Segurança do Trabalho 30 HORAS 7 

Técnico em Turismo 30 HORAS 5 

Técnico de Vigilância em Saúde NM 40 HORAS 27 

Operador de Rádio 30 HORAS 6 

     
 

CLASSE 4 - Grupo Ocupacional Serviços Técnicos 
DENOMINAÇÃO DO CARGO CARGA HORÁRIA QUANTITATIVO 

Administrador 30 HORAS 20 

Agrimensor 30 HORAS 2 

Analista de Sistemas  30 HORAS 12 

Arquivologista 30 HORAS 2 

Arquiteto 30 HORAS 16 

Assistente Jurídico 30 HORAS 4 

Assistente Social  30 HORAS 46 

Auditor Fiscal 30 HORAS 15 

Auditor Interno 30 HORAS 20 

Auditor em Saúde 30 HORAS 20 

Bacharel em Educação Física 30 HORAS 20 

Biblioteconomista 30 HORAS 8 

Biólogo 30 HORAS 10 

Contador 30 HORAS 10 

Economista 30 HORAS 10 

Enfermeiro 30 e 40 HORAS 139 

Engenheiro 30 HORAS 27 

Estatístico 30 HORAS 2 

Farmacêutico 30 HORAS 32 

Farmacêutico Bioquímico 30 HORAS 20 

Fisioterapeuta 30 HORAS 15 

Fonoaudiólogo 30 HORAS 4 

Geógrafo 30 HORAS 2 

Geólogo 30 HORAS 1 

Gestor de Políticas Públicas 30 HORAS 20 

Jornalista 30 HORAS 3 

Médico 20, 24 E 40 HORAS 270 

Nutricionista 30 HORAS 10 

Odontólogo 20 e 40 HORAS 116 

Pedagogo 30 HORAS 10 

Programador Visual 30 HORAS 2 

Procurador do Município 40 HORAS 16 

Psicólogo 30 HORAS 10 

Sanitarista 30 HORAS 7 

Sociólogo 30 HORAS 7 

Técnico em Desenvolvimento Cultural 30 HORAS 4 

Técnico de Vigilância em Saúde NS 40 HORAS 6 

Terapeuta Ocupacional 30 HORAS 15 

Turismólogo 30 HORAS 2 

Urbanista 30 HORAS 6 

Veterinário 30 HORAS 7 

CARGOS EM EXTINÇÃO 
CARGA HORÁRIA - 30H     

DENOMINAÇÃO DO CARGO CLASSE QUANTITATIVO 
Atendente de Enfermagem 2 9 
Auxiliar de Enfermagem 2 119 
Auxiliar de Ensino I 2 4 
Auxiliar de Ensino II 2 1 
Auxiliar de Ensino III 2 9 
Auxiliar de Ensino IV 2 5 
Auxiliar de Nutrição 1 4 
Auxiliar de Nutrição I 1 9 
Auxiliar de Nutrição II 1 1 
Auxiliar de Laboratório 2 8 
Chapista 1 1 
Comprador 2 2 
Encanador 2 5 
Ferramenteiro 1 1 
Fiscal de Tributos 2 10 
Fora Faixa 2 9 
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ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO - Agente de Combate às Endemias

Marceneiro 1 2 
Mecânico 2 3 
Mecanógrafo 1 3 
Mensageiro 1 5 
Operador de Máquina 1 2 
Operador de Off Set 2 1 
Operador de Processo Fabril 2 1 
Operador de Usina 2 2 
Projetista Cinematográfico 2 1 
Secretária NU 4 4 
Supervisor de Segurança 2 8 
Supervisor Técnico de Obras 3 4 
Topógrafo 2 2 

 

ANEXO II 
QUADRO DE CORRELAÇÃO DE CARGOS 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
  

CLASSE 1 - Grupo Ocupacional Serviços Auxiliares 
DENOMINAÇÃO ATUAL DO CARGO DENOMINAÇÃO ANTERIOR DO CARGO 

Agente de Combate às Endemias  Agente de Combate às Endemias  
Agente Comunitário de Saúde  Agente Comunitário de Saúde  

Auxiliar de Almoxarifado 
Auxiliar de Serviços de Apoio 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Copeiro 
Cozinheiro 
Lavadeira Hospitalar 
Merendeira 
Porteiro 
Vigia 

Agente de Suporte Administrativo 

Vigilante Administrativo 
Ajudante de Mecânico 
Armador 
Ajudante de Serviços 
Auxiliar de Topografia 
Carpinteiro 
Jardineiro 
Nivelador 
Pedreiro 

Agente de Suporte Operacional   

Servente 

CLASSE 2 - Grupo Ocupacional Serviços Administrativos e Operacionais Auxiliares 
Agente de Atividade Tributária _ 

Almoxarife 
Arquivista 
Assistente Administrativo 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Assuntos Culturais 
Auxiliar de Biblioteca 
Auxiliar de Contabilidade 
Auxiliar de Desenvolvimento Social 
Auxiliar de Disciplina 
Auxiliar de Pessoal 
Auxiliar Técnico 
Datilógrafo 
Recepicionista 
Secretária 
Secretária NM 
Secretária Escolar 
Técnico em Contabilidade 
Técnico em Administração 

Assistente Administrativo 

Telefonista 
Assistente de Creche _ 
Atendente de Consultório Dentário  Atendente de Consultório Dentário  
Brigadista _ 
Condutor Socorrista _ 

Eletricista Predial Eletricista 
Eletricista Industrial 

 

Fiscal de Obras Fiscal de Serviços Públicos 
Fiscal de Serviços Públicos  

Fiscal de Uso do Solo e do Meio Ambiente Fiscal de Licenciamento 
Guarda Municipal Guarda Municipal 
Monitor de Multimeios e Didáticos _ 
Motorista  Motorista 
    
CLASSE 3 - Grupo Ocupacional Serviços Técnicos Auxiliares 

Desenhista Desenhista 
Desenhista Projetista 

Técnico Agropecuário Técnico Agrícola 
Técnico em Edificações Mestre de Obra 
Técnico em Enfermagem _ 
Técnico em Laboratório de Análises Técnico em Laboratório de Análise 
Técnico em Meio Ambiente _ 
Técnico em Radiologia Técnico em Radiologia 
Técnico de Segurança do Trabalho _ 
Técnico em Turismo _ 

Inspetor de Saneamento Técnico de Vigilância em Saúde NM 
Visitador Sanitário 

Operador de Rádio _ 
 

CLASSE 4 - Grupo Ocupacional Serviços Técnicos 
Administrador Administrador 
Agrimensor Agrimensor 
Analista de Sistemas  _ 
Arquivologista _ 
Arquiteto Arquiteto 
Assistente Jurídico Advogado 

Assistente Social  Assistente Social  
Técnico em Desenvolvimento Social 

Auditor Fiscal Auditor Fiscal 
Auditor Interno _ 
Auditor em Saúde _ 
Bacharel em Educação Física _ 
Biblioteconomista Biblioteconomista 
Biólogo _ 
Contador Contador 
Economista Economista 
Enfermeiro Enfermeiro 
Engenheiro Engenheiro 
Estatístico Estatístico 
Farmacêutico Farmacêutico 
Farmacêutico Bioquímico _ 
Fisioterapeuta _ 
Fonoaudiólogo _ 
Geógrafo _ 
Geólogo Geólogo 
Gestor de Políticas Públicas _ 
Jornalista Jornalista 
Médico Médico 
Nutricionista Nutricionista 
Odontólogo Odontólogo 
Pedagogo Pedagogo 
Programador Visual Programador Visual 
Procurador do Município _ 
Psicólogo Psicólogo 
Sanitarista Sanitarista 
Sociólogo Sociólogo 
Técnico em Desenvolvimento Cultural Técnico em Assuntos Culturais 
Técnico de Vigilância em Saúde NS _ 
Terapeuta Ocupacional _ 
Turismólogo _ 
Urbanista _ 
Veterinário Veterinário 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Exercer atividades de vigilância, prevenção, e controle de 

doenças e promoção a saúde, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

QUANDO ATUANDO NA ÁREA URBANA: 

· Realizar ações de educação em saúde e de mobilização 
social.

· Orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva.
· Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples 

de manejo ambiental para o controle de vetores.
· Identificar sintomas e encaminhar o paciente à unidade de 

saúde para diagnóstico e tratamento.
· Promover o acompanhamento dos pacientes em tratamento, 

ressaltando a importância de sua conclusão.
· Investigar a existência de casos na comunidade, a partir de 

sintomático.
· Preencher a ficha de notificação dos casos ocorridos e enca-

minhar à Secretaria da Saúde.
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

QUANDO ATUANDO NA ÁREA RURAL

· Realizar ações de educação em saúde e de mobilização 
social.

· Orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva.
· Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples 

de manejo ambiental para o controle de vetores.
· Identificar sintomas e encaminhar o paciente à unidade de 

saúde para diagnóstico e tratamento.
· Promover o acompanhamento dos pacientes em tratamento, 

ressaltando a importância de sua conclusão.
· Investigar a existência de casos na comunidade, a partir de 

sintomático.
· Preencher a ficha de notificação dos casos ocorridos e enca-

minhar à Secretaria da Saúde.
· Coletar lâminas de sintomáticos, e enviá-las para leitura ao 

profissional responsável e, quando não for possível esta coleta de lâmina, 
encaminhar as pessoas para a unidade de referência.

· Receber o resultado dos exames e providenciar o acesso ao 
tratamento imediato e adequado, de acordo com as orientações da Secre-
taria da Saúde e da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).

· Coletar Lâmina para Verificação de Cura - LVC, após 
conclusão do tratamento, e encaminhá-la para leitura, de acordo com a 
estratégia local.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS 
FORMAÇÃO: Ensino Fundamental e aprovação em curso de 

formação inicial para Agente de Combate às Endemias.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO - Agente Comunitário de Saúde

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção 

da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais 
ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do 
Sistema Único de Saúde – SUS.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS
· Estimular continuadamente a organização comunitária, par-

ticipando de reuniões e discussões sobre temas relativos à melhoria da 
qualidade de vida da população, visando fortalecer os elos de ligação entre 
a comunidade e os serviços de saúde do Município.

· Informar aos integrantes da equipe de saúde as disponibi-
lidades, necessidades e dinâmica social da comunidade e orientando-a 
quanto a utilização adequada dos serviços de saúde. 

· Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória 
e de vigilância epidemiológica. e óbitos ocorridos, assim como identificar 
cadastrar todas as famílias de sua área de abrangência e todas as gestantes 
e crianças de 0 a 6 anos, através de visitas domiciliares. 

· Atuar integrado as instituições governamentais, grupos e 
associações da comunidade. 

· Executar, dentro de seu nível de competência, ações e ativida-
des básicas de saúde tais como: acompanhamento a gestantes, desenvol-
vimento e crescimento infantil, incentivo ao aleitamento materno, garantia 
do cumprimento do calendário de vacinação que se fizerem necessárias 
ao controle de doenças diarréicas, infecções respiratórias agudas, alterna-

tivas alimentares utilização de medicina popular, promoções de ações de 
saneamento e melhoria do meio ambiente e educação em saúde.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Fundamental e aprovação em curso de 

formação inicial para Agente Comunitário de Saúde.

OUTROS REQUISITOS
Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da 

publicação do Edital do Concurso Público.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO - Agente de Suporte Administrativo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executar serviços simples de suporte administrativo nas diver-

sas atividades da Prefeitura, mediante supervisão e orientação especifica, a 
fim de prestar o auxilio necessário às rotinas administrativas e fluxo normal 
de tarefas dos órgãos e entidades.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Armazenar, obedecendo às orientações recebidas, objetos 
ou materiais de suprimentos entregues e/ou transportados, procedendo à 
entrega dos mesmos quando necessário.

· Executar serviços de apoio ao recebimento, conferência, 
cadastramento e controle de entrada e saída de materiais no almoxarifado, 
efetuando registros, preenchendo formulários, atendendo solicitações a fim 
de suprir as diversas áreas da Prefeitura de acordo com as orientações 
recebidas do superior imediato.

· Auxiliar no recebimento e conferência do material adquirido, 
efetuando os registros adequados nos formulários de controle.

· Prestar apóio ao controle físico dos materiais estoca-
dos, armazenando-os, organizando-os e mantendo-os atualizados, 
possibilitando consultas rápidas e consistentes e o adequado  res-
suprimento.

· Auxiliar na elaboração de inventários, balanços e relatórios 
sobre material, máquinas e equipamentos.

· Zelar pela segurança patrimonial, dos prédios e equipamentos 
urbanos e controlar o acesso de pessoas aos mesmos.

· Preparar e servir lanches na qualidade e quantidade adequada 
ao padrão e ao cardápio preestabelecidos, com vistas a obter os menores 
índices possíveis de desperdícios (resto ingesta) e uma elevada aceitação 
interna dos clientes.  

· Preparar e servir café, chá e água aos servidores da Prefei-
tura e visitantes, mantendo a copa e os recipientes em perfeito estado de 
higiene e limpeza.

· Prepara e distribui merendas, selecionando alimentos, pre-
parando refeições ligeiras e distribuindo-as aos comensais, para atender 
ao programa alimentar de estabelecimentos educacionais.

· Lavar e secar peças do vestuário, roupas de cama outros 
similares nas unidades da rede municipal.

· Executar serviços de entrega de documentos nos setores da 
Prefeitura, protocolando-os.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Fundamental.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO - Agente de Suporte Operacional

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executar Serviços simples de suporte operacional nas diversas 

atividades da Prefeitura, mediante supervisão e orientação especifica, a 
fim de prestar o auxilio necessário às rotinas operacionais e fluxo normal 
de tarefas dos órgãos e entidades.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Executar os serviços de carregamento e descarregamento 
de produtos, materiais, equipamentos, móveis e utensílios ou quaisquer 
objetos, auxiliando a montagem e desmontagem dos mesmos, bem como 
auxiliar na execução de qualquer serviço braçal, decorrentes destes.

· Receber ordem de serviço atestando sua execução após o 
término do serviço.

· Auxiliar na execução de escavação de valas e fossas permi-
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tindo a execução de fundações o assentamento de canalização ou obras 
semelhantes.

· Preparar, limpar e arrumar materiais, paredes e superfícies 
assegurando sua aplicação.

· Executar serviços de alvenaria, concretagem e outros mate-
riais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, para construir, 
reformar ou reparar prédios e obras similares públicas e municipais.

· Executar serviços de carpintaria, montando armações para 
telhados, móveis, utensílios e similares existentes, nas repartições públicas 
municipais, utilizando madeira, flandre e alumínio.  

· Auxiliar o técnico na execução de suas tarefas, transportando 
e montando equipamentos, marcando terrenos para delimitação de áreas, 
etc. 

· Auxiliar o oficial nos serviços executados, mediante orienta-
ção e supervisão direta prestando todo apoio operacional necessário para 
conclusão dos serviços nos prazos e nas condições requeridas.

· Assegurar às máquinas, equipamentos e veículos da Prefeitu-
ra adequadas condições de funcionamento, auxiliando o técnico nos servi-
ços de manutenção, desmonte, reparos, substituição, ajustes e lubrificação 
de motores, peças, anexos, órgãos e de transmissão e equipamentos.

· Contribuir para a conformidade da execução dos projetos de-
senvolvidos pelo Município, executando serviços topográficos, observando 
sempre os parâmetros de qualidade e prazos previstos.

· Efetuar de acordo com o plano a manutenção preventiva e 
com orientações recebidas pelo oficial de manutenção.

·. Preparar materiais, misturando componentes ou limpando e 
arrumando peças permitindo sua aplicação, bem como auxiliar na monta-
gem e desmontagem de andaimes e outras armações, subindo e descendo 
peças com cordas e  segurando as partes que estão fixadas, facilitando o 
trabalho de fixação e/ou retiradas das estruturas de apóio.

· Executar serviços de jardinagem nas áreas verdes, prepa-
rando a terra, sementes e mudas, plantando-as em locais previamente 
selecionados, adubando, regando, escarpando, a fim de tornar o ambiente 
mais bonito e agradável.

· Preparar sepulturas, abrindo e fechando covas para permitir 
o sepultamento dos cadáveres.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Fundamental.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Agente de Atividade Tributária

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Contribuir para o aumento da receita tributária do Municí-

pio, através do adequado suporte técnico das informações aos Audi-
tores Fiscais, da atuação pró-ativa junto a contribuintes e ao controle 
operacional da documentação envolvida nos processos do sistema 
tributário municipal, durante toda a vigência do exercício fiscal.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Fornecer os dados e informações necessárias à cobrança 
de tributos municipais pelos Auditores Fiscais, mediante a elaboração 
de mapas de débitos de contribuintes, possibilitando o planejamento e 
programação diária de uma ação efetiva de campo.  

· Fornecer subsídios para elaboração dos mapas e relatórios 
sobre o posicionamento da arrecadação do Município, recebendo e con-
ferindo documentos e lançando dados em planilhas de resumo diário, sem 
rasuras nem erros.

· Assegurar que o contribuinte efetue o pagamento do tributo 
devido, atendendo-o gentilmente, prestando-lhe o maior número de in-
formações possíveis, com exatidão e segurança, no menor tempo com a 
maior qualidade.

· Garantir a assiduidade no pagamento de carnês referentes a 
impostos e taxas municipais, mediante visita e entrega aos contribuintes 
e prestação de esclarecimentos sobre os procedimentos decorrentes do 
descumprimento da lei.

· Evitar que ocorra evasão na cobrança dos tributos municipais, 
mediante sistemático controle de autorização para impressão de talões e 
notas fiscais e após os tramites legais, proceder à autenticação.

· Garantir tramitação normal dos processos mediante a correta 

emissão de certidões inerentes ao sistema tributário.
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS 
FORMAÇÃO: Ensino Médio e aprovação em curso de formação 

inicial para Agente de Atividade Tributária.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Assistente Administrativo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades na prestação de serviços de assistência 

administrativa quanto à manutenção da normalidade das rotinas de traba-
lho que requerem adequados padrões de qualidade, prazo e quantidade, 
mediante coordenação, orientação e acompanhamento de sua execução, 
condução e direcionamento para as metas e objetivos definidos.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Coordenar, supervisionar, orientar e executar o recebimento, 
atendimento e suprimento de materiais, armazenando-os conforme normas 
técnicas e de segurança, objetivando o controle adequado de estoque e o 
suprimento das unidades da Prefeitura.

· Agilizar as rotinas de trabalho tornando-as, consistentes 
e seguras, agindo sobre a orientação e direcionamento do trabalho em 
equipe, visando otimizar a execução do trabalho.

· Fornecer subsídios para tomadas de decisão e estudos técni-
cos, efetuando levantamento de dados, preparando e redigindo relatórios 
e demonstrativos, contendo informações exatas e consistentes.

· Contribuir para agilização dos processos em andamento, ins-
truindo, informando e organizando corretamente a documentação inerente 
à sua área em prazos inferiores aos estipulados em lei.

· Assegurar o preenchimento e a emissão de todos os formu-
lários e documentos sem erros, procedendo conforme normas regulamen-
tares estabelecidas ao longo de toda a gestão governamental.

· Manter o pleno funcionamento das máquinas, móveis e equi-
pamentos de escritório mediante planejamento sistemático de manutenção 
preventiva, reduzindo para zero o número de horas paradas por falta de 
recursos materiais.

· Atuar de forma pro ativa em seu campo de trabalho, através 
de permanente atualização quanto a legislação vigente e as novas técnicas 
administrativas/ operacionais, incorporando esta postura à sua rotina.

· Eficientizar o controle sobre o fundo fixo de sua área, adminis-
trando as concessões, adiantamentos e prestação de contas com as devi-
das comprovações durante a periodicidade previamente estabelecida.

· Assegurar o adequado controle dos documentos inerentes à 
instituição, dando baixas em livros, preenchendo documento e formulários 
diversos, organizando boletins municipais, efetuando arquivamento de 
toda a documentação de forma sistêmica e estruturada seguindo rotinas 
seguindo rotinas e padrões operacionais devidamente definidos.

· Procurar verificar a exatidão e precisão dos dados informados, 
conferindo saldos de contas, balanços e balancetes, para evitar problemas 
com a fiscalização e retrabalho.

· Fornecer subsídios e informações para o adequado controle 
e apresentação da instituição.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Médio.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Assistente de Creche

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades com crianças na faixa etária de 03 a 05 

anos de idade, subsidiando as tarefas do Professor Regente, promovendo 
o acolhimento dessa criança na classe e na unidade escolar, cuidando 
desde a higiene pessoal, alimentação, recreação e acompanhamentos 
de qualquer natureza.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS
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· Promover o acolhimento das crianças na faixa etária de 03 a 05 
anos de idade junto ao Professor Regente, à classe e à unidade escolar.

· Cuidar da higiene e limpeza pessoal das crianças, trocando 
fraldas, banhando-as, escovar os dentes, pentear os cabelo, vestir e calçar 
os sapatos, se necessário e orientar acerca dos cuidados e higiene pessoal 
das crianças.

· Servir, diariamente, café da manhã, almoço, lanche e jantar 
às crianças.

· Acompanhar a criança à Unidade de Saúde mais próxima, em 
caso de emergência médica, junto com outro representante da escola.

· Ministrar medicação às crianças, quando necessário, seguindo 
às prescrições médicas contidas na receita.

· Auxiliar na execução de projetos educativos.
· Auxiliar na socialização das crianças em todos os aspectos 

e estímulos de sua aprendizagem quer espacial, musical, interpessoal, 
pictórico, sinestésico e intrapessoal.

· Auxiliar na realização de passeios programados com as 
crianças de creches.

· Auxiliar diariamente na promoção de atividades educativas.
· Realizar atividades que promovam um ambiente de cresci-

mento, socialização e aprendizagem das crianças da creche através do 
canto, dança, corrida e ginástica.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas, sob 
a orientação do professor regente.

REQUISITOS BÁSICOS 
FORMAÇÃO: Ensino Médio.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Atendente de Consultório Dentário

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de apoio operacional em consultório 

odontológico, atendendo ao público e auxiliando os dentistas no preparo dos 
instrumentos e executando tarefas de apoio na execução das tarefas.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS 
 
· Auxiliar o cirurgião dentista, controlando a agenda de consul-

tas, encaminhando o paciente para a consulta e treinamento, orientando a 
higiene bucal e preparando-os para o atendimento odontológico.

· Preparar, desinfetar e esterilizar os instrumentos, zelando pela 
conservação dos mesmos, bem como organizar o ambiente de trabalho.

· Promover isolamento do campo operatório.
· Instrumentar o cirurgião dentista, preparando misturas, mani-

pulando substâncias restauradoras junto à cadeira operatória. Executar e /
ou auxiliar na realização de bochechos semanais auto-aplicáveis. 

· Revelar e montar radiografias intra-orais, confeccionar mode-
los em gesso, selecionar molduras, promover isolamento relativo.

· Supervisionar a higienização do consultório, orientando o 
responsável sobre a forma de desinfecção do ambiente. 

· Fazer a solicitação de materiais de consumo para o funciona-
mento adequado  do consultório passando pela supervisão dos cirurgião 
dentista.

· Encaminhar registros de atividades e solicitações de material 
nos prazos estabelecidos pela instituição.

· Participar nas atividades de educação em saúde bucal nas 
comunidades e escolas.

· Averiguar e solicitar atualizações de histórico clinico fornecen-
do dados para levantamentos estatísticos.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS 
FORMAÇÃO: Ensino Médio.

OUTROS REQUISITOS: 
Ser portador de certificado expedido por curso ou exames que 

atendam, integralmente ao disposto nas normas vigentes do órgão compe-
tente do Ministério da Educação e, na ausência destas, em ato normativo 
específico do Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho 
Regional de Classe.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Brigadista

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de combate a incêndios com manuseio 

de equipamentos apropriados, operando caminhões pipas e de combate 
a incêndios, com prestação dos primeiros socorros em acidentes fazendo 
o atendimento pré-hospitalar, além de resgate de pessoas em situação 
de riscos.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Conhecer e aplicar, no âmbito da sua competência, o Plano 
de Ação da Brigada de Prevenção e Combate a Incêndios.

· Prestar atendimento imediato às chamadas de emergência.
· Atuar prudentemente, de forma responsável e coerente em 

situações de emergência e pânico.
· Orientar a comunidade acerca do exercício de atividades 

inseguras, visando a preveni incêndios e outras atividades de risco.
· Exercer o combate a incêndios, operando caminhões pipas 

e outros utilizados no combate, prestando os primeiros socorros, fazendo 
o atendimento pré-hospitalar.

· Resgatar pessoas em situação de riscos, prestando os pri-
meiros socorros, fazendo o atendimento pré-hospitalar.

· Orientar e exercer a prevenção a incêndios ou princípios de 
incêndios.

· Participar de palestras, reuniões, treinamentos e cursos de 
capacitação.

· Utilizar os equipamentos de identificação da Brigada. 
· Cumprir as determinações expedidas e propor alterações que 

considera de interesse no cumprimento das tarefas.
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS 
FORMAÇÃO: Ensino Médio e aprovação em curso de formação 

inicial para Brigadista.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Condutor Socorrista

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Conduzir veículos destinados ao atendimento e transporte de 

pacientes e auxiliando a equipe de atendimento no manejo do paciente, 
quando solicitado.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendi-
mento e transporte de pacientes.

· Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção 
básica do mesmo.

·  Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central 
de regulação médica e seguir suas orientações.

·  Conhecer a malha viária local.
·  Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de 

saúde integrados ao sistema assistencial local.
· Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte 

à vida.
· Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas.
· Realizar medidas de reanimação cardiorespiratória básica.
· Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos 

de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde.
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS 
FORMAÇÃO: Ensino Médio e aprovação em curso de formação 

inicial para Condutor Socorrista.

OUTROS REQUISITOS
Habilitação para conduzir veículos de urgência padronizados 

pelo código sanitário.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Eletricista

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executar serviços de instalação e manutenção da rede 

elétrica nas dependências dos prédios públicos municipais.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS
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· Instalar, substituir e remover aparelhos de ar condicionado, 
motores, bombas de água, geradores, pontos de luz, braços de iluminação, 
fiação, lâmpadas, interruptores, disjuntores e demais equipamentos e peças 
de instalações componentes do sistema elétrico dos prédios municipais 
da prefeitura.

· Revisar e manter em perfeito estado de funcionamento o 
sistema e as instalações elétricas dos prédios da prefeitura.

· Requisitar material de reposição para efetuar os serviços de 
manutenção preventiva dos sistemas elétricos da Prefeitura.

· Utilizar equipamentos e instrumentos de medição de cor-
rente elétrica, tensão, amperagem e outros serviços de manutenção 
realizados. 

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS 
FORMAÇÃO: Ensino Médio.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Fiscal de Serviços Públicos

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Assegurar a correta e devida utilização dos solos do Município 

quanto ao atendimento das especificações e normas técnicas, nas obras, 
construções parcelamentos e licenciamentos, mediante a realização 
sistemática e programa de fiscalização de obras públicas realizadas por 
empreiteiras quanto à medição e acompanhamento do respectivo crono-
grama e do contrato. Fiscalizar o patrimônio da Prefeitura para evitar mau 
uso, depredações, bem como os serviços prestados em propriedades 
públicas.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Garantir que sejam atendidas todas as especificações e 
normas técnicas quanto ao uso dos solos no que se refere as constru-
ções, parcelamentos, licenciamentos, entre outros, mediante sistemática 
fiscalização na praça do Município.

· Impedir que sejam cometidas irregularidade e ou arbitrarieda-
des pelos proprietários e ou responsáveis pela obra, notificando e lavrando 
autos de infração quando necessário, e ou apreendendo materiais caso a 
obra tenha continuidade.

· Atuar de forma pro ativa para ações preventivas sejam to-
madas quanto a áreas de domínio público, informando sobre invasões, 
alocações indevidas e outros eventos para as devidas providências.

· Fiscalizar a execução da edificação, reparação ou demolição 
de prédios, construção de estradas, pontes, viadutos, observando o fiel 
cumprimento dos esquemas e normas técnicas do projeto realizado por 
empreiteiras contratadas.

· Fiscalizar a execução dos trabalhos de mestre de obras, 
pedreiros, carpinteiros e serventes, bem como supervisionar o canteiro 
central das empreiteiras.

· Realizar levantamento para definição e especificação de 
materiais de construção, fornecendo dados físicos da obra para elaboração 
de edital de concorrência.

· Acompanhar o cronograma de execução da obra atentando 
para o cumprimento dos prazos contratados, atualizando cronograma físico 
quando necessário.

· Verificar a adequação para a drenagem das águas da chuva 
e fiscalizar a ligação entre as casas e a rede de esgotos do Município.

· Fiscalizar o terminal rodoviário, bem como os serviços presta-
dos, orientando as pessoas que transitam no terminal, prestando informação 
quanto aos horários da linha de ônibus, fiscalizando a entrada e saída dos 
mesmos fazendo chamadas de embarque para diversas linhas, elaborando 
relatório das atividades.

· Realizar vistorias nos transportes coletivos, ônibus e táxis, 
quanto às condições de funcionamento das linhas, higiene, segurança e 
documentação dos veículos.

· Fiscalizar as barracas do Centro Comercial e da Orla Ma-
rítima, disciplinando quanto aos serviços, ocupação do solo, material 
empregado para cobertura das mesmas, permissão de funcionamento, 
limpeza e higiene. 

· Fiscalizar os pontos turísticos e equipamentos comunitários 
localizados na Orla, para evitar uma má utilização ou depredações. 

· Convocar autoridade competente para coibir a má utilização 
das áreas de lazer quer que seja circulação de veículos e animais, jogos 
e outros em locais contra indicados. 

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Médio e aprovação em curso de forma-

ção inicial para Fiscal de Serviços Públicos.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Fiscal de Uso do Solo e do Meio Ambiente

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Fiscalizar o uso e a ocupação do solo, do meio ambiente do 

Município, exercendo o poder de polícia administrativa, em estrita obedi-
ência à legislação vigente.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Orientar os munícipes quanto ao cumprimento da legislação 
vigente.

· Realizar vistorias em áreas públicas e privadas e em empre-
endimentos que exercem atividades econômicas.

· Identificar irregularidades ou infrações cometidas no uso e 
ocupação do solo, contra o meio ambiente e no exercício de atividades 
econômicas.

· Emitir notificações para alertar ou sanar irregularidades ou 
infrações cometidas, verificando no prazo previsto se as notificações forem 
ou não atendidas.

· Lavrar autos de infração quando as notificações não forem 
atendidas.

· Proceder a contestação de defesa de auto de infração em 
processos fiscais.

· Lavrar autos de embargo quando se tratar de obras em áreas 
particulares não regularizadas, mediante auto de infração.

· Lavrar autos de interdição quando se tratar do exercício 
de atividades econômicas em áreas particulares, não regulamentadas 
mediante o auto de infração.

· Lavrar autos de demolição quando se tratar de obras em 
áreas públicas.

· Lavrar autos de apreensão de materiais e equipamentos 
quando se tratar de atividades econômicas em áreas públicas.

· Interpretar solicitações contidas em processos. 
· Emitir parecer em processos. 
· Desenhar croquis de áreas em processos para dar maior 

visibilidade aos pareceres.
· Realizar levantamento de áreas através de medições.
· Identificar áreas através de plantas cadastrais.
· Investigar denúncias diversas.
· Dirigir veículos automotivos no exercício das atribuições do 

cargo, quando autorizado. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Médio e aprovação em curso de forma-

ção inicial para Fiscal de Uso do Solo e do Meio Ambiente.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Guarda Municipal

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades que auxiliem no disciplinamento do 

trânsito nas vias públicas, bem como na fiscalização dos transportes 
coletivos, urbanos e de cargas perigosas, nas estradas e áreas urbanas 
do Município.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Prevenir, proibir, inibir e restringir ações nefastas de pessoas 
que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais.

· Educar, orientar, fiscalizar, controlar e policiar o trânsito 
nas vias e logradouros municipais, visando a segurança e a fluidez no 
tráfego.

· Vigiar e proteger o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico 
e ambiental do Município, adotando medidas educativas e preventivas.

· Exercer seu papel com o objetivo de manter a tranqüilidade 
e ajudar a preservar a segurança dos cidadãos.

· Colaborar para o desenvolvimento e o provimento da Se-
gurança Pública no Município, visando cessar atividades que violarem 
as normas de saúde, higiene, segurança, funcionalidade, moralidade e 
quaisquer outros de interesse da cidade.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.
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REQUISITOS BÁSICOS 
FORMAÇÃO: Ensino Médio

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Monitor de Multimeios e Didáticos

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades relativas à mediação entre recursos 

tecnológicos e a prática educativa escolar.  

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Orientar e apóia a comunidade escolar na utilização dos 
equipamentos tecnológicos disponíveis.

· Preparar apresentações e materiais didáticos para os edu-
cadores.

· Disseminar a prática de utilização dos recursos tecnológi-
cos (planejamento, organização, execução e controle de utilização dos 
equipamentos).

· Indicar novos mecanismos tecnológicos para a ampliação e 
atualização do acervo.

· Zelar pela manutenção, controle e armazenamento dos equi-
pamentos tecnológicos da unidade escolar. 

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS 
FORMAÇÃO: Ensino Médio

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Motorista

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades inerentes à condução de veículos 

utilizados no transporte de servidores, passageiros, cargas e no com-
bate a incêndios, observando sinalização, respeitando as Leis de Trân-
sito, mantendo os veículos em perfeito estado de funcionamento.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento, 
solicitando manutenção preventiva ou corretiva, de acordo com a neces-
sidade.

· Providenciar o abastecimento do veículo.
· Verificar periodicamente a situação geral do veículo observan-

do nível de óleo, água de bateria, faróis, pneus, e outros, informando qual-
quer anormalidade encontrada ao órgão responsável para providências.

· Cuidar da limpeza e conservação interna e externa do veículo, 
mantendo-o sempre lavado e em condições de uso.

QUANDO ATUANDO COM VEÍCULOS LEVES

· Transportar servidores e cargas utilizando veículos leves, 
de acordo com a programação preestabelecida pela área responsável 
por transportes.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

QUANDO ATUANDO VEÍCULOS PESADOS

· Conduzir ônibus e veículos utilizados no transporte de pas-
sageiros conforme programação previamente estabelecida.

· Conduzir caminhões pipas e outros utilizados em combate a 
incêndios e em transporte de cargas, conforme programação estabelecida 
ou por determinação do titular do órgão competente. 

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Médio
OUTROS REQUISITOS
Quando Atuando com Veículos Leves: Habilitação Profis-

sional na categoria B.
Quando Atuando com Veículos Pesados: Habilitação Pro-

fissional na categoria C ou D.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Desenhista

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades relativas a execução de desenhos 

técnicos, cartográficos, topográficos, arquitetônicos e similares.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Elaborar desenhos técnicos, cartográficos, topográficos ou 
arquitetônicos.  

· Elaborar desenhos de áreas, usando equipamentos e meios 
necessários.

· Auxiliar os serviços de arquitetos e /ou engenheiros, dese-
nhando os esboços de projetos arquitetônicos e/ou urbanismo.

· Desenhar em linguagem técnica projetos de arquitetura, 
hidráulicos e sanitários.

· Fazer cópias de desenhos visando localização de área, para 
anexar a processos.

· Elaborar esboços, obedecendo às normas técnicas para fazer 
estudo prévio e posterior elaboração do desenho definitivo.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Médio com formação técnica em Desenho 

de Construção Civil e registro no Conselho Regional quando exigido em 
Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Técnico Agropecuário

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de monitoria de procedimentos relati-

vos ao preparo do solo até a colheita, armazenamento, comercialização e 
industrialização dos produtos agrícolas, e dos procedimentos inerentes à 
criação aves, suínos, caprinos, bovinos.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Orientar os agricultores na execução racional do plantio, adu-
bação, cultura, colheita e beneficiamento das espécies vegetais.

· Fazer a coleta e a análise de amostras de terra realizando 
testes de laboratório e outros, para determinar a composição da mesma e 
selecionar o fertilizante adequado.

· Estudar os parasitas, doenças e outras pragas, visando a 
utilização de métodos para combatê-los e bem assim, prevenir seu apa-
recimento.

· Orientar os agricultores quanto ao procedimento de multiplica-
ção das semente e mudas comuns e melhoradas, bem como nos serviços 
de drenagem e irrigação.

· Elaborar plano de crédito agrícola para agricultores.
· Preparar e corrige o solo para o plantio, utilizando máquinas 

e defensivos agrícolas.
· Orientar a preparação de pastagens ou forragens, utilizando 

em sua preparação técnicas que assegurem, não só em quantidade, como 
também em qualidade, alimento para os animais.

· Orientar os criadores de aves, suínos, caprinos, bovinos, 
quanto aos cuidados necessários para o desenvolvimento saudável do 
criatório.

· Elaborar projetos agrícolas e agropecuários.
· Treinar mão de obra utilizada na execução desses serviços.
· Implementar, monitorar e adequar a irrigação em hortas 

comunitárias. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Médio com formação técnica em Agro-

pecuária e registro no Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Técnico em Edificações

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de supervisão, fiscalização, medição e 

orientação referentes à construção civil, a fim de garantir o cumprimento do 
projeto dentro das especificações técnicas, padrões de qualidade, tempo 
e custos planejados.
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RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Inspecionar o terreno onde será levantada a construção, 
utilizando equipamentos que possibilitem precisar o peso que o terreno 
suporta, colhendo amostra para análise em órgão específico.

· Fiscalizar os serviços de fundação para assegurar o correto 
uso das medidas de ferro e concreto, orientando quanto a forma de pro-
cedimento.

· Dosar os materiais na elaboração da massa, observando 
especificações das ordens de serviço para cada item da construção.

· Efetuar a leitura da plantas aprovadas para certificar do que 
deve ser feito não fugindo do projeto.

· Conferir os materiais que chegam à obra, observando quali-
dade e quantidade conservando as notas referentes aos mesmos.

· Controlar e registrar relatórios mensais de entrada e saída 
de materiais, pessoas e ocorrências no local da obra para o supervisor 
do programa.

· Controlar, fiscalizar e orientar os serviços referentes à mar-
cação de obra e alvenaria, levante de paredes, telhados, reboco e assen-
tamento de portas e janelas, pisos e azulejos, pintura, carpintaria de obra, 
armação de ferragem e instalação hidráulica e elétrica.

· Realizar a medição de cada etapa da obra à proporção que 
for concluída para assegurar o cumprimento do cronograma de execução 
e para realização de pagamento, se for o caso.

· Fiscalizar a execução da edificação, reparação ou demolição 
de prédios, construção de estradas, pontes, viadutos, observando o fiel 
cumprimento dos esquemas e normas técnicas do projeto realizado por 
empreiteiras contratadas em sistema de administração.

· Fiscalizar a execução dos trabalhos de mestre de obras, 
pedreiros, carpinteiros e serventes, bem como supervisiona o canteiro 
central das empreiteiras.

· Realizar levantamento para definição e especificação de 
materiais de construção, fornecendo dados físicos da obra para elaboração 
de edital de concorrência.

· Acompanhar o cronograma de execução da obra atentando 
para o cumprimento dos prazos contratados, atualizando cronograma físico 
quando necessário.

· Verificar a adequação para a drenagem das águas da chuva 
e fiscalizar a ligação entre as casas e a rede de esgotos do Município.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Médio com formação técnica em Edifi-

cações e registro no Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Técnico em Enfermagem

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Dar suporte a equipe de saúde no cumprimento das po-

líticas de atendimento ao cidadão, executando, sob supervisão do 
enfermeiro, atividades técnicas e auxiliares de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, visando a integração e manutenção das ações 
básicas de saúde pública desenvolvidas nas diversas unidades do 
Município.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Auxiliar no tratamento do paciente, executando atividades 
de assistência de  enfermagem,  especificamente prescritas, ou de rotina, 
excetuadas  as privativas do Enfermeiro.

· Acompanhar o quadro clínico do paciente, observando, reco-
nhecendo e descrevendo sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação, 
mantendo vigilância quando necessário.

· Contribuir para o bem estar do paciente, prestando cuidados 
de higiene e conforto e zelando por sua segurança, garantindo a ordem e 
esterilização, do material e de equipamentos.

· Auxiliar o Médico no atendimento, preparando o ambiente de 
trabalho e o  paciente para consultas, exames e tratamentos.

· Colaborar na execução dos Programas de Educação para a 
Saúde, prestando orientação a  pacientes na pós-consulta e na alta.

· Colaborar para manutenção sistemática  da ordem e higiene 
do ambiente de trabalho, em conformidade com as instruções técnicas 
específicas, visando o controle de infecção.

· Realizar visitas domiciliares, auxiliando nos projetos que 
contemplem ações básicas de saúde e controle sanitário.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Médio com formação técnica em Enfer-
magem e registro no Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Técnico em Laboratório de Análises

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Dar suporte a equipe de saúde no cumprimento das po-

líticas de atendimento ao cidadão, executando, sob supervisão do 
Médico Patologista ou Farmacêutico Bioquímico, atividades técnicas 
e auxiliares de promoção, proteção e recuperação da saúde, visando 
a integração e manutenção das ações básicas de saúde pública de-
senvolvidas nas diversas unidades do Município.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Contribuir para definição de diagnósticos, executando tes-
tes e exames, sob supervisão do Médico Patologista ou Farmacêutico 
Bioquímico. 

· Auxiliar na realização de ensaios, pesquisas e desenvolvimen-
to de métodos, registando observações e conclusões de testes, análises 
e experiências e elaborando relatórios.

· Facilitar o acesso a consultas e informações sobre a saúde 
dos pacientes, registrando e arquivando cópias dos resultados de exames 
e testes.

· Garantir a confiabilidade do serviço de patologia clínica, reali-
zando os procedimentos previstos em instruções técnicas específicas para 
coleta, identificação do material coletado, preparo para exames, técnicas 
e métodos de análise.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Médio com formação técnica em Análises 

Clínicas e registro no Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Técnico em Meio Ambiente

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de vigilância, controle e monitoração 

relativas ao meio ambiente.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA 
AMBIENTAL:

· Participar de atividades de vigilância, controle e fiscalização 
relativas ao meio ambiente, quando este constitui fator de risco a saúde 
da coletividade.

· Atuar, juntamente com a equipe da vigilância à saúde, na coor-
denação das atividades de vigilância ambiental relacionadas à qualidade da 
água para consumo humano, resíduos sólidos e contaminantes ambientais, 
desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, poluição da água, 
ar e solo, propondo ações de mitigação e/ou redução de risco.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO

· Acompanhar vistorias e procedimentos de licenciamento das 
atividades e empreendimentos de impacto ambiental local, em conformi-
dade com a legislação vigente. 

· Sugerir alterações, aplicar e verificar o cumprimento das leis 
vigentes que disciplinam e discorrem acerca do meio ambiente.

· Analisar e emite parecer técnico em processos relativos ao 
meio ambiente ou que requeiram licenciamento ambiental.

· Informar ao requerente o deferimento on não da aprovação 
de projetos de atividades e empreendimentos acerca de licenciamento 
ambiental.

· Realizar vistorias e inspeções em geral para subsidiarem 
a elaboração de relatórios técnicos e as análises de requerimentos em 
processos.

· Participar junto à Secretaria de educação das discussões 
acerca de conteúdos educacionais relativos ao meio ambiente.
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· Identificar, analisar e propor alternativas de solução, quanto a 
situações específicas causadoras de poluição do meio ambiente.

· Participar da educação ambiental no Município, sugerindo 
programas, eventos e propostas nesse sentido.

· Propor a adoção de medidas ou normas técnicas relativas á 
preservação do meio ambiente municipal.

· Auxiliar o Engenheiro Ambiental no desenvolvimento de es-
tudos, pesquisas, projetos e programas que resultem na efetiva proteção 
ao meio ambiente, dentre outras.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Médio com formação técnica em Meio 

Ambiente e registro no Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Técnico em Radiologia

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Dar suporte a equipe de saúde no cumprimento das po-

líticas de atendimento ao cidadão, executando, sob supervisão do 
Médico Radiologista, atividades técnicas e auxiliares de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, visando a integração e manuten-
ção das ações básicas de saúde pública desenvolvidas nas diversas 
unidades do Município.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Contribuir para definição de diagnósticos, executando serviços 
de radiologia, sob supervisão médica, quando para a realização do exame 
for necessário a utilização de farmacológicos.

· Garantir a eficiência e eficácia do exame, utilizando a técnica 
conveniente no preparo do paciente, selecionando e verificando validade 
de filmes, revelando, fixando e monitorando a qualidade das chapas 
radiográficas.

· Agilizar a entrega de resultados, encaminhando os exames 
para análise e laudo do Médico Radiologista.

· Facilitar o acesso a consultas e informações sobre pacientes, 
organizando arquivos de exames.

· Garantir o funcionamento do serviço de radiologia, controlando 
estoque de filmes, contrastes e demais materiais de uso do setor. 

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Médio com formação técnica em Ra-

diologia e registro no Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Técnico de Segurança do Trabalho

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Garantir condições de trabalho seguras e confiáveis, mediante 

a realização de supervisão e inspeções e controle de locais, uso de má-
quina e equipamentos de proteção individual, assim como atividades de 
treinamento e conscientização para evitar acidentes e danos ao patrimônio 
público.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Contribuir para formulação das diretrizes e políticas referentes 
à segurança e higiene do trabalho, compatíveis com a natureza das diversas 
áreas, participando da elaboração de normas e procedimentos de segu-
rança no desenvolvimento das atividades operacionais e de manutenção, 
bem como em todas as demais áreas da PMC.

· Pesquisar, recomendar, dimensionar e controlar a manutenção 
dos equipamentos de proteção individual (EPI), coletiva (EPC) e de combate 
a incêndio,  necessários e adequados para cada atividade desenvolvida 
nos  diversos órgãos da PMC,  inclusive em prédios públicos. 

· Municiar a chefia dos setores onde estão prestando serviços, 
elaborando relatórios técnicos e estatísticos, bem como organizando dados 
sobre ocorrências fora do padrão (acidentes) e doenças ocupacionais. 

· Contribuir para manutenção da segurança e higiene do 
trabalho, assegurando a identificação e sinalização das diversas áreas e 
equipamentos. 

· Organizar e realizar treinamentos e campanhas de prevenção 
de acidentes, apoiando a criação de CIPA’s. 

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Médio com formação técnica em Segu-

rança do Trabalho e registro no Conselho Regional quando exigido em 
Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Técnico em Turismo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de pesquisas, estudos, informações e 

de fiscalização para o apoio ao planejamento e execução de programas e 
ações de desenvolvimento do turístico no Município, bem como, para o apoio 
ao planejamento, implantação e gestão dos seus espaços naturais.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE TURISMO

· Efetuar levantamentos e cadastramentos dos equipamentos 
turísticos do Município.

· Orientar e presta serviços nos postos de informações turísticas 
do Município.

· Manter e atualiza o banco de dados dos equipamentos, 
atrativos naturais, acessibilidade, calendário de eventos, serviços e outras 
informações de interesse turístico.

· Elaborar relatórios de atendimento nos postos de trabalho.
· Articular-se com rede hoteleira local para divulgação de 

eventos no Município.
· Orientar na condução de grupos em visitação aos atrativos 

turísticos do Município.
· Levantar dados históricos, culturais, identificação de potenciais 

atrativos turísticos.
· Atender alunos, pesquisadores e outros interessados nos 

atrativos turísticos, históricos e culturais do Município.
· Aplicar questionários, interpretar e analisar os dados pesqui-

sados de interesse turístico no Município.
· Zelar e orientar, conjuntamente com outros órgãos municipais, 

o funcionamento e atendimento às normas legais, pelos comerciantes for-
mais e informais que atuam nas áreas de fluxos turísticos no Município.

· Elaborar relatórios e pareceres em sua área de competên-
cia.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE ECOTURISMO

· Elaborar estudos e pesquisas para viabilização de projetos 
turísticos que garantam a preservação do patrimônio natural e cultural do 
Município.

· Elaborar e implantar projetos para gestão de áreas, parques 
e unidades de conservação.

· Implantar atividades de lazer, recreação e animação em áreas 
de conservação, objetivando conscientização e educação ambiental das 
comunidade e visitantes.

· Identificar e elaborar trilhas para visitação, em áreas de 
conservação.

· Mapear e cadastra atrativos existentes nas trilhas.
· Identificar potencialidades para implantação do turismo nas 

áreas do Município.
· Participar dos Conselhos Gestores das Áreas de Preservação 

Ambiental – APA municipais.
· Propor a elaboração de projetos de geração de ocupação e 

renda para as comunidades das áreas de preservação ambiental.
· Propor o desenvolvimento de projetos de qualificação de 

serviços, capacitação e de organização das comunidades inseridas nas 
áreas de atuação.

· Articular-se com outros órgãos e entidades municipais, na 
sua área de atuação.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Médio com formação técnica ou profis-
sionalizante em Turismo ou Ecoturismo e registro no Conselho Regional 
quando exigido em Legislação Federal.
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ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Técnico de Vigilância em Saúde NM

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver tarefas inerentes ao poder de polícia sanitária 

quanto ao cumprimento, atualização, avaliação dos instrumentos de 
controle dos procedimentos de vigilância em saúde, quer seja quanto 
a inspeção e visitas a espaços públicos de interesse sanitário quer seja 
quanto a emissão de documentos  que visem garantir o interesse da saúde 
pública municipal.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Participar das atividades de avaliação e encaminhamento dos 
procedimentos administrativos em vigilância em saúde.

· Participar das atividades de atualização da legislação mu-
nicipal.

· Participar das atividades de produção de informes técnicos 
sobre áreas de interesse sanitário e de legislação aplicada.

· Participar das atividades de inspeção, emissão de laudos, 
notificações e infrações, bem como da promoção das intervenções e/
ou interdições em ambientes diversos, garantindo o interesse da saúde 
pública.

· Participar das atividades de monitormamento de agravos de 
interesse sanitário, desenvolvendo ações de vigilância em saúde, produzin-
do informações analíticas, relatórios técnicos de avaliação dos serviços.

· Participar das atividades de gerenciamento, planejamento e 
desenvolvimento das atividades de Sistemas de informação em Saúde.

· Exercer ações, investido do poder de polícia sanitária, de 
forma a inspecionar e visitar espaços públicos e privados de interesse sa-
nitário, bem como acessar dados geradores ou arquivados nesses espaços 
que venham contribuir para adoção de medidas sanitárias.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Médio com formação técnica em Vi-

gilância em Saúde e registro no Conselho Regional quando exigido em 
Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Operador de Rádio

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas Centrais 

de Regulação.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema 
de atendimento pré-hospitalar móvel.

· Manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situ-
ação operacional de cada veículo da frota.

· Conhecer a malha viária e as principais vias de acesso ao 
território abrangido pelo serviço de atendimento Pré-Hospitalar Móvel.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Médio com formação técnica ou profis-

sionalizante específica e registro no Conselho Regional quando exigido 
em Legislação Federal e aprovação em curso de formação inicial para 
Operador de Rádio.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Administrador

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades aplicando os princípios e teorias da 

administração, programando ou executando estudos, pesquisas, análises 
e desenvolvimento de projetos inerentes a área de processos organiza-
cionais. 

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Analisar problemas técnicos administrativos, definindo so-

luções que visem otimizar o desenvolvimento de recurso.
· Orientar, acompanhar e avaliar a implantação de sistemas, 

métodos e técnicas administrativas.
· Promover estudos e projetos referentes a estrutura organiza-

cional, recursos humanos, materiais e finanças, entre outros.
· Promover a adequação do funcionamento das unidades admi-

nistrativas a estrutura organizacional, normas e regulamentos vigentes.
· Elaborar formulários e manuais de normas e instruções, 

visando simplificação de rotinas e métodos de trabalho.
· Coordenar e supervisionar as atividades ligadas a suprimento 

de materiais, compras, controle de estoque, armazenamento e distribuição, 
finanças e recursos humanos.

· Acompanhar o desenvolvimento de projetos e atividades, 
analisando os resultados obtidos e comparando-os com as metas prees-
tabelecidas.

· Desenvolver atividades concernentes às funções de recru-
tamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, 
cargos e salários e administração pessoal.

· Promover e acompanhar estudos de mercado de bens e 
serviços, bem como executar atividades inerentes à análise de balanço, 
fluxo de caixa e outra.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Administração e registro no 

Conselho Regional quando exigido em Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Agrimensor

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Executar e orientar projetos referentes á agrimensura, 

consultando levantamentos topográficos, balimétricos, geodésicos e 
aerofotogramétricos para possibilitar a locação de loteamentos, sistema 
de saneamento, irrigação e drenagem, traçado de cidades, estradas e 
outros projetos. 

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Estudar as características do projeto a ser executado, exa-
minando espaços e especificações para planejar o esquema dos levanta-
mentos a serem realizados.

· Orientar os levantamentos topográficos ou de outro gênero 
na área demarcada, acompanhando a instalação e utilização de teodolitos, 
níveis, compassos e outros instrumentos de agrimensura, para assegurar 
a observância dos padrões técnicos.

· Analisar os dados obtidos, efetuando cálculos trigonométri-
cos, algébricos e outros, para determinar as áreas de execução de cortes, 
aterros, transportes, apurar os volumes da terra, rocha, concreto lançando 
os traços de nível e outras informações.

· Participar de equipes multidisciplinares, trocando informações 
e experiências profissionais, para obter dados mais seguros sobre as 
características de sistema de saneamento, viabilidade de uma adutora e 
outros relacionados a projetos de agrimensura.

· Elaborar planos de execução de projetos de agrimensura, 
preparando esboço, desenho, - especificações técnica e indicando ma-
teriais, com base em levantamentos topográficos, topohidrograficos e de 
outro gênero, para orientar esses projetos.

· Calcular os custos do trabalho, estimando necessidades de 
material, mão-de-obra e outros para determinar viabilidade técnica do 
mesmo.

· Emitir pareceres técnicos para observar observância ás 
normas de segurança e qualidade.   

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Agrimensura e registro no 

Conselho Regional quando exigido em Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Analista de Sistemas

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Estudar as características e planos de organização com visitas 

a verificação das possibilidades e conveniência de aplicação de processa-
mento sistemático de informações.
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RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Elaborar estudos de viabilidade e custos da utilização do sis-
tema de processamento, levantando os recursos disponíveis e necessários 
para tomada de decisão.

· Estudar as características e planos da organização, estabele-
cendo contato como corpo diretivo para verificar as possibilidades e conve-
niências da aplicação do processamento sistemático de informações.

· Planejar e desenvolver sistemas e programas de acordo com 
as necessidades dos diversos órgãos da Prefeitura.   

· Analisar detalhadamente os sistemas e programas visando 
avaliar a viabilidade de sua aplicação.

· Promover alteração em programas já implantados de acordo 
com as necessidades de cada órgão.

· Elaborar cronograma das atividades de processamento dos 
sistemas e programas, bem como coordenar as atividades de digitação, 
programação e controle de estoque de material e formulários do CPD.  

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Análise de Sistemas ou 

assemelhado e registro no Conselho Regional quando exigido em Legis-
lação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Arquivologista

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de planejamento, supervisão, co-

ordenação, orientação ou  execução de  tarefas relativas à assistência 
técnica, pesquisa, análise, recuperação e divulgação da informação, 
envolvendo o processo de expurgo e descarte de documentos, sis-
tema de aquisição, busca, guarda, utilização, e publicação do acervo 
documental, bem como tarefas relativas à conservação e restauração 
do acervo documental e métodos e técnicas aplicadas à pesquisas 
em informação, inclusive os decorrentes de automação e processa-
mento de dados.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, controlar e dirigir 
atividades de administração de documentos.

· Levantar o fluxo documental e avalia documentos de arqui-
vo.

· Elaborar Planos de Destinação e Tabelas de Temporalidade 
de documentos de arquivo.

· Acompanhar as rotinas administrativas e sua evolução para 
atualização dos planos de destinação e demais instrumentos de controle 
da produção documental.

· Analisar e controlar formulários e orienta na elaboração de 
novos instrumentos de registro de informação.

· Prestar assistência técnica aos arquivos correntes na solu-
ção de problemas ligados à organização de arquivos e classificação de 
documentos.

· Implantar procedimentos destinados a aprimorar os sistemas 
de registro e a ordenação de documentos nos setores de origem.

· Planejar os sistemas de arranjo e descrição dos documentos 
de arquivo.

· Preparar inventários, guias e demais instrumentos de pes-
quisa e de controle de acervos.

· Indexar conjuntos e séries de documentos com vistas à 
recuperação de informações.

· Realizar o tratamento de arquivos históricos, pesquisas e 
orientação de pesquisadores quanto ao uso do acervo.

· Elaborar estudos para a definição de metodologias.
· Promover divulgação do acervo histórico, com base em estu-

dos sobre os diversos períodos de históricos do Município.
· Identificar e selecionar documentos para aquisição, realizar 

a compra de documentos, instrui o processo de aquisição e controle de 
verbas destinadas a esse fim.

· Planejar e implantação de sistemas de registro de obras e 
sistemas de intercâmbio.

· Indexar títulos de periódicos e de artigos bem como elabora-
ção de resumos e alimentação de bancos de dados específicos.

· Efetuar leitura de periódicos, analisar, selecionar e classificar 
artigos de periódicos.

· Realizar pesquisas e levantamentos bibliográficos e elaborar 
bibliografias especializadas.

· Elaborar projetos de museus e exposições e organizar acervos 
museológicos públicos.

· Participar da política de criação e implantação de instituições 
arquivísticas ou museológicas do Município.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Arquivologia e registro no 

Conselho Regional quando exigido em Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Arquiteto

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de elaboração e fiscalização da exe-

cução de projetos arquitetônicos e urbanísticos municipais.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Exercer supervisão de grupos nas atividades de projeto, fisca-
lização e/ou construção de obras, assegurando a adequação/conformidade 
aos contratos, especificações e cronogramas.

· Elaborar e desenvolver projetos arquitetônicos de edificações 
e paisagismo, realizando estudos de viabilidade técnica econômica e com-
patibilizando espaço/ocupação para estimativas de custos.

· Proceder análises das condições topográficas, geológicas, 
climáticas, viárias, sócio - econômicas e ambientais das áreas de implan-
tação dos projetos arquitetônicos.

· Assegurar a execução de obras e empreendimentos públicos, 
conservação e manutenção de estradas, de vias e do sistema de drenagem, 
desenvolvendo ações inerentes a sua especialidade.

· Integrar equipe multidisciplinar no desenvolvimento dos tra-
balhos de formulação e implantação do Plano Diretor de Desenvolvimento 
urbano, controle e ordenamento do uso do solo, preservação do meio 
ambiente e desenvolvimento sócio – econômico.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS. 
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Arquitetura e registro no 

Conselho Regional quando exigido em Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Assistente Jurídico

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Representar em juízo representando e/ou assistindo a co-

munidade carente do Município nas ações em que estes forem partes ou 
interessados, acompanhando o processo, prestando assistência jurídica, 
interpondo recursos em qualquer instância, comparecendo a audiência 
e emitido pronunciamento nas diversas áreas do Direito para defender 
direitos e/ ou interesses. 

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Atuar em juízo representando e/ou assistindo a comunidade 
carente nas ações em que forem autores, réus, assistentes ou oponen-
tes.

· Realizar entrevistas com pessoas carentes, visando identificar 
o ato ou fato que dará origem a ação ou defesa.

· Estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando 
códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar os fatos 
a legislação aplicável.

· Completar e apurar as informações levantadas, inquirindo 
o cliente testemunhas e outras pessoas e tomando outras medidas para 
obter elementos necessários a defesa ou acusação, arrolando e correla-
cionando os fatos e aplicando o procedimento adequado para apresentá-lo 
em juiz.

· Acompanhar o processo em todas as suas fases, requerendo 
seu andamento através de petições específicas para garantir o seu trâmite 
legal até a decisão final do litígio.

· Redigir e elaborar documentos jurídicos, procedimentos 
minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, 
civil, comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a legislação, forma e 
terminologia adequadas ao assunto em questão para utilizá-los na defesa 
do interessado,

· Orientar clientes com relação aos seus direitos e obrigações 
legais, promover acordos extrajudiciais e interpor recursos ou contra-
arrazoa em instância
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· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Direito e registro no Conse-

lho Regional quando exigido em Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Assistente Social

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de elaboração, coordenação, execu-

ção, supervisão e avaliação de políticas sociais, assim cimo, de estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos da área social.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais. 
· Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 

projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social. 
· Encaminhar providências, e prestar orientação social a indi-

víduos, grupos e à população.
· Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais 

no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendi-
mento e na defesa de seus direitos. 

· Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços So-
ciais, no âmbito da Prefeitura Municipal de Camaçari. 

· Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir 
para a análise da realidade social do Município e para subsidiar ações 
governamentais. 

· Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração 
direta do Município, com relação às matérias relacionadas a Serviço 
Social.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE SAÚDE

· Contribuir para promoção, prevenção e recuperação da saúde 
e do bem estar social do indivíduo e/ou da coletividade, prestando serviços 
de forma integrada, favorecendo o convívio e a reintegração do usuário/
paciente ao meio social, familiar e de trabalho.

· Promover ações, métodos e sistemas para conhecimento da 
realidade social das comunidades, identificando seus recursos e analisando 
a integração destas com as unidades de saúde municipal, com vistas à 
implantação de Programas de Saúde Pública.

· Promover atividades educativas, interativas e culturais, permi-
tindo o progresso coletivo e a melhoria de comportamento individual.

· Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomá-
ticas, atuando sobre os fatores psicossociais e econômicos que interferem 
no tratamento do usuário/paciente.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Serviço Social e registro no 

Conselho Regional quando exigido em Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Auditor Fiscal

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais e tributárias 

dos contribuintes municipais, planejando, executando e assessorando as 
atividades de fiscalização e arrecadação de tributos e acompanhamento 
das transferências institucionais, em conformidade com a legislação e 
atendendo as metas e prazos previstos na estratégia da Administração 
Municipal.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Contribuir para o desenvolvimento da política de arrecadação 
e fiscalização do Município, planejando e implementando projetos, parti-
cipando da formulação de leis e do estabelecimento de diretrizes fiscais 
e tributárias. 

· Desenvolver, propor e implementar novos projetos, ade-
quando a administração fazendária às mudanças legais, tecnológicas, 
estruturais e institucionais.

· Propor, estruturar, implementar e melhorar continuamente os 
processos de trabalho na área da administração tributária.

· Otimizar valores de qualidade, eficiência e efetividade nas 
atividades de arrecadação e fiscalização de tributos municipais.

· Garantir  permanentemente a revisão fisco-contábil de 
obrigações tributárias do contribuinte, pessoa física e jurídica, na forma 
estabelecida em ato administrativo.

· Garantir a instrução dos processos administrativos e tribu-
tários através de diligências e informações técnicas – fiscais inclusive, 
perícias fisco contábeis e pesquisas tributárias.

· Garantir a constituição dos créditos tributários devidos, 
processando o lançamento de ofício de auto de infração, homologando e 
lavrando em livros e documentos fiscais, de acordo com a  legislação.

· Contribuir para a melhoria do sistema de auditoria, fisca-
lização e arrecadação de tributos, realizando análises e estudos eco-
nômicos, financeiros e contábeis e o controle e acompanhamento das 
transferências.

· Manter permanentemente atualizado os registros e dados 
estatísticos de suas atividades.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior e registro no Conselho Regio-

nal, quando exigido em legislação federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Auditor Interno

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Assegurar a confiabilidade, eficácia, eficiência e economicida-

de dos sistemas e das unidades de controle interno da PMC, bem como 
avaliar o grau de observância à legislação vigente e às diretrizes e normas 
estabelecidas, desenvolvendo atividades de planejamento, inspeção, 
controle e execução de trabalhos de auditoria interna.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Realizar auditorias nos sistemas administrativo, financeiro, 
tributário, de pessoal, de material, de patrimônio, de custos, de arreca-
dação e outros pertinentes, assegurando a confiabilidade dos mesmos e 
atestando a eficácia e eficiência das gestões.

· Realizar auditorias de acompanhamento na execução or-
çamentária, contratos, convênios e outros instrumentos congêneres no 
âmbito da PMC, inclusive, nos fundos municipais, apontando soluções 
quando identificadas incorreções/distorções.

· Testar e avaliar o cumprimento das obrigações legais e 
contratuais no âmbito da PMC, monitorando a execução de registros nos 
prazos estabelecidos em normas e legislação.

· Examinar e avaliar a gestão e as ferramentas de controle 
orçamentário, financeiro, patrimonial, contábil e operacional, no âmbito 
da PMC.

· Testar e avaliar os métodos utilizados para aferição de cus-
tos na obtenção de estoques, acompanhando a guarda, o controle e o 
inventário dos bens públicos.

· Contribuir para manutenção e desenvolvimento dos sistemas 
contábeis e fiscais, assessorando a implantação de novas rotinas, sempre 
que ocorra alteração na Legislação Contábil e Fiscal.

· Monitorar sistematicamente as oportunidades e ameaças 
fiscais, tributárias, contábeis e administrativas.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior, com aprovação em curso de 

formação inicial para Auditor Interno e registro no Conselho Regional, 
quando exigido em legislação federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Auditor em Saúde

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Realizar auditoria sistemática nas unidades de saúde, verifi-

cando o cumprimento da legislação e das normas inerentes à organização, 
ao funcionamento e a correta aplicação das verbas do Sistema Único de 
Saúde - SUS, acompanhando a execução e desempenho de procedi-
mentos e ações de saúde, da rede própria e complementar do Município, 
analisando contratos, convênios e documentos congêneres.      

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Desenvolver ações de controle, avaliação e auditoria das 
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atividades relativas á prestação de serviços do Sistema Único 
de Saúde - SUS.

· Apreciar a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a 
razoabilidade de contratos, convênios e documentos congêneres, anali-
sando relatórios gerenciais do Sistema de Informação Ambulatorial – S.I.A. 
e do Sistema de Informação Hospitalar – S.I.H.

· Contribuir para a melhoria progressiva da assistência à saú-
de, fornecendo subsídios para o planejamento de ações que favoreçam o 
aperfeiçoamento do SUS, zelando pela qualidade, propriedade e efetividade 
dos serviços de saúde prestados a população.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

QUANDO ATUANDO COMO AUDITOR CONTÁBIL

· Realizar auditoria contábil, financeira e patrimonial, verificando 
a conformidade da aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde – 
SUS  com o que determina as normas e  a legislação.

· Analisar e avaliar contratos, convênios e documentos con-
gêneres que orientam repasses de verbas do SUS ás entidades públicas, 
filantrópicas ou privadas, verificando sua legalidade e obediência às 
normas do SUS.

· Acompanhar a execução dos procedimentos adotados na 
elaboração das demonstrações contábeis exigidas pela legislação.

· Zelar pela conservação e pela utilização racional e efetiva 
dos equipamentos de natureza permanente bem como, pela distribuição 
e controle dos materiais sujeitos ao regime de estocagem em observância 
aos procedimentos para inventário estabelecidos.  

· Subsidiar equipe interna de auditoria quanto aos instrumen-
tos e procedimentos para verificação “in loco” da utilização de recursos 
transferidos.

QUANDO ATUANDO COMO AUDITOR ENFERMEIRO 
 
· Realizar a análise de processos, documentações e relatórios 

gerenciais do Sistema Único de Saúde, do Sistema de Informação Ambu-
latorial – S.I.A., do Sistema de Informação Hospitalar – S.I.H e de outros 
sistemas de prestadores de serviços que lhe venham a substituir.

· Realizar a análise de Fichas de Cadastro Ambulatorial - FCA  
e  de Fichas de Cadastro Hospitalar - FCH  dos prestadores de serviços.

· Realizar auditorias programadas para verificação “in loco” 
da qualidade da assistência de enfermagem prestada aos pacientes do 
SUS, verificando estrutura física, recursos humanos, fluxos, instrumentais 
e materiais necessários para realização de procedimentos de enfermagem 
nas unidades de saúde sob gestão municipal.

· Realizar auditorias especiais para apurar denuncias ou in-
dícios de irregularidades junto aos gestores e/ou prestadores de serviço 
do SUS.

QUANDO ATUANDO COMO AUDITOR MÉDICO

· Realizar a análise de processos, documentações e relatórios 
gerenciais do Sistema Único de Saúde, do Sistema de Informação Ambu-
latorial – S.I.A., do Sistema de Informação Hospitalar – S.I.H e de outros 
sistemas de prestadores de serviços que lhe venham a substituir.

· Realizar a análise de Fichas de Cadastro Ambulatorial - FCA  
e  de Fichas de Cadastro Hospitalar - FCH  dos prestadores de serviços.

· Realizar auditorias programadas para verificação “in loco” 
da qualidade da assistência médica prestada aos pacientes do SUS, 
verificando estrutura física, recursos humanos, fluxos, instrumentais e 
materiais necessários para realização de procedimentos nas unidades de 
saúde sob gestão municipal.

· Realizar auditorias especiais para apurar denuncias ou indí-
cios de irregularidades junto aos gestores e/ou prestadores de serviços 
médicos do SUS.

· Examinar fichas clínicas, prontuários médicos, exames e 
demais documentações do paciente que comprovem a necessidade da 
efetiva realização do procedimento médico consoante com as normas 
vigentes do SUS.

QUANDO ATUANDO COMO AUDITOR ODONTÓLOGO
· Realizar a análise de processos, documentações e relatórios 

gerenciais do SUS, do Sistema de Informação Ambulatorial - S.I.A. e de 
outros sistemas de prestadores de serviços que lhe venham a substituir.

· Realizar a análise de Fichas de Cadastro Ambulatorial - FCA 
dos prestadores de serviços.

· Realizar auditorias programadas para verificação “in loco” da 
qualidade da assistência odontológica prestada aos pacientes do SUS, 
verificando estrutura física, recursos humanos, fluxos, instrumentais e 
materiais necessários para realização de procedimentos nas 

unidades de saúde sob gestão municipal.
· Realizar auditorias especiais para apurar denuncias ou indí-

cios de irregularidades junto aos gestores e/ou prestadores de serviços 
odontológicos do SUS.

· Examinar fichas clínicas, prontuários odontólogicos, exames 
e demais documentações do paciente que comprovem a necessidade e 
efetiva realização do procedimento odontólogico consoante com as normas 
vigentes do SUS.

QUANDO ATUANDO COMO AUDITOR FARMACÊUTICO 
BIOQUÍMICO

· Realiza análise de processos, documentações e relatórios 
gerenciais de SUS, e do Sistema de Informações Ambulatoriais – S.I.A 
– e de outros sistemas de prestadores de serviços que lhes venham a 
substituir.

· Realizar auditorias programadas para verificação “in loco” da 
qualidade da assistência farmacêutica prestadas aos pacientes do sus, 
verificando a estrutura física, recursos humanos, fluxos, insumos, qualidade 
dos medicamentos e serviços farmacêuticos disponibilizados.

· Realizar auditorias para apurar denuncias ou indícios de 
irregularidades junto aos gestores, prestadores de serviços e/ou servidores 
das farmácias da rede municipal de serviços de saúde.

· Realizar auditorias sistemáticas a fim de comprovar a imple-
mentação das normas de boas práticas de dispensação de medicamentos 
da anvisa nas farmácias da rede municipal de serviços de saúde.

· Realizar auditorias nos cadastros dos pacientes das far-
mácias, bem como nos instrumentos de controle de  dispensação de 
medicamentos.

· Realizar auditoria programada na central de abastecimento 
farmacêutico – c.a.f – a fim de verificar a implementação das normas de 
boas práticas em distribuição e transporte de produtos sujeitos a vigilância 
sanitária.

· Realizar auditoria na vigilância sanitária, a fim de atestar 
as rotinas do órgão no controle dos medicamentos regidos pela portaria 
344/98 no âmbito municipal.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO:
Na Área de Auditor Contábil: Ensino Superior em Ciências 

Contábeis e registro no Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

Na Área de Auditor Enfermeiro: Ensino Superior em Enfer-
magem e registro no Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

Na Área de Auditor Médico: Ensino Superior em Medicina e 
registro no Conselho Regional quando exigido em Legislação Federal. 

Na Área de Auditor Odontólogo: Ensino Superior em Odon-
tologia e registro no Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

Na Área de Auditor Farmacêutico Bioquímico: Ensino Supe-
rior em Farmácia, com formação profissional em Farmacêutico Bioquímico 
e registro no Conselho Regional quando exigido em Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Bacharel em Educação Física

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades físicas com crianças, jovens e adultos, 

assim como, prescrever, orientar e dinamizar a ginástica e o exercício físico 
nas suas diversas formas, manifestações e objetivos.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
· Desenvolver atividades físicas com crianças, jovens e adul-

tos. 
· Ensinar técnicas desportivas.
· Acompanhar e supervisionar as práticas desportivas.
· Desenvolver atividades de estudos.
· Desenvolver e participar de atividades esportivas e de lazer 

de natureza educacional e comunitária.
· Elaborar infomes técnicos e científicos na área de atividades 

físicas e do desporto. . 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE SAÚDE
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· Compartilhar com o médico o tratamento de uma enfermi-
dade.

· Prevenir doenças, no seu campo profissional, promovendo a 
saúde do trabalhador e contribuindo para sua qualidade de vida.

· Planificar e dosificar o exercício que o enfermo vai executar, 
a partir de indicações médicas.

· Executar trabalhos de reabilitação por exercícios físicos.
· Selecionar os exercícios que deverá realizar cada paciente.
· Determinar a carga física (volume-quantidade e intensidade-

ritmo) dos exercícios selecionados.
· Informar ao médico o comportamento físico e motor do 

paciente.
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Educação Física e registro 

no Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Biblioteconomista

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de planejamento, administração, orga-

nização e gestão de bibliotecas ou centros de documentação.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Organizar, controlar, preservar e divulgar a memória docu-
mental da PMC, 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.

· Favorecer a gestão de documentos e a aquisição de infor-
mações, planejando, coordenando e avaliando sistemas biblioteconômicos 
em bibliotecas e centros de documentação e arquivos.

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

· 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.

· Contribuir para conservação e utilização do acervo bibliográfi-
co e patrimonial da biblioteca, supervisionando e executando trabalhos de 
encadernação e restauração de livros e documentos e realizando inventá-
rios periódicos do acervo de biblioteca e setor de documentação.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Biblioteconomia e registro 

no Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Biólogo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de supervisão, coordenação, pro-

gramação, orientação, execução e elaboração de estudos, métodos e 
técnicas de controle em análises clínicas, de média e alta complexidade, 
zoonoses e ambiental.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Contribuir para a defesa e equilíbrio do meio ambiente, reali-
zando trabalhos científicos de pesquisas nas diversas áreas das ciências 
biológicas e orientando o uso dos meios de controle biológico.

· Planejar, orientar e executar recolhimento de dados e amos-
tras de material, realizando estudos e experiências em laboratórios com 
espécimes biológicas.

· Assegurar o controle epidemiológico de zoonoses, atuando 
nos locais onde forem identificadas a presença de roedores, vetores e 
animais peçonhentos.

· Proceder levantamento das espécies vegetais existentes na 
arborização pública da cidade, classificando-as cientificamente e identifi-
cando as gramineas mais adequadas aos parques e jardins locais.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Ciências Biológicas e regis-

tro no Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Contador

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de planejamento, orientação, super-

visão, coordenação e monitoração dos trabalhos inerentes a escrituração 
contábil dos órgãos da PMC.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Proceder a escriturações contábeis e financeiras no âmbito da 
PMC, executando os processos de trabalho relativos aos lançamentos das 
movimentações, analisando e conciliando documentos, atestando a integra-
lidade e obediência à legislação, regulamentação e normas internas. 

· Proceder a análises de registros contábeis - financeiros perti-
nentes à receita e despesa orçamentária e extra - orçamentária da PMC.

· Contribuir para manutenção dos sistemas contábeis - finan-
ceiros da PMC, sugerindo alterações de rotinas e procedimentos sempre 
que houver mudança na legislação contábil e fiscal.

· Elaborar e desenvolver projetos para implantação dos diver-
sos sistemas de administração que servem de apoio aos subsistemas de 
fiscalização financeira e de contabilidade, em articulação com órgãos e 
entidades da PMC.

· Contribuir para a eficácia das operações contábeis e finan-
ceiras, assessorando nas questões relativas  aos aspectos da legislação 
contábil e fiscal das referidas operações.

· Salvaguardar a documentação contábil e fiscal, organizando 
e disponibilizando as informações para auditorias internas e externas dos 
órgãos públicos controladores e fiscalizadores.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Ciências Contábeis e regis-

tro no Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Economista

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de planejamento, estudos, análises e 

previsões de natureza econômica, financeira e administrativa, propondo 
medidas e diretrizes que assegurem a viabilidade de execução dos pro-
jetos.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Executar tarefas relativas ao plano orçamentário e financeiro, 
promovendo a eficiente utilização de recursos e contenção de custos.

· Planejar e elaborar os programas financeiros da PMC, cal-
culando e especificando receitas e sua utilização durante determinado 
período, permitindo o desenvolvimento equilibrado da mesma.

· Coordenar, orientar e realizar estudos fundamentados em 
diagnósticos de problemas econômicos visando a dinamização e eficiência 
do planejamento da prefeitura.

· Efetuar levantamentos especiais destinados a estruturação de 
índices de informações técnicas para acompanhamento dos programas de 
trabalho da PMC, bem como o de informações gerenciais, especialmente 
aquelas de natureza econômica, financeira e orçamentária.

· Participar de estudos e avaliação de convênios e de implan-
tação de programas destinados a desenvolver a atividade econômica / 
produtiva no Município.

· Elaborar projetos de viabilidade econômica, com vistas a 
captação de recursos, financiamentos e outros, a fim de possibilitar a 
implantação de programas de desenvolvimento do Município.

· Instruir consultas de propostas pelos órgãos da PMC, emitindo 
pareceres técnicos para subsidiar tomada de decisão.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.
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REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Economia e registro no 

Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Enfermeiro

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coorde-

nação e execução de serviços de enfermagem, empregando processos 
de rotina e / ou específicos para possibilitar a proteção e a recuperação 
da saúde individual e coletiva.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Elaborar e executar programas de educação preventiva e 
curativa de saúde pública, individual familiar e comunitária no Município.

· Executar tarefas diversas de enfermagem como, controle de 
pressão venosa, monitoração de respiradores artificiais, prestação de cui-
dado de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal.

· Efetuar curativos, imobilizações especiais e ministrar medica-
mentos e tratamentos em situação de emergência, empregando técnicas 
usuais ou especificas para atenuar as conseqüências dessa situação.

· Adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos 
terapêuticos que lhe são aplicados, realizando consultas de admissão, 
visitas diárias e orientando-os para reduzir a sensação de insegurança e 
sofrimento e obter a colaboração no tratamento.

· Desenvolver estudos e previsões de pessoal e material para 
atender as necessidades dos serviços, elaborando escalas de trabalho e 
atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais 
permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado da 
área de enfermagem.

· Requisitar e controlar medicamentos, de acordo com pres-
crições médicas, registrando a saída no livro de controle visando evitar 
desvios bem como atender os dispositivos legais.

· Registrar observações, tratamentos e ocorrências verifica-
das em relação ao paciente, anotando no prontuário hospitalar, ficha de 
ambulatório, relatório de enfermagem da unidade ou relatório geral para 
documentar a evolução da doença, participar no controle da saúde, orien-
tação terapeuta e a pesquisa.

· Prescreve a assistência de enfermagem bem como realizar 
cuidados diretos em pacientes graves e com risco de vida.

· Realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados a capacidade 
de tomar decisões.

· Participa da elaboração, execução de planos de assistência 
a saúde, projeto de construção e / ou reforma de unidades de internação e 
ambulatorial, elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático 
de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência 
de enfermagem, prevenção e controle das doenças transmissíveis no gera 
e nos programas de vigilância epidemiológica, programas e atividades de 
assistência integral a saúde individual e de grupos específicos, particular-
mente daqueles prioritários considerados de alto risco.

· Prescrever medicamentos previamente estabelecidos em 
programa de saúde publica e em rotina aprovada pela instituição de 
saúde, assim como desenvolve programas para a prevenção e controle 
sistêmico de infecção hospitalar inclusive como integrante das respectivas 
comissões.

· Prestar assistência de enfermagem de gestante parturiente, 
puérpera e ao recém-nascido, realizando acompanhamento da evolução 
do trabalho de parto sem distócia, efetuando a identificação de distócias, 
obstétricas e tomando a providencia até a chegada do médico.

· Participar de programas e atividades de educação em saúde 
visando a melhoria da saúde do individuo, família e população em geral, 
programas de treinamento e aprimoramento de pessoal e saúde, educação 
continuada, higiene e segurança do trabalho e prevenção de acidentes.

· Participar na elaboração e operacionalização do sistema de 
referencia e contra referencia do paciente nos diversos níveis de atenção 
a saúde, assim como no desenvolvimento de tecnologia apropriadas a 
assistência a saúde e em bancas examinadoras de matérias especificas de 
enfermagem nos cursos para provimento interno de cargos ou contratação 
de enfermeiro ou pessoal técnico auxiliares de enfermagem.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Superior em Enfermagem e registro no 
Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Engenheiro

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades inerentes a elaboração, execução, 

coordenação, acompanhamento, fiscalização e avaliação de projetos de 
engenharia civil. 

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIEN-
TAL

· Elaborar projetos essenciais à recuperação de danos ambien-
tais e de prevenção de impactos de grandes empreendimentos.

· Planejar, orientar e acompanhar a execução de projetos que 
visem a preservação da qualidade da água, do ar e do solo a partir de diag-
nósticos, manejo, controle e recuperação de ambientes urbanos e rurais.

· Proceder a investigação, avaliação, adaptação e implantação 
de sistemas de produção ambientalmente viáveis, a recuperação de áreas 
degradadas e a diminuição e o monitoramento dos processos e atividades 
causadores de impactos ambientais.

· Elaborar propostas alternativas para tratamento de poluentes 
e para a utilização racional de recursos naturais.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL
· Desenvolver atividades de planejamento de construções, 

compreendendo especificações, utilização de materiais, cronograma, mão 
de obra e equipamentos. 

· Exercer supervisão de convênios e contratos, acompanhando 
o andamento de obras, observando a qualidade dos serviços, tempo de 
execução, custos, equipamentos e mão de obra.

· Assegurar a execução de obras e empreendimentos públicos, 
conservação e manutenção de estradas, de vias e de sistemas de drena-
gem, desenvolvendo ações inerentes a sua especialidade.

· Integrar equipe multidisciplinar no desenvolvimento dos tra-
balhos de formulação e implantação do Plano Diretor de Desenvolvimento 
urbano, controle e ordenamento do uso do solo, preservação do meio 
ambiente e desenvolvimento sócio – econômico.

· Elaborar projetos e cálculo de estruturas, de forma  a criar 
o esquema estrutural, a definição de cargas, o cálculo dos esforções e 
deformações das peças estruturais e o detalhamento do projeto para a 
execução.

· Analisar e emitir laudo técnico de estruturas em condições 
de ruínas ou risco;

· Realizar estudos para padronização e normatização de 
procedimentos destinados às atividades de avaliação, perícias e indeni-
zações.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE ENGENHARIA SANI-
TÁRIA

· Coordenar, supervisionar a execução e prestar orientação 
técnica no desenvolvimento de projetos relativos a sistemas de abasteci-
mento de água, incluindo captação, aduação, reservação, distribuição e 
tratamento.

· Coordenar, supervisionar a execução e prestar orientação 
técnica no desenvolvimento de projetos de sistemas de distribuição de 
excretos e de águas residuais (esgotos) em soluções individuais ou siste-
mas de esgotos incluindo tratamento.

· Desenvolver estudos de viabilidade técnico-econômica sobre 
projetos  para coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos.

· Efetuar vistorias, perícias, avaliações e monitoramento ao 
controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição, bem como 
de vetores biológicos transmissores de doenças (antropodes e roedores de 
importância para a saúde pública), emitindo laudos e pareceres técnicos.

· Fiscalizar obras e efetuar serviços técnicos relativos a ins-
talações prediais e hidrossanitárias e de saneamento de edificações e de 
locais públicos, tais como: piscinas, parques e áreas de lazer, recreação 
e esporte em geral.

· Desenvolver estudos, pesquisas, análises, experimenta-
ções, ensaios, divulgação técnica e extensão, sobre saneamento dos 
alimentos.

· Promover ações de fiscalização na área de engenharia sani-
tária, quando inerente a sua especialidade, prestando orientações 
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técnicas relativas a saneamento básico, infra–estrutura e 
higienização de unidades domiciliares e estabelecimentos, e exercendo 
controle da qualidade da água potável, dos resíduos ambientais e de 
poluentes do meio ambiente.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SE-
GURANÇA DO TRABALHO

· Supervisionar, coordenar e fornecer orientação técnica às 
atividades relativas a engenharia de Segurança do Trabalho.

· Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e 
das instalações e equipamentos, visando identificar áreas ou problemas 
de risco.

· Realizar estudos, implementar ações preventivas com vistas 
ao controle do risco, da poluição, da manutenção da higiene do trabalho, 
ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento.

· Realizar vistorias, avaliações, perícias, arbitra, emite parecer 
e laudos técnicos e indica medidas de controle sobre grau de exposição a 
agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos.

· Propor e zelar pela obediência às políticas, programas, nor-
mas e regulamentos de segurança do trabalho.

· Inspecionar locais de trabalho, delimitando áreas de peri-
culosidade.

· Elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção 
de acidentes, promovendo a instalação de comissões, acompanhando 
lhes assessorando.

· Propor medidas preventivas quanto a segurança do traba-
lho, face a natureza e gravidade das lesões provenientes do acidente de 
trabalho, inclusive as doenças do trabalho.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO:
Na Área de Engenharia Ambiental: Ensino Superior em 

Engenharia Ambiental e registro no Conselho Regional quando exigido 
em Legislação Federal.

Na Área de Engenharia Civil: Ensino Superior em Engenha-
ria Civil e registro no Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

Na Área de Engenharia Sanitária: Ensino Superior em En-
genharia Sanitária e registro no Conselho Regional quando exigido em 
Legislação Federal. 

Na Área de Segurança do Trabalho: Ensino Superior em 
Engenharia e registro no Conselho Regional quando exigido em Legis-
lação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Estatístico

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades inerentes a cálculos estatísticos em 

geral, criação, análise e interpretação de índices, levantamentos, pesquisas, 
estudos e análise de dados. 

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Estabelecer correlações ou padrões constantes do compor-
tamento de determinados fenômenos, efetuando análises estatísticas e 
interpretações de dados, emitindo relatórios.

· Planejar, analisar e coordenar a execução de pesquisas e/
ou levantamentos estatísticos inerentes aos órgãos municipais e a alguns 
aspectos do Município.

· Comprovar a validade e a adequação aos objetivos especí-
ficos de novos métodos, fórmulas, sistemas de cálculos e outras técnicas 
através da realização de estudos e/ou implementação.

· Emitir pareceres técnicos e subsidiar, através de números 
índices e de dados depurados, estudos, programas, planos e ações go-
vernamentais.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Estatística e registro no 

Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Farmacêutico

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Desenvolver atividades inerentes a preparação, formulação, 
composição e fornecimento de medicamentos para distribuição nas res-
pectivas unidades de saúde do Município. 

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Desenvolver ações relacionadas com a dispensação de medi-
camentos, mantendo controle e registro de estoque, guarda e distribuição 
de psicoterápicos e entorpecentes.

· Colaborar no tratamento do usuário/paciente, orientando so-
bre os riscos, efeitos colaterais e contra-indicações dos medicamentos.

· Efetuar análises de toxinas, substâncias de origem animal, 
vegetais ou sintéticas, valendo-se de técnicas e aparelhos apropriados de 
forma a atender receitas médicas, veterinárias e odontológicas.

· Verificar as condições para armazenamento, manutenção e 
prazo de validade dos medicamentos da farmácia da unidade de saúde 
onde estiver lotado.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Farmácia e registro no 

Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Farmacêutico Bioquímico

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades inerentes à responsabilidade técnica 

pelos laboratórios de análises clínicas e de saúde pública e de estabeleci-
mentos que se dediquem a produção de estratos, soros, vacinas, produtos 
destinados a higiene ambiental, bromatológicos, bem como realização de 
exames de caráter químico-toxicológico e químico-legista.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Assegurar o controle de qualidade dos meios de cultura 
utilizados na microbiologia e na realização dos diversos tipos de análises, 
adotando normas e procedimentos técnicos pré - estabelecidos.

· Fornecer subsídio para a elaboração de ordens de serviço, 
portarias e pareceres, assessorando atividades superiores e preparando 
informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Farmácia, com formação 

profissional em Farmacêutico Bioquímico e registro no Conselho Regional, 
quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Fisioterapeuta

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de coordenação, supervisão e execu-

ção de trabalhos relativos a utilização de métodos e técnicas fisioterápicas 
com aplicação de agentes físicos nos tratamentos de doenças com a 
finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade motora 
do paciente.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Possibilitar a promoção, prevenção, recuperação, desenvol-
vimento e conservação da saúde física do usuário/paciente, utilizando mé-
todos e técnicas fisioterápicas nos tratamentos de doenças, coordenando, 
supervisionando e executando ações integradas de saúde, na sua área 
de atuação, favorecendo o convívio e a reintegração do usuário/paciente 
ao meio social, familiar e de trabalho.

· Auxiliar no processo de formulação de hipótese diagnóstica, 
realizando avaliações fisioterápicas com vistas à determinação da capa-
cidade funcional do paciente.

· Contribuir para a readaptação física ou mental de incapa-
citados, participando de atividades de caráter profissional, educativa ou 
recreativa organizadas sob controle médico.

· Possibilitar a realização correta de exercícios físicos e a 
manipulação de aparelhos e equipamentos, supervisionando e avaliando 
atividades da equipe auxiliar de fisioterapia, orientando-a na execu
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ção das tarefas.
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Fisioterapia e registro no 

Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Fonoaudiólogo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades relacionadas ao tratamento das disfun-

ções da fala e da escrita, contribuindo para integração social de pessoas 
portadoras de deficiência dessa natureza. 

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala do 
usuário/paciente, executando atividades de treinamento fonético, audi-
tivo, de dicção e empostação da voz, de acordo com a deficiência oral 
identificada.

· Desenvolver trabalhos de reeducação no que se refere à área 
de comunicação escrita, oral, fala e audição.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro 

no Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Geógrafo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades inerentes ao estudo dos fenômenos 

físicos e humanos relacionados às escalas local, regional, dentre outras, 
estudando a distribuição desses fenômenos no espaço, procurando iden-
tificar os fatores explicativos e suas conseqüências, assim com, interpretar 
os significados dos territórios, considerando, para o efeito, as dimensões 
identitárias dos lugares.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Avaliar as situações de perigo e risco e os contributivos para 
o ordenamento biofísico que envolve o estudo de fenômenos físicos.

. Desenvolver trabalhos relativos à geomorfologia, o tipo de 
solo, as condições climáticas e a vegetação natural de determinada área, 
estudando a evolução das formas de relevo – montanhas, vales, planaltos 
– e individualizam unidades geomorfológicas no território.

. Realizar, estudos hidrológicos, especialmente sobre o funcio-
namento dos hidrossistemas - bacias hidrográficas e aqüíferos.

·. Realizar estudo e classificação das associações vegetais 
características de uma região, registrando o tipo de plantas predominantes 
nos diferentes estratos - herbáceos, arbustivo e arbóreo - e a extensão 
de território que ocupam, classificando as associações segundo as suas 
características biogeográficas.

. Desenvolver estudo acerca do clima urbano – variações da 
temperatura, dinâmica particular do vento – e a avaliação do conforto/
desconforto humano e da qualidade de vida nas cidades que constituem 
os principais domínios de integração do clima no planejamento urbano.

. Realizar análises da ocupação humana do território, estudan-
do as dinâmicas natural e migratória da população, o tipo de povoamento, 
as dinâmicas da rede urbana-metropolização, urbanização difusa, poli-
centrismo, as atividades econômicas e a distribuição dos equipamentos 
e infra-estruturas.

. Realizar análises das atividades econômicas desenvolvidas 
pela população, registrando entre outros, o tipo de agricultura praticado - 
produtos cultivados, máquinas utilizadas, extensão de terreno cultivada, a 
indústria existente, produtos fabricados, localização das unidades fabris, 
fatores de produção e a presença do setor terciário - localização, diversidade 
das atividades, segmentação e mercados.

. Elaborar estudos de programação dos equipamentos sociais, 
tais como os estabelecimentos de educação, saúde, cultura e lazer, bem 
como a distribuição das infra-estruturas, designadamente vias de transporte, 
comunicação e logística.

. Elaborar estudos integrados, relatórios e mapas que caracte-
rizam o espaço e os diferentes fenômenos físicos e humanos, 

emitindo pareceres e recomendações. 
. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Geografia e registro no 

Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Geólogo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades relacionadas à investigação científica, 

que permitam obter informações sobre a terra, sua composição, estrutura, 
origem e evolução, assim como, realizar trabalhos de prospecção e ex-
ploração de determinados recursos naturais e participar de estudos dos 
terrenos destinados a obras de engenharia.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Realizar trabalhos topográficos e geodésicos, levantamentos 
geológicos, geoquímicos e geofísicos, pesquisas e estudos relativos a 
ciência da terra.

. Fazer trabalhos de prospecção e pesquisa para cubação de 
jazidas e determinação de seu valor econômico.

. Executar trabalhos de cartografia geológica, registrando em 
mapas a distribuição dos diferentes tipos de rochas, as estruturas tectôni-
cas, os acidentes tectônicos (falhas e fraturas geológicas nas rochas), a 
inclinação e a espessura das camadas rochosas, a idade dos diferentes 
afloramentos rochosos, os tipos de fósseis existentes e a topografia.

. Elaborar cartas (mapas) de risco sísmico, inventariando zonas 
mais sujeitas a sismos.

. Identificar as zonas mais sujeita a fenômenos como cheias 
e desabamentos de terras.

. Executar tarefas relacionadas com ciências, tais como, o 
vulcanismo, a paleontologia, a mineralogia e a petrologia.

. Realizar trabalhos relacionados com obras de engenharia, 
tarefas de reconhecimento geológico e geotécnico das áreas para as quais 
se projetam obras como estradas, barragens, edifícios, pontes, aterros 
sanitários e túneis.

·. Fazer acompanhamento da construção das obras quando é 
necessário fazer aterros ou desaterros.

. Realizar trabalhos de hidrogeologia, relacionados com o 
estudo, a prospecção e a captação de águas subterrâneas.

. Executar trabalhos que visam identificar os desequilíbrios 
ambientais que possam vir a acontecer em determinado local por força 
de obras.

. Realizar perícias e arbitramentos, emitir laudos e pareceres 
técnicos.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Geologia e registro no 

Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Gestor de Políticas Públicas

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desempenhar atribuições que envolvam as atividades de 

planejamento e avaliação de políticas públicas, assessoramento e gestão 
administrativa, no âmbito da administração pública municipal.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Identificar, analisar, otimizar e avaliar processos de traba-
lho.

. Desenvolver, implementar, acompanhar e avaliar o planeja-
mento estratégico, tático e operacional do Município.

. Realizar estudos, pesquisas, levantamentos e análise de 
dados, bem como proposição e antecipação de soluções.

. Desenvolver, implementar, coordenar e acompanhar projetos 
especializados.

. Coordenar equipes de trabalho visando à operacionalização 
de processos administrativos ou técnicos e de programas e projetos 
especiais.
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. Conduzir processos de negociação interna ou externa à ad-
ministração pública municipal, bem como participar dessas atividades.

. Gerir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e 
organizacionais sob sua responsabilidade.

. Articular ou negociar apoios, parcerias e de outros recursos 
necessários à implementação de projetos.

. Identificar fontes de financiamento ou de investimento, bem 
como captação de recursos financeiros, tecnológicos e outros necessá-
rios.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior e registro no Conselho Regional, 

quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Jornalista

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Redigir, interpretar e organizar notícias a serem divulgadas, 

expondo, analisando e comentando os acontecimentos para transmitir 
informações da atualidade pública, conferências, congressos e eventos 
diversos.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Coletar os assuntos a serem abordados, entrevistando 
celebridades, personalidades e/ou pessoas da comunidade, assistindo a 
manifestações públicas, conferências, congressos e eventos diversos.

. Consultar fontes diversas de interesse da comunidade, infor-
mando-se dos últimos acontecimentos para organizar e redigir noticias.

. Escrever crônicas, comentários artigos dando sua interpre-
tação pessoal sobre os fatos causas, resultados possíveis conseqüências 
para possibilitar a divulgação de noticias interesses públicos e de fatos e 
acontecimentos da atualidade.

. Encaminhar os artigos ao setor de editoração, jornal ou 
gráfica, enviando minutas dos mesmos para submetê-los a aprovação e 
orientação para divulgação.

. Fazer a cobertura jornalística de todos os eventos realizados 
pela prefeitura, bem como redigir notas e/ou matérias para divulgar os 
eventos realizados.   

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Jornalismo e registro no 

Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Médico

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo 

diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva 
ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do 
Município, bem como, desempenhar papel de apoio matricial e de capaci-
tação na sua área específica, quando necessário.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, 
promovendo ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, 
realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e me-
dicamentos, cirurgias e perícias.

. Favorecer a melhoria da qualidade de vida dos usuários/
pacientes do sistema de saúde do Município, desenvolvendo ações preven-
tivas e assistências, promovendo campanhas educativas e coordenando 
grupos específicos de trabalho (diabetes, hipertensão, planejamento 
familiar, dependência química, dentre outros).

. Prover meios de prevenção e preservação da saúde do 
servidor municipal, coordenando, executando e controlando o serviço 
de medicina ocupacional, apoiando as diversas áreas em suas necessi-
dades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMC relativas 
as co-responsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e 
desenvolvendo programas preventivos e informativos.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Medicina e registro no 

Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Nutricionista

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de planejamento, coordenação e 

supervisão de serviços ou programas relativos a educação alimentar e 
nutrição.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Elaborar, implantar, manter e avaliar planos e/ou programas 
de alimentação e nutrição a população.

. Coordenar e propor adoção de normas, padrões e métodos 
de educação e assistência alimentar, nos estabelecimentos escolares, 
hospitalares e outros.

. Prestar informações técnicas para divulgação de normas e 
métodos de higiene alimentar, visando a proteção materno infantil e dos 
doentes.

. Elaborar diagnóstico, examinando as condições alimentares 
e de nutrição da população.

. Planejar, coordenar e executar e/ou supervisionar programas 
educativos para criação, readaptação ou alteração de hábitos e regimes 
alimentares adequados a população.

. Registrar consultas elaborando dietas, sob orientação médica 
como complemento do tratamento ao paciente.

. Orientar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o 
preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, 
sua armazenagem e distribuição para possibilitar um melhor rendimento 
do serviço.

. Zelar pela ordem e manutenção das condições higiênicas e 
de segurança no ambiente de trabalho.

. Registrar em prontuário consultas e/ou atendimentos presta-
dos aos clientes, assim como efetuar registro de despesas e de pessoas 
que recebem refeições, fazendo anotações em formulários apropriados 
para estimular custos médio de alimentação.

. Inspecionar, orientar e executar atividades relacionadas 
com a inspeção de saúde nos estabelecimentos com base na legislação 
vigente, bem como lavrar autos de apreensão, infração e interdição, apli-
cando corretamente o poder de polícia, usando como ponto  de apoio a 
legislação vigente.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Nutrição e registro no Con-

selho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Odontólogo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades odontológicas, realizando exames 

preventivos, tratamentos, perícias e orientação a pacientes em geral.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Promover ações integradas de saúde e higiene bucal, desen-
volvendo programas, participando de campanhas e realizando atividades 
odontológicas generalizadas, exames e tratamentos.

. Contribuir para o processo de programação e de avaliação 
das medidas de controle das doenças transmissíveis, desenvolvendo ações 
de vigilância epidemiológica, compreendendo informações, investigações 
e levantamentos.

. Assegurar maior eficácia e eficiência do serviço, orientando 
e supervisionando a equipe auxiliar de odontologia.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Odontologia e registro no 

Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Pedagogo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de planejamento, orientação, coorde-

nação, supervisão e execução de tarefas técnico-pedagógicas na área de 
desenvolvimento de pessoal e profissional dos servidores municipais e a 
área de desenvolvimento social.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Garantir a regularidade do desenvolvimento sócio–educativo 
dos servidores, planejando, coordenando e avaliando processos de ensino–
aprendizagem.

. Contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento pro-
fissional do servidor municipal, elaborando, coordenando e avaliando 
treinamentos e ações técnico – pedagógicas.

. Integrar equipes multidisciplinares no desenvolvimento de 
ações/campanhas educativas voltadas para melhoria da qualidade de vida 
dos servidores e dos usuários dos serviços municipais.

. Planejar, elaborar e desenvolver projetos de captação de 
recursos e convênios com entidades para promoção de cursos de aper-
feiçoamento e/ ou reciclagem de servidores.

. Elaborar e desenvolver projetos para levantamento de ne-
cessidade de treinamento nos diversos órgãos da PMC, voltados para 
programas de desenvolvimentos de recursos humanos.

. Planejar, organizar e coordenar a execução de cursos, 
elaborando instrumentos para a avaliação do processo de ensino/apren-
dizagem.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Pedagogia e registro no 

Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Programador Visual

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades especializadas de caráter técnico-

científico, criativo e artístico, com vistas à concepção e desenvolvimento de 
projetos de objetos e mensagens visuais que equacionam sistematicamente 
dados ergonômicos, tecnológicos, econômicos, sociais, culturais e estéticos 
que atendam concretamente às necessidades humanas.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Planejar e projetar sistemas, produtos, ou mensagens visuais 
objetivando assegurar sua funcionalidade ergonômica, sua correta utiliza-
ção, qualidade técnica e estética racionalização estrutural, fabricação ou 
reprodução.

. Projetar, aperfeiçoar, formular, reformular e elaborar modelos 
ou sistemas visuais sob forma de desenho, diagramas memoriais, maque-
tes, artes-finais, protótipos e outras formas de representação.

. Assessorar a área editorial, de planejamento urbano e de 
transporte, desenvolvendo, detalhando e acompanhado a execução de 
projetos de programação visual. 

. Zelar pelo cumprimento dos procedimentos, das normas e da 
legislação pertinentes aos engenhos publicitários, prestando orientações 
e realizando vistorias, sempre que se fizer necessário. 

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Publicidade e registro no 

Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Procurador do Município

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Representar, privativamente, o Município em qualquer Juízo ou 

Tribunal, mesmo administrativo. exercer as funções de assessoria e con-
sultoria jurídica superior no âmbito da Administração Municipal, colaborar 
com o Prefeito na fiscalização da legalidade, impessoalidade, moralidade, e 
publicidade no âmbito do Poder Executivo, supervisionar, coordenar, dirigir 
e executar os trabalhos de apuração de liquidez e 

certeza da dívida ativa do Município, tributária e de qualquer 
outra natureza, bem como inscrever, cobrar, receber e controlar a dívida 
ativa.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Representar o Município e promover a defesa de seus direitos 
e interesses em qualquer instância judicial, nas causas em que for autor, 
réu, assistente, opoente, terceiro interveniente ou, por qualquer forma, 
interessado, usando de todos os recursos legalmente permitidos e todos 
os poderes para o foro em geral, e, quando expressamente autorizado 
pelo Prefeito ou por delegação de competência, os especiais para desistir, 
transigir, acordar, transacionar, firmar compromisso, receber e dar quita-
ção, bem como deixar de interpor recursos nas ações em que o Município 
figure como parte.

. Emitir parecer sobre questões jurídicas que lhe sejam sub-
metidas pelo Prefeito e pelos Secretários do Municípios e dirigentes de 
entidades da administração indireta do Município.

. Representar a Fazenda Municipal nas assembléias das em-
presas públicas ou outras entidades de que participe o Município.

. Representar a Fazenda Municipal junto ao Conselho de 
Contribuintes do Município.

. Representar a Fazenda Municipal junto aos Cartórios de 
registro de Imóveis, requerendo a inscrição, transcrição ou averbação de 
título relativo a imóvel do patrimônio do Município.

. Assessorar a Fazenda Municipal nos atos relativos à aqui-
sição, alienação, cessão, concessão, permissão, aforamento, locação e 
outros concernentes a imóveis do patrimônio do Município.

. Representar a administração pública municipal, centralizada 
e descentralizada, junto aos órgãos encarregados da fiscalização orça-
mentária e financeira do Município.

. Supervisionar, coordenar, dirigir e executar os trabalhos de 
apuração de liquidez e certeza da dívida ativa do Município, tributária e de 
qualquer outra natureza, bem como inscrever, cobrar, receber e controlar 
a dívida ativa.

. Examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento 
envolva matéria de competência do Prefeito ou de outra autoridade do 
Município.

. Promover, junto aos órgãos competentes, as medidas desti-
nadas à apuração, inscrição e cobrança da dívida ativa do Município.

. Minutar contratos, convênios, acordos e, quando solicitada, 
exposição de motivos, razões de veto, memoriais ou outras peças de 
natureza jurídica.

. Promover a expropriação amigável ou judicial de bens decla-
rados de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social.

. Promover a uniformização da jurisprudência administrativa, 
de maneira a evitar contradição ou conflito na interpretação das leis e dos 
atos administrativos.

. Coligir elementos de fato e de direito e preparar, em regime 
de urgência, as informações que devam ser prestadas, em mandado de 
segurança, pelo Prefeito, Secretários de Municípios e outras autoridades 
do Município, quando acoimadas de coatoras.

. Diligenciar e adotar medidas necessárias no sentido de 
suspender medida liminar, ou a sua eficácia, concedida em mandado de 
segurança, quando para isso for solicitada.

. Propor ao Prefeito a provocação de representação do Pro-
curador Geral da República para declaração de inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo federal, estadual e municipal.

. Propor ao Prefeito a revogação ou a declaração de nulidade 
de atos administrativos.

. Promover a pesquisa e a regularização dos títulos de proprie-
dade do Município, à vista de elementos que lhe foram fornecidos pelos 
serviços competentes.

 Exercer função normativa, supervisora e fiscalizadora em 
matéria de natureza jurídica.

. Sugerir ao Prefeito, aos Secretários do Município e dirigentes 
de órgãos diretamente subordinados ao Chefe do Executivo e de órgãos 
da administração descentralizada, providências de ordem jurídica recla-
madas pelo interesse público ou por necessidade de boa aplicação das 
leis vigentes.

. Colaborar, quando solicitada, na elaboração de projetos de 
leis, decretos e outros atos administrativos da competência do Prefeito.

. Requisitar a qualquer Secretaria, ou órgão da administra-
ção centralizada ou descentralizada, processos, documentos, certidões, 
cópias, exames, diligências, informações e esclarecimentos necessários 
ao cumprimento de suas finalidades, bem como técnicos da PMC, para 
realização de perícia, quando o assunto envolver matéria que reclame o 
exame por profissional especializado.

. Celebrar acordos judiciais, em qualquer instância, que visem 
a extinção de processos.

. Zelar pela observância das leis e atos emanados dos poderes 
públicos.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.
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REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Direito e registro no Conse-

lho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Psicólogo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de coordenação, orientação, pla-

nejamento e execução de tarefas especializadas referentes ao estudo 
do comportamento humano, dinâmica da personalidade, com vistas a 
orientação psico-pedagógica ocupacional, clínica, atendimento individual 
e desenvolvimento social.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Contribuir para a captação, manutenção e desenvolvimento 
dos Recursos Humanos compatíveis com as necessidades do organismo 
municipal, implementando e executando programas de recrutamento, se-
leção, acompanhamento e desenvolvimento de pessoal e administração 
de cargos e salários, em conformidade com as políticas e diretrizes da 
PMC e com a legislação.

. Contribuir para o desenvolvimento e adequado aproveita-
mento das potencialidades internas, desenvolvendo e operacionalizando 
processos de avaliação de desempenho, da proposição sistemática de 
premiação e reconhecimento, monitoramento e controle do quadro de 
pessoal, enquadramentos e outros pertinentes a  área.

. Contribuir para a formação, treinamento, capacitação e desen-
volvimento de pessoal, identificando necessidades, elaborando programas, 
identificando recursos financeiros, parcerias e instrutoria interna e externa 
bem como, promovendo o apoio logístico necessário.

. Atuar nos programas de atendimento assistencial à saúde do 
servidor e seus dependentes, participando das etapas de contratação, ma-
nutenção e controle dos sistemas de assistência médica e odontológica.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE SAÚDE

. Contribuir para promoção, prevenção e recuperação da 
saúde e do bem estar psicológico do indivíduo e/ou da coletividade, 
coordenando, orientando e executando, de forma integrada, atividades 
especializadas relativas a análise do comportamento humano e a dinâmica 
da personalidade.

. Atuar no tratamento de distúrbios psíquicos, estudando ca-
racterísticas individuais e aplicando técnicas adequadas para restabelecer 
os padrões normais de comportamento e relacionamento.

. Auxiliar no processo de formulação de hipótese diagnóstica, 
reunindo informações e dados psicopatológicas a respeito de pacientes, 
obtidos através de entrevistas, testes e exames.

. Subsidiar, quando atuando na área organizacional, ações 
relativas à recrutamento, seleção, treinamento, saúde ocupacional, se-
gurança do trabalho, ergonomia, acompanhamento psicopedagógico e 
processo psicoterápico.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Psicologia e registro no 

Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Sanitarista

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Assegurar o desenvolvimento das ações de vigilância epide-

miológica e sanitária, propondo medidas e identificando fatores condicionan-
tes do processo saúde - doença que promovam a prevenção e o controle 
de doenças em todos os níveis da prestação de serviços, observando às 
diretrizes do Sistema de Saúde do Município.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Contribuir para formulação de políticas e diretrizes relativas 
à área de Saúde Pública, realizando estudos, estabelecendo normas e 
recomendações técnicas referentes ao controle e profilaxia de endemias 
e epidemias.

. Subsidiar e apoiar os gestores municipais da área de saúde, 
gerando informações técnicas e dados capazes de estabelecer o 

perfil epidemiológico / social do Município.
. Atuar nos Programas de Educação em Saúde Pública, 

planejados e desenvolvidos pelo Município, envolvendo atividades de 
treinamento à população.

. Contribuir para o processo de qualificação de recursos hu-
manos na área de saúde e saneamento, planejando, supervisionando e 
executando programas de capacitação. 

. Contribuir para eficácia dos sistemas de custeio, através do 
controle dos custos nas diversas etapas do seu processo de trabalho.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior e curso específico de pós-

graduação em grau de especialização em Saúde Pública e registro no 
Conselho Regional quando exigido em Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Sociólogo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades inerentes a elaboração e execução de 

projetos, programas e pesquisas sobre as condições sócio-econômicas, 
culturais e organizacionais das instituições comunitárias.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Promover interação humana em novos pólos de desenvolvi-
mento sócio, político e econômico identificados, executando trabalhos que 
favoreçam o desenvolvimento comunitário.

. Garantir a integração e o bem estar da comunidade, planejan-
do e executando programas, projetos e pesquisas sociais com indivíduos 
e grupos, nas áreas de educação, saúde, habitação e outras.

. Contribuir para a melhor adequação de sistemas cooperativos 
à realidade sócio-econômica, realizando estudos de organização social.

. Contribuir para o planejamento das ações de desenvolvimento 
da região, efetuando estudos e pesquisas e propondo a implantação de 
programas no campo sociológico.

. Integrar equipes multiprofissionais na elaboração, análise e 
implantação de projetos nas áreas básicas de saúde, habitação, educação, 
trabalho, comunicação, promoção social e outros.

. Prestar assessoria técnica aos órgãos competentes em 
assunto de natureza sócio-econômica cultural, elaborando estudos e pa-
receres para orientar tomada de decisões em processos de planejamento 
e organização.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Sociologia e registro no 

Conselho Regional quando exigido em Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Técnico em Desenvolvimento Cultural

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades inerentes a eventos de ordem cívica e 

artístico-cultural, bem como, elaborar e desenvolver projetos que despertem 
na comunidade o gosto pelas artes de uma maneira geral.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Organizar desfiles cívicos-culturais e fanfarras.

. Promover concursos de fanfarras e música popular brasileira 
no Município, visando incentivar os músicos, bem como descobrir novos 
talentos.

. Formar grupos de teatro, dança e instrumentos musicais na 
rede escolar e associações de bairro do Município, destinado a crianças, 
adolescentes e adultos.

. Ajudar a desenvolver nos jovens o interesse pelas atividades 
artístico-culturais, utilizando-se de técnicas específicas.

. Planejar e desenvolver atividades artísticas tais como: teatro, 
dança, música, artes plásticas e artesanato em geral para população de 
baixa renda do Município.

. Cadastrar manifestações populares, com o objetivo de res-
gatar a identidade cultural do Município.

. Coordenar e desenvolver projetos para a formação de coral 
e filarmônica, bem como reger banda musical e promover cursos 
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de teoria musical.
. Realizar atividades culturais recreativas durante as datas 

comemorativas do calendário do Município.
. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Artes Plásticas, Teatro, 

Música ou Dança e registro no Conselho Regional quando exigido em 
Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Técnico de Vigilância em Saúde NS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Assegurar o cumprimento das diretrizes e desempenho insti-

tucional exercendo, através de ações do poder de polícia, funções de con-
trole exclusivo do poder municipal, orientando, disciplinando, fiscalizando 
e subsidiando as atividades de saúde pública, em conformidade com a 
legislação e com base nas metas e prazos previstos pela Administração 
Municipal. 

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

.·. Assegurar o cumprimento das políticas e diretrizes referentes 
à saúde pública, constante no Plano Municipal de Saúde.

. Compatibilizar o conhecimento específico das áreas de me-
dicina, medicina veterinária, bioquímica, enfermagem, nutrição, biologia e 
farmácia com a legislação referente à vigilância sanitária, abrangendo o 
controle de surtos, endemias e epidemias, produtos de consumo humano, 
zoonoses, variáveis presentes no meio ambiente e ambiente de trabalho 
que afetem a saúde do indivíduo e da coletividade.

. Subsidiar a formulação de políticas e diretrizes na área de 
saúde pública, propondo instrumentos institucionais e normativos vincula-
dos à vigilância sanitária.

. Contribuir para o redirecionamento do Plano Municipal de 
Saúde e para o desenvolvimento dos processos de trabalho do controle 
sanitário, gerando, organizando e disponibilizando indicadores técnicos 
para avaliação, dados estatísticos sobre fatores determinantes da saúde 
pública, sistemas de mortalidade, nascidos vivos e outros e informações 
demográficas, ambiental e sócio - econômicas.

. Subsidiar a elaboração de projetos arquitetônicos de unidades 
de saúde de competência do Município.

. Exercer as ações das Vigilâncias de: Saúde do Trabalhador,  
Epidemiológica, Sanitária, Ambiental em Saúde e Controle de Doenças 
transmitidas por vetores e outras zoonoses, que afetem a saúde do indivíduo 
e da coletividade.  E produzir informes técnicos sobre áreas de interesse 
sanitário e de legislação aplicada.

. Inspecionar, investido no poder de polícia sanitária, espaços 
públicos e privados de interesse sanitário, bem como acessar dados 
gerados ou arquivados nesses espaços que venham contribuir para a 
adoção de medidas sanitárias, emitir laudos, notificações, e infrações, e 
prover intervenções e/ou interdições em  ambientes diversos, garantindo 
o interesse  da saúde pública.

. Monitorar agravos de interesse sanitário desenvolvendo 
ações de vigilância em saúde, produzindo informações analíticas, relatórios 
técnicos de avaliação dos serviços.

. Gerenciar, planejar e desenvolver atividades de Sistemas de 
Informação em Saúde.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior e curso específico de pós-

graduação em grau de especialização em Saúde Pública e registro no 
Conselho Regional quando exigido em Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Turismólogo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de planejamento, estudos, análises e 

previsões de natureza econômica, social e ambiental, propondo medidas 
e diretrizes que assegurem à viabilidade de projetos de desenvolvimento 
e de fomento a atividade turística, de forma integrada e sustentável no 
Município

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Elaborar estudos, pesquisas e análises objetivando o plane-
jamento sustentável dos espaços turísticos do Município.

. Formular planos, programas e ações destinadas ao desen-
volvimento e fortalecimento do turismo local, focado nas políticas regional 
/ estadual e nacional.

. Elaborar projetos de captação de investimentos e eventos, 
fortalecendo as parcerias público/privada.

. Elaborar projetos e realizar eventos de promoção e divulgação 
turística do município.

. Elaborar e implantar projetos para a diversificação da oferta 
turística, mediante o incentivo a produção associada ao turismo.

. Elaborar e implantar projetos de qualificação profissional e de 
melhoria da qualidade da prestação de serviços ao turista.

. Elaborar e implantar projetos de conscientização turística e 
ambiental nas comunidades locais.

. Implantar sistemas de avaliação e monitoramento dos equi-
pamentos turísticos.

. Implantar certificação das atividades, empreendimentos e 
equipamentos dos prestadores de serviços turísticos, de acordo normas 
e critérios técnicos dos órgãos oficiais de regulamentação.

. Elaborar e implantar projetos e programas regionais de desen-
volvimento do turismo de capacitação, de infra-estrutura, de financiamento, 
e de fomento e captação  de investimentos para o turismo.

. Orientar, acompanhar e supervisionar a execução de projetos 
e programas de financiamento de obras, serviços e atividades turísticas 
no âmbito do fundo municipal.

. Acompanhar e orientar as ações do conselho municipal de 
turismo.

. Propor e supervisionar aplicação de recursos provenientes 
de contratos e convênios com entidades estaduais e nacionais na área 
do turismo.

. Formular planos e programas voltados para geração de 
novas alternativas de desenvolvimento local, com base nos segmentos 
turísticos e sua cadeia.

. Articular com os demais órgãos governamentais e entidades 
da administração municipal, estadual e federal, setor produtivo e terceiro 
setor, em seus programas, projetos e ações que tenham interface com a 
política de turismo.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Turismo e registro no Con-

selho Regional quando exigido em Legislação Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Urbanista

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades inerentes a estudos, planos e projetos 

que visem promover o crescimento e revitalização harmoniosa das áreas 
urbanas, suburbanas e rurais, considerando aspectos geográficos, sociais, 
econômicos, tecnológicos, culturais e ambientais.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Contribuir na formulação e implementação do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano.

. Contribuir na formulação e implementação de planos, pro-
gramas e projetos, relacionados às atividades de controle e ordenamento 
do uso do solo, preservação do meio ambiente e desenvolvimento sócio 
– econômico - cultural do Município.

. Assegurar a execução e promoção de projetos e atividades 
voltadas para a garantia da qualidade ambiental, ordenamento e uso do 
solo, bem como a administração da publicidade em logradouros públicos, 
analisando e aprovando projetos de empreendimentos, segurança contra 
incêndio e pânico e obras em logradouros públicos, de acordo com as 
normas pertinentes.

. Garantir sistematicamente a integração com as áreas de 
planejamento e fiscalização de normas, mantendo permanentemente 
atualizado os diversos cadastros georeferenciados, indicadores, relatórios, 
demonstrativos, gráficos e outros pertinentes.

. Planejar, realizar e supervisionar diagnósticos, pesquisas, 
estudos técnicos, mapeamentos e levantamentos para subsidiar a elabo-
ração de projetos de urbanismo.

. Elaborar planos, programas e projetos setoriais e comple-
mentares, em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, 
técnicas e metodologias. 

. Acompanhar e fiscalizar a execução de obras e constru-
ções.

. Emitir pareceres sobre assuntos de sua especialidade.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.
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REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Urbanismo ou em Arquitetura 

com curso específico de pós-graduação em grau de especialização em 
Urbanismo e registro no Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

ANEXO III
DESCRIÇÕES DE CARGOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CARGO – Veterinário

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Planejar, executar e avaliar programas de controle de zoono-

ses, realizando avaliações epidemiológicas.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

. Realizar estudos experimentais com animais, diagnosticando 
doenças através de exames clínicos e de laboratório.

 . Coordenar, supervisionar e executar ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária.

. Planejar programas de controle de doenças, reunindo infor-
mações, avaliando-as e interpretando-as e propondo medidas preventivas 
e corretivas, quando necessário.

. Monitorar ações de controle de endemias e epidemias, re-
alizando estudos e estabelecendo recomendações técnicas quanto aos 
agentes imunizantes e prática de imunização, bem como, elaborando 
normas visando o controle e a profilaxia de endemias e epidemias.

. Participar junto aos diversos órgãos públicos ou privados na 
identificação e planejamento de medidas na área de saúde pública.

. Planejar, supervisionar e executar programas de capacitação 
de recursos humanos para a área de saúde pública, atuando ao nível da 
população nos programas de educação em saúde e, inclusive ministrando 
treinamentos.

. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS
FORMAÇÃO: Ensino Superior em Medicina Veterinária e regis-

tro no Conselho Regional quando exigido em Legislação Federal.

ANEXO IV 
TABELAS DE VENCIMENTOS  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

GERAL 

CARGA HORÁRIA - 30 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERÊNCIAS 

A B C D E F G H I J L M I 
416,00 426,40 437,06 447,99 459,19 470,67 482,43 494,49 506,86 519,53 532,52 545,83 

A B C D E F G H I J L M 
1 

II 
559,47 573,46 587,80 602,49 617,55 632,99 648,82 665,04 681,66 698,71 716,17 734,08 

A B C D E F G H I J L M I 
500,80 513,32 526,15 539,31 552,79 566,61 580,77 595,29 610,18 625,43 641,07 657,09 

A B C D E F G H I J L M 
2 

II 
673,52 690,36 707,62 725,31 743,44 762,03 781,08 800,60 820,62 841,13 862,16 883,72 

A B C D E F G H I J L M I 
808,00 828,20 848,91 870,13 891,88 914,18 937,03 960,46 984,47 1.009,08 1.034,31 1.060,17 

A B C D E F G H I J L M 
3 

II 
1.086,67 1.113,84 1.141,68 1.170,22 1.199,48 1.229,47 1.260,20 1.291,71 1.324,00 1.357,10 1.391,03 1.425,81 

A B C D E F G H I J L M I 
1.293,60 1.325,94 1.359,09 1.393,07 1.427,89 1.463,59 1.500,18 1.537,68 1.576,13 1.615,53 1.655,92 1.697,32 

A B C D E F G H I J L M II 
1.739,75 1.783,24 1.827,82 1.873,52 1.920,36 1.968,37 2.017,57 2.068,01 2.119,71 2.172,71 2.227,02 2.282,70 

A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
2.339,77 2.398,26 2.458,22 2.519,67 2.582,67 2.647,23 2.713,41 2.781,25 2.850,78 2.922,05 2.995,10 3.069,98 

  * A Carga Horária do Técnico em Radiologia , integrante da Classe 3, é de 24 horas 
 ** A Carga Horária do Odontólogo, integrante da Classe 4, é de 20 horas 

MÉDICO 

CARGA HORÁRIA - 20 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERENCIAS 
A B C D E F G H I J L M I 

1.729,48 1.772,72 1.817,03 1.862,46 1.909,02 1.956,75 2.005,67 2.055,81 2.107,20 2.159,88 2.213,88 2.269,23 
A B C D E F G H I J L M II 

2.325,96 2.384,11 2.443,71 2.504,80 2.567,42 2.631,61 2.697,40 2.764,84 2.833,96 2.904,81 2.977,43 3.051,86 
A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
3.128,16 3.206,36 3.286,52 3.368,69 3.452,90 3.539,23 3.627,71 3.718,40 3.811,36 3.906,64 4.004,31 4.104,42 

MÉDICO 

CARGA HORÁRIA - 24 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERENCIAS 
A B C D E F G H I J L M I 

2.075,17 2.127,05 2.180,23 2.234,73 2.290,60 2.347,86 2.406,56 2.466,73 2.528,39 2.591,60 2.656,39 2.722,80 
A B C D E F G H I J L M II 

2.790,87 2.860,64 2.932,16 3.005,46 3.080,60 3.157,61 3.236,55 3.317,47 3.400,40 3.485,41 3.572,55 3.661,86 
A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
3.753,41 3.847,25 3.943,43 4.042,01 4.143,06 4.246,64 4.352,80 4.461,62 4.573,17 4.687,49 4.804,68 4.924,80 

MÉDICO 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERENCIAS 
A B C D E F G H I J L M I 

3.458,97 3.545,44 3.634,08 3.724,93 3.818,06 3.913,51 4.011,34 4.111,63 4.214,42 4.319,78 4.427,77 4.538,47 
A B C D E F G H I J L M II 

4.651,93 4.768,23 4.887,43 5.009,62 5.134,86 5.263,23 5.394,81 5.529,68 5.667,92 5.809,62 5.954,86 6.103,74 
A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
6.256,33 6.412,74 6.573,06 6.737,38 6.905,82 7.078,46 7.255,42 7.436,81 7.622,73 7.813,30 8.008,63 8.208,85 
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ODONTÓLOGO 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 
CLASSE NÍVEL REFERENCIAS 

A B C D E F G H I J L M I 
2.587,20 2.651,88 2.718,18 2.786,13 2.855,78 2.927,18 3.000,36 3.075,37 3.152,25 3.231,06 3.311,83 3.394,63 

A B C D E F G H I J L M II 
3.479,50 3.566,48 3.655,65 3.747,04 3.840,71 3.936,73 4.035,15 4.136,03 4.239,43 4.345,41 4.454,05 4.565,40 

A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
4.679,54 4.796,52 4.916,44 5.039,35 5.165,33 5.294,47 5.426,83 5.562,50 5.701,56 5.844,10 5.990,20 6.139,96 

ENFERMEIRO E TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NS 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 
CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERENCIAS 

A B C D E F G H I J L M I 
1.724,80 1.767,92 1.812,12 1.857,42 1.903,86 1.951,45 2.000,24 2.050,25 2.101,50 2.154,04 2.207,89 2.263,09 

A B C D E F G H I J L M II 
2.319,66 2.377,66 2.437,10 2.498,02 2.560,48 2.624,49 2.690,10 2.757,35 2.826,29 2.896,94 2.969,37 3.043,60 

A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
3.119,69 3.197,68 3.277,62 3.359,57 3.443,55 3.529,64 3.617,88 3.708,33 3.801,04 3.896,07 3.993,47 4.093,30 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NM 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 
CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERENCIAS 

A B C D E F G H I J L M I 
1.078,24 1.105,20 1.132,83 1.161,15 1.190,18 1.219,93 1.250,43 1.281,69 1.313,73 1.346,57 1.380,24 1.414,74 

A B C D E F G H I J L M 
3 

II 
1.450,11 1.486,37 1.523,52 1.561,61 1.600,65 1.640,67 1.681,69 1.723,73 1.766,82 1.810,99 1.856,27 1.902,67 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERÊNCIAS 

A B C D E F G H I J L M I 
416,00 426,40 437,06 447,99 459,19 470,67 482,43 494,49 506,86 519,53 532,52 545,83 

A B C D E F G H I J L M 
1 

II 
559,47 573,46 587,80 602,49 617,55 632,99 648,82 665,04 681,66 698,71 716,17 734,08 

              
              

ASSISTENTE DE CRECHE E MONITOR DE MULTIMEIOS E DIDÁTICOS 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERÊNCIAS 

A B C D E F G H I J L M I 
500,80 513,32 526,15 539,31 552,79 566,61 580,77 595,29 610,18 625,43 641,07 657,09 

A B C D E F G H I J L M 
2 

II 
673,52 690,36 707,62 725,31 743,44 762,03 781,08 800,60 820,62 841,13 862,16 883,72 

 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 
CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERENCIAS 

A B C D E F G H I J L M I 
3.315,35 3.398,23 3.483,19 3.570,27 3.659,53 3.751,01 3.844,79 3.940,91 4.039,43 4.140,42 4.243,93 4.350,03 

A B C D E F G H I J L M II 
4.458,78 4.570,25 4.684,50 4.801,62 4.921,66 5.044,70 5.170,81 5.300,08 5.432,59 5.568,40 5.707,61 5.850,30 

A B C D E F G H I J L M 

4 

II 
5.996,56 6.146,47 6.300,14 6.457,64 6.619,08 6.784,56 6.954,17 7.128,02 7.306,23 7.488,88 7.676,10 7.868,01 

CARGOS EM EXTINÇÃO 

CARGA HORÁRIA - 30 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERÊNCIAS 

A B C D E F G H I J L M I 
416,00 426,40 437,06 447,99 459,19 470,67 482,43 494,49 506,86 519,53 532,52 545,83 

A B C D E F G H I J L M 
1 

II 
559,47 573,46 587,80 602,49 617,55 632,99 648,82 665,04 681,66 698,71 716,17 734,08 

A B C D E F G H I J L M I 
500,80 513,32 526,15 539,31 552,79 566,61 580,77 595,29 610,18 625,43 641,07 657,09 

A B C D E F G H I J L M 
2 

II 
673,52 690,36 707,62 725,31 743,44 762,03 781,08 800,60 820,62 841,13 862,16 883,72 

A B C D E F G H I J L M I 
808,00 828,20 848,91 870,13 891,88 914,18 937,03 960,46 984,47 1.009,08 1.034,31 1.060,17 

A B C D E F G H I J L M 
3 

II 
1.086,67 1.113,84 1.141,68 1.170,22 1.199,48 1.229,47 1.260,20 1.291,71 1.324,00 1.357,10 1.391,03 1.425,81 

A B C D E F G H I J L M I 
1.293,60 1.325,94 1.359,09 1.393,07 1.427,89 1.463,59 1.500,18 1.537,68 1.576,13 1.615,53 1.655,92 1.697,32 

A B C D E F G H I J L M II 
1.739,75 1.783,24 1.827,82 1.873,52 1.920,36 1.968,37 2.017,57 2.068,01 2.119,71 2.172,71 2.227,02 2.282,70 

A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
2.339,77 2.398,26 2.458,22 2.519,67 2.582,67 2.647,23 2.713,41 2.781,25 2.850,78 2.922,05 2.995,10 3.069,98 
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LEI N° 875/2008
DE 04 DE ABRIL DE 2008

Dispõe sobre a construção de Praças 
Públicas, com inserção de equipamen-
tos para deficientes visuais, auditivos, 
cadeirantes e que façam uso de mu-
letas, no Município de Camaçari e dá 
outras providências.

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei.

Art. 1º - A Prefeitura do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia,  fica obrigada a incluir em seus projetos de Construção de Praças 
Públicas equipamentos especiais, que atendem as limitações dos deficien-
tes visuais, auditivos, cadeirantes e que façam uso de muletas.

Parágrafo Único – Equipamentos especiais são basicamente 
quais nas calçadas, (passeios), informações em braile nas placas e tabule-
tas, alem de avisos sonoros específicos, com desobstrução dos acessos, 
sanitários, bebedouros, trilha e rampas de acesso as praças adaptadas 
para os portadores de deficiência elencados no Caput deste. 

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta 
das dotações existentes.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE ABRIL DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

DECRETO Nº. 4594 / 2008
DE 31 DE MARÇO DE 2008

Dispõe sobre procedimentos administrati-
vos e instruções relativos às Eleições de 
2008 no âmbito da administração pública 
direta e indireta do Poder Executivo do 
Município de Camaçari, e dá outras pro-
vidências.

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

Considerando a necessidade de sistematizar os procedimentos 
administrativos relativos às eleições de 2008, bem como de levar ao co-
nhecimento dos servidores públicos e agentes políticos normas inerentes 
à legislação eleitoral em vigência, mormente em relação aos prazos de 
desincompatibilização e condutas vedadas aos agentes públicos durante 
o presente exercício,

DECRETA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre procedimentos administrati-

vos e instruções relativos às Eleições de 2008 no âmbito da administração 
direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Camaçari.  

CAPÍTULO II
DOS SERVIDORES CANDIDATOS

Art. 2º. Os servidores da Administração pública direta e indireta 
do Poder Executivo DO Município de Camaçari que desejarem se afastar 
para concorrerem a cargo eletivo nas Eleições de 2008, que se realizarão 
em 5 de outubro do corrente ano, deverão requerer sua respectiva licença 
e/ou exoneração do cargo, conforme cada caso, bem como dispensa de 
cargo comissionado, observados os prazos estabelecidos no Anexo Único 
deste Decreto.

Parágrafo único. Consideram-se, também, servidor, para 
os efeitos deste Decreto, os agentes políticos assim considerados legal-
mente.

Art. 3º. O não afastamento do servidor público efetivo e/ou 
comissionado do exercício de seu cargo ou função poderá constituir caso 
de inegebilidade, conforme o enquadramento que for atribuído pela Lei 
Complementar Federal n.º 64, de 18 de maio de 1990.

Parágrafo único. A desincompatibilidade dar-se-á observado 
o disposto no Anexo Único deste Decreto.

Art. 4º. O servidor efetivo tem assegurado licença com remu-
neração para promoção de sua campanha eleitoral, desde o registro oficial 
de sua candidatura até o dia seguinte ao do respectivo pleito.

§1º A licença correspondente ao afastamento remunerado a 
que alude o caput deste artigo será concedida mediante ato do chefe do 
Poder Executivo.

§2º O servidor candidato que tiver competência ou interesse, 
direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização 
de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive para-
fiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades, devem 
ser afastados compulsoriamente de suas funções, observado o prazo 
estabelecido no Anexo Único deste Decreto.

§3º O servidor efetivo que exerce suas funções em um determi-
nado município, mas concorre a cargo eletivo em outro município, tem as-
segurado o afastamento com percepção integral de seus vencimentos.

Art. 5º O servidor público ocupante somente de cargo em 
comissão, declarado por lei de livre nomeação e exoneração, deverá ser 
exonerado, uma vez que não se aplica o afastamento remunerado a título 
de desincompatibilidade.

Art. 6º O servidor efetivo ocupante de cargo em comissão de-
verá ser exonerado do cargo em comissão e licenciado do cargo efetivo.

Art. 7º O servidor efetivo que exerça função de confiança 
deverá ser dispensado da função e licenciado do cargo efetivo.

Art. 8º A petição de afastamento remunerado será destinada 
à autoridade competente de cada órgão da administração direta e indi-
reta do Poder Executivo, a ser devidamente instruída com os seguintes 
documentos:

I – declaração do partido que comprove que será candidato;
II – cópia da ata de convenção do partido ou coligação que 

homologou a candidatura; e
III – cópia do Requerimento de Registro de Candidatura devi-

damente protocolizado junto à Justiça Eleitoral.

§ 1º A petição comunicando o afastamento é suficiente e in-
depende da decisão da autoridade administrativa competente a respeito, 
ressalvados os efeitos decorrentes da inobservância da sua instrução, na 
forma deste artigo, inclusive de caráter financeiro.

§ 2º A instrução a que se refere este artigo não se aplica à 
petição apresentada por servidor ocupante de cargo comissionado ou 
exercente de função de confiança.

§ 3º Os servidores públicos efetivos que tenham competência 
ou interesse, direta, indireta ou eventual no lançamento, arrecadação ou 

DECRETOS



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 248 - de março a 04 de abril 2008 PÁGINA 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclu-
sive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades, 
para serem beneficiados com o afastamento remunerado, deverão juntar à 
respectiva petição, além dos documentos previstos nos incisos I a III deste 
artigo quando estes estiverem disponíveis, a filiação deferida pelo partido no 
prazo de pelo menos 1 (um) ano antes do pleito, conforme dispõe o caput 
do artigo 9º da Lei Federal n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997.

§ 4º Se, após a convenção do partido, não forem apresentadas 
as cópias do Requerimento de Registro de Candidatura, o órgão de gestão 
de pessoas comunicará à autoridade competente que deverá determinar 
a suspensão do afastamento remunerado.

CAPÍTULO III
DAS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS

Seção I
De Acordo com a Legislação Eleitoral

Art. 9º São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, 
as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais de acordo com a Lei n.º 9.504, de 
1997 e com a Resolução n.º 22.718, de 28 de fevereiro de 2008, do Tribunal 
Superior Eleitoral:

I – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou 
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou 
indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ressal-
vada a realização de convenção partidária (Lei nº 9.504/97, art. 73, I);

II – usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou 
casas legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regi-
mentos e normas dos órgãos que integram (Lei nº 9.504/97, art. 73, II);

III – ceder servidor público ou empregado da administração 
direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar 
de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido 
político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o 
servidor ou o empregado estiver licenciado (Lei nº 9.504/97, art. 73, III);

IV – fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, 
partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços 
de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público (Lei nº 
9.504/97, art. 73, IV);

V – nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem 
justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar 
ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou 
exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, a partir de 5 de julho 
de 2008 até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, 
ressalvadas (Lei nº  9.504/97, art. 73, V):

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e 
designação ou dispensa de funções de confiança (Lei nº 9.504/97, art. 
73, V, a);

b) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homo-
logados até o início daquele prazo – 5 de julho de 2008 – (Lei nº 9.504/97, 
art. 73, V, c);

c) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao 
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e 
expressa autorização do Chefe do Poder Executivo (Lei nº 9.504/97, art. 
73, V, d); e

VI – a partir de 5 de julho de 2008 até a realização do pleito 
(Lei nº 9.504/97, art. 73, VI):

a) com exceção da propaganda de produtos e serviços que 
tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos 
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das 
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave 
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral 
(Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b); e

b) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora 
do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, 
tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de 
governo (Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, c).

VII – realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no 
inciso VI deste artigo, despesas com publicidade dos órgãos públicos ou 

das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média 
dos gastos nos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito ou do último 
ano imediatamente anterior à eleição, prevalecendo o que for menor (Lei 
nº. 9.504/97, art. 73, VII); e

VIII – fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remu-
neração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de 
seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir de 8 de abril de 
2008 até a posse dos eleitos (Lei nº. 9.504/97, art. 73, VIII).

§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, 
quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura 
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades 
da administração pública direta e indireta (Lei nº. 9.504/97, art. 73, § 1º).

§ 2º A vedação do inciso I deste artigo não se aplica ao uso, 
em campanha, pelos candidatos à reeleição de prefeito e vice-prefeito, 
de suas residências oficiais, com os serviços inerentes à sua utilização 
normal, para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à 
própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público (Lei nº 
9.504/97, art. 73, § 2º). 

§ 3º As vedações do inciso VI, alíneas b e c, deste artigo, 
aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos 
cargos estejam em disputa na eleição (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 3º).

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará 
a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará 
os agentes responsáveis à multa no valor de R$5.320,50 (cinco mil, tre-
zentos e vinte reais e cinqüenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis 
mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter 
constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vi-
gentes (Lei nº. 9.504/97, art. 73, § 4º, c.c. o art. 78).

§ 5º No caso de descumprimento dos incisos I, II, III, IV e VI 
deste artigo, sem prejuízo do disposto no § 4º, o candidato beneficiado, 
agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma, 
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo 
ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº 9.504/97, art. 73, 
5º, c.c. o art. 78).

§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada 
reincidência (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 6º).

§ 7º As condutas enumeradas no caput deste artigo caracte-
rizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o artigo 
11, I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições 
daquele Diploma Legal, em especial, às cominações do artigo 12, III (Lei 
nº 9.504/97, art. 73, § 7º).

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º deste artigo aos agentes 
públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos políticos, às 
coligações e aos candidatos que delas se beneficiarem (Lei nº 9.504/97, 
art. 73, § 8º).

§ 9º No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distri-
buição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração 
pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência 
ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária 
no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover 
o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa (Lei nº 
9.504/97, art. 73, § 10).

Art. 10. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos (Constituição Federal, art. 37, § 1º).

Parágrafo único. Configura abuso de autoridade, para os fins 
do disposto no artigo 22 da Lei Complementar n.º. 64, de 1990, a infringên-
cia do disposto no caput, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao 
cancelamento do registro de sua candidatura (Lei nº 9.504/97, art. 74).

Art. 11. A partir de 5 de julho de 2008, na realização de inau-
gurações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos 
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públicos (Lei nº. 9.504/97, art. 75).

Art. 12. É proibido aos candidatos aos cargos de prefeito e 
vice-prefeito participar, a partir de 5 de julho de 2008, de inaugurações de 
obras públicas (Lei nº. 9.504/97, art. 77, caput).

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo su-
jeita o infrator à cassação do registro (Lei nº. 9.504/97, art. 77, p. único).

Seção II
De acordo com orientações emanadas pelo Tribunal de 

Contas 

Art. 13. São vedadas aos agentes públicos, conforme legisla-
ção em vigor e orientações emanadas do Tribunal de Contas, as seguintes 
condutas:

I – usar serviços gráficos próprios para fazer impressos de 
propaganda;

II – contratar pesquisas de opinião relacionadas com a elei-
ção;

III – realizar despesas com propaganda eleitoral dos candidatos 
ou partidos;

IV – promover pessoas ou siglas ou símbolos ou imagens na 
divulgação dos atos municipais;

V – ceder instalações de prédios públicos para reuniões par-
tidárias ou comícios ou reuniões políticas com objetivo eleitoral (exceto 
convenção partidária oficial);

VI – ceder instalações para cursos ministrados por candida-
tos;

VII – permitir o uso de carros oficiais pelos candidatos ou pelos 
agentes públicos em reuniões partidárias ou comícios;

VIII – permitir que o servidor público atue em comitê eleitoral 
durante o expediente, exceto em férias ou licença-prêmio ou maternidade 
ou sem remuneração;

IX – fazer uso promocional em favor de candidato ou partido 
da distribuição gratuita de bens ou serviços de caráter social (merenda e 
material escolar, comida, roupas, agasalhos, remédios, consultas médicas 
e dentárias, etc);

X – participar de ato público de campanha quando acarrete 
comprometimento de recursos públicos;

XI – receber recursos de convênios após 5 de julho de 2008, 
excetuados os assinados anteriormente ou para atender situações de 
emergência e calamidade pública;

XII – permitir o uso de símbolos, frases e imagens associa-
das ou semelhantes às usadas pelos órgãos públicos em propaganda 
eleitoral;

XIII – permitir a distribuição de propaganda nas repartições 
públicas;

XIV – licitar obras ou serviços sem previsão de recursos orça-
mentários suficientes para pagar as despesas no corrente exercício;

XV – utilizar em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 
equipamentos ou material da administração pública;

XVI – conceder benefício fiscal, dispensa de multas ou paga-
mento de tributos sem lei autorizativa específica, sem avaliação do impacto 
financeiro e orçamentário neste exercício e nos 2 (dois) subseqüentes, 
sem atender à Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem prever a renúncia 
de receita na Lei Orçamentária (Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 
de maio de 2000, art. 14);

XVII – permitir que as pessoas físicas ou jurídicas usem bens 
públicos em proveito próprio;

XVIII – ordenar ou permitir despesas irregulares ou ilegais;
XIX – negligenciar na arrecadação de tributos ou renda ou na 

conservação do patrimônio público; 
XX – retardar ou deixar de praticar ato de ofício;
XXI – negar publicidade aos atos oficiais; 
XXII – deixar de prestar contas na forma da lei;
XXIII – empenhar despesas além dos créditos regularmente 

concedidos;

XXIV – desrespeitar a ordem cronológica dos pagamentos (Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, art. 5º);

XXV – negar publicidade ou fazer divulgação em desacordo 
com a Constituição Federal e a Constituição do Estado; e

XXVI – a partir de 1º de julho de 2008, a realização de concurso 
público para admissão de pessoal pela Administração Direta e Indireta, se 
não precedidos de comunicação ao Tribunal de Contas do Estado, com 
antecedência mínima de 90 (noventa) dias, acompanhada do edital do 
concurso, legislação atinente e demonstrativo de ocupação das vagas 
dos empregos efetivos do quadro de pessoal do órgão/entidade na data 
imediatamente anterior à elaboração do edital, sob pena de suspensão ou 
nulidade, e de responsabilidade do gestor.

Seção III
Vedações do Último Ano do Mandato

Art. 14. São vedadas aos agentes públicos, no último ano do 
respectivo mandato, praticar os seguintes atos:

I – expedir ato que resulte em aumento da despesa com pes-
soal a partir de 5 de julho;

II – realizar operação de crédito por antecipação de receita 
(ARO) no último ano de mandato;

III – contrair obrigação de despesa, nos últimos 2 (dois) qua-
drimestres do ano, que não possa ser cumprida no exercício ou que tenha 
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa.

IV – caso haja contraído obrigação de despesa nos 2 (dois) 
últimos quadrimestres do ano, ficando parcelas a serem pagas no próximo 
exercício, o Chefe do Executivo deverá deixar dinheiro em caixa para tal;

V – descumprir o limite de gastos com pessoal no 1º (primeiro) 
período fiscal - quadrimestre - do último ano de mandato, o que impede o 
recebimento de transferências voluntárias (Lei Complementar n.º 101/2000, 
art. 23, § 4º); e 

VI – no último mês do mandato, não poderá ser empenhado 
mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente, 
ficando nulos os empenhos e os atos praticados em desacordo com o 
artigo 59 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, acarretam a 
responsabilização do Prefeito.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Este Decreto possui caráter instrutivo e informativo, 
estando nele consolidadas as normas inerentes à legislação vigente apli-
cáveis aos agentes públicos por ocasião das Eleições de 2008, não subs-
tituindo ou modificando em nenhuma hipótese a normatividade decorrente 
de tal legislação, possuindo, todavia, força normativa com referência aos 
procedimentos administrativos por ele estatuídos.

Art . 16 -  Este Decreto possui caráter instrutivo e informativo, 
estando nele consolidadas  as normas inerentes à legislação vigente 
aplicáveis aos agentes públicos por ocasião das Eleições de 2008, não 
substituindo ou modificado em nenhuma hipótese a normatividade decor-
rente de tal legislação, possuindo, todavia, força normativa com referencia 
aos procedimentos administrativos por ele estatuídos.

Art. 17 - 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 31 DE MARÇO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO
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ANEXO ÚNICO

CARGO OCUPADO NO 
MUNICÍPIO CARGO PLEITEADO PRAZO DE 

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO 

Prefeito e Vice-Prefeito 4 meses Secretário Municipal, 
Superintendente de Autarquia e 
Presidente de Empresa 

Vereador 6 meses 

Prefeito e Vice-Prefeito 4 meses 
Servidor Público ocupante 
somente de cargo em comissão 

Vereador 6 meses 

Prefeito e Vice-Prefeito 

4 meses para se 
descompatibilizar do cargo em 
comissão e 3 meses para se 
descompatibilizar do cargo 
efetivo 

Servidor Público ocupante de 
cargo efetivo e em comissão 

Vereador 

6 meses para se 
descompatibilizar do cargo em 
comissão e 3 meses para se 
descompatibilizar do cargo 
efetivo 

Prefeito e Vice-Prefeito 

4 meses para se 
descompatibilizar do cargo em 
comissão e 3 meses para se 
descompatibilizar do cargo 
efetivo 

Servidor Público ocupante de 
função de confiança 

Vereador 

6 meses para se 
descompatibilizar do cargo em 
comissão e 3 meses para se 
descompatibilizar do cargo 
efetivo 

Prefeito e Vice-Prefeito 3 meses 
Servidor Público efetivo da 
administração direta e indireta 

Vereador 3 meses 

Prefeito e Vice-Prefeito 4 meses Servidor Público que exerce 
cargo de fiscalização ou 
arrecadação Vereador 6 meses 
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DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E

Exonerar  ANTONIO FERREIRA NETO, Cadastro n° 35168-1,  do  
cargo de Assessor Especial do Executivo, Símbolo GES  I -B,  da es-
trutura da Secretaria da Governo - SEGOV, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E

Nomear   ANTONIO FERREIRA NETO, Cadastro n° 35168-1,  para o  
cargo de Subsecretario, Símbolo GES – I-A,  da estrutura da Secretaria 
da Governo - SEGOV, a partir de 01 de Abril de 2008 .

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E

Exonerar JOELSON RIBEIRO MACEDO, Cadastro n° 35.013-2,  do 
cargo de Secretario, Símbolo GES – I,  da estrutura da Secretaria de 
Esporte e Lazer -  SEDEL, a partir da presente data .

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

DECRETO Nº 4595 /2008.
DE 31 DE MARÇO  DE 2008

“Nomeia membros do Conselho Tutelar 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
da Orla Marítima, e dá outras providên-
cias”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município, pela Lei Municipal nº 859, de 17 de janeiro de 
2008, pelas Leis nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, e conforme o resultado da eleição realizada em 11 de 
dezembro de 2006.

DECRETA

Art. 1º - O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Camaçari, com atuação na Orla Marítima, 
órgão permanente e autônomo, deliberativo e fiscalizador da política bá-
sica e supletiva e das ações de atendimento aos direitos da criança e do 
adolescente, será  constituído pelos Conselheiros Titulares e Suplentes, 
abaixo descritos e nomeados por este Decreto:

I - MEMBROS TITULARES

- Edilene de Jesus Mota
- Ana Cleide Cardoso Cavalcante
- Erivan Tavares Santos
- Isabela Resende Santos
- José Romilson da Silva

II - MEMBROS SUPLENTES

-Alane da Silva
-Robson de Oliveira de Sena
-Valdimere Nunes Gonçalves
-Mirian Tavares de Paula

Art. 2º - Os Conselheiros nomeados por este Decreto terão 
três anos de mandato, nos termos da Lei Municipal nº 859/2008 e do 
Regimento Interno do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
EM,  31 DE MARÇO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

JOSÉ CARLOS ALVES SILVEIRA
Secretario de Assistência  Social

DECRETO Nº 4596 /2008.
DE 31 DE MARÇO  DE 2008

“Nomeia membros do Conselho Tutelar 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
da Sede, e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município, pela Lei Municipal nº 859, de 17 de janeiro de 
2008, e pelas Leis nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, e conforme o resultado da eleição realizada em 24 
de agosto de 2007.

DECRETA

Art. 1º - O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Camaçari, com atuação na Sede, órgão 
permanente e autônomo, deliberativo e fiscalizador da política básica e 
supletiva e das ações de atendimento aos direitos da criança e do adoles-
cente, será  constituído pelos Conselheiros Titulares e Suplentes, abaixo 
descritos e nomeados por este Decreto:

I - MEMBROS TITULARES

- Maria Domingas S. Magalhães
- Adailton Souza do Rosario
- Aristela Evangelista dos santos
- Márcia Rodrigues de Souza
- Railda Silva de Sales

II - MEMBROS SUPLENTES

-Ruth de Souza Santos
-Leonardo O Santana
-Nívea  Maria da Silva
-Lenildes F. Anunciação

Art. 2º - Os  Conselheiros nomeados por este Decreto, terão 
três anos de mandato, nos termos da Lei Municipal nº 859/2008 e do 
Regimento Interno do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
EM,  31 DE MARÇO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

JOSÉ CARLOS ALVES SILVEIRA
Secretario de Assistência  Social
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E

Exonerar IVANILDO ANTONIO DA SILVA, Cadastro n° 35031-4,  do 
cargo de Secretario, Símbolo GES – I,  da estrutura da Secretaria de 
Cultura  - SECULT, a partir da presente data .

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E

Exonerar  JOSE MARCELINO DE JESUS FILHO, Cadastro n° 
35645-9,  do cargo de Secretario, Símbolo GES - I,  da estrutura da 
Secretaria da Governo - SEGOV, a partir da presente data .

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E

Nomear JOSÉ DEMETRIUS SILVA MOURA, Cad 8806-4, para o 
cargo de Secretario, Símbolo GES – I,  da estrutura da Secretaria de 
Cultura  - SECULT, a partir de 01 de Abril de 2008 .

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

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:

Nomear JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA, Cadastro 35.170-8,  
para o cargo de Secretaria, Símbolo GES I, da estrutura da Secretaria 
de Governo – SEGOV, a partir de 01 de abril de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM, 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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

RESOLVE:

Exonerar  JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA, Cadastro 
35.170-8,  do cargo de Subsecretaria Símbolo GES I-A, da estrutura 
da Secretaria de Segurança Alimentar e Benefícios Sociais - SEABES, 
a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM, 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E

Nomear VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS, Cadastro n° 5667-7, 
para o  cargo de Secretario, Símbolo GES – I,  da estrutura da Secretaria 
de Esporte e Lazer -  SEDEL, a partir de 01 de Abril de 2008 .

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E

Exonerar VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS, Cadastro n° 5667-7, 
do cargo de Subsecretario, Símbolo GES – I-A, da estrutura da Secre-
taria de Esporte e Lazer -  SEDEL, a partir da presente data .

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E

Exonerar  ARMANDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, Cadastro n° 
35752-0,  do cargo de Assistente de Secretario, Símbolo GES – I - B,  
da Estrutura da Secretaria de Segurança Alimentar e Benefícios So-
ciais - SEABES, a partir da presente data .

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E

Nomear  ARMANDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, Cadastro n° 
35752-0,  para o  cargo de Subsecretario, Símbolo GES - I - A,  da 
Estrutura da Secretaria de Segurança Alimentar e Benefícios Sociais 
- SEABES, a partir de 01 de Abril de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E

Exonerar JAIME GUILHERME SOUZA DA SILVA, Cadastro n° 
36870-1,  do cargo de Secretario, Símbolo GES – I,  da estrutura da 
Secretaria de Agricultura e Pesca - SEAP, a partir da presente data .

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E

Exonerar  TEOBALDO RIBEIRO DA SILVA NETO, Cadastro n° 
0550-7,  do cargo de Secretario, Símbolo GES - I,  da Estrutura da 
Secretaria de Segurança Alimentar e Benefícios Sociais - SEABES, a 
partir da presente data .
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R E S O L V E:

Exonerar  ANTONIO SOUZA  FERREIRA, Cadastro n° 35769-7,  do  
cargo de Assessor Especial do Executivo, Símbolo GES  I -B,  da es-
trutura da Secretaria da Governo - SEGOV, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E:

Nomear   ANTONIO SOUZA  FERREIRA, Cadastro n° 35769-7,  para 
o  cargo de Secretario, Símbolo GES – I,  da estrutura da Secretaria 
de Segurança Alimentar e Benefícios Sociais - SEABES, a partir de 
01 de Abril de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E:

Nomear  ELISANGELA ALVES DE SENA,  para o  cargo de Sub-
secretaria, Símbolo GES - I - A,  da estrutura da Secretaria de Cultura 
- SECULT, a partir de 01 de Abril de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Exonerar  DOMINGOS BARBOSA NETO, Cadastro n° 36.871-6,  do 
cargo de  Subsecretário, Símbolo GES - I -A,  da estrutura da Secretaria 
de Saneamento  - SESAN, a partir da presente data .

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO  DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E:

Nomear  DOMINGOS BARBOSA NETO, Cadastro n° 36.871-6,  para 
o  cargo de  Secretário, Símbolo GES - I,  da estrutura da Secretaria de 
Agricultura e Pesca  - SEAP, a partir de 01 de Abril de 2008 .

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar ADONIAS SILVA DE ALMEIDA, cadastro n° 037061-3, do 
cargo de Oficial do Gabinete, Símbolo GAS III, da estrutura da Secretaria 
de Serviços Públicos - SESP, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar ANTONIO ALVES FALCAO, cadastro n° 036553-9, do cargo 
de Assessor do Executivo II, Símbolo GES III, da estrutura da Secretaria 
de Habitação - SEHAB, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

                                    
DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar ARNOLDO JOSE BARROS VALENTE, cadastro n° 
037088-3, do cargo de Subsecretário, Símbolo GES I-A, da estrutura da 
Secretaria do Planejamento, Urbanismo, Meio ambiente e do Desenvolvi-
mento da Gestão - SEPLAN, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

   
DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar AROLDO ALVES DA ASSUNCAO, cadastro n° 037280-5, 
do cargo de Assessor do Executivo II, Símbolo GES III, da estrutura da 
Secretaria da Mulher - SEMU, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

 
DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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, com fundamento 
no disposto na Lei n° 668/2005 de 27 de Janeiro de 2005,

Resolve:

Exonerar CHARLES GERALD DE LIMA MOURA, cadastro n°. 
035468-3 do cargo de Assessor Especial do Executivo, Símbolo GES I-B, 
da estrutura da Coordenadoria Geral da Defesa Civil - CODEC, a partir de 
31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
31DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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 exonerado CLOVIS SANTOS, cadastro n° 037324-9 do 
cargo de Supervisor de Defesa Civil, Símbolo GAS IV, da estrutura da 
Coordenadoria Geral da Defesa Civil - CODEC, a partir de 01 de Abril de 
2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
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DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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 exonerado EDSON GOMES LIMA, cadastro n° 037255-6  
do cargo de Secretário Executivo II, Símbolo GAS IV, da estrutura da Se-
cretaria de Habitação - SEHAB, a partir de 01 de Abril de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

                                   
DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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, com fundamento 
no disposto na Lei n° 668/2005 de 27 de Janeiro de 2005,

Resolve:

Exonerar EDVALDO SANTANA DOS SANTOS, cadastro n° 037356-2 
do cargo de Supervisor Comunitário, Símbolo GAS III, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
31DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar ERALDO SILVA DOS REIS, cadastro n° 036193-5, do cargo 
de Subsecretário, Símbolo GES I-A, da estrutura da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Serviços - SEINC, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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 GEORGINA DA CONCEICAO SANTOS DA 
COSTA, cadastro n° 7619-6, da Função de Confiança de Vice-Diretor de 
Unidade Escolar – FCE IV-A, da Escola Cosme de Farias, da estrutura da 
Secretaria da Educação - SEDUC, a partir de 01 de Abril de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar GISELIA SOUZA GOUVEIA cadastro n° 037319-6, do cargo 
de Secretária Executiva III, Símbolo GAS V, da estrutura da Coordenadoria 
Geral da Defesa Civil - CODEC, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

                                     
DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar HECKEL HERBERT PEDREIRA SANTOS, cadastro n° 
035006-5, do cargo de Assessor Especial do Executivo, Símbolo GES 
I-B, da estrutura da Secretaria da Administração - SECAD, a partir de 31 
de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar HELIO ALEXANDRINO DOS SANTOS FILHO, cadastro n° 
037345-7, do cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria 
de Serviços Públicos - SESP, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE  MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar HILARIO LISBOA FIGUEIREDO cadastro n° 035764-7, do 
cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Coordenadoria Geral 
da Defesa Civil - CODEC, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

  
DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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 IVONEIDE SOUZA SANTOS, cadastro n° 
035020-9, do cargo de Coordenador, Símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria de Industria, Comercio e Serviços - SEINC, a partir de 01 de 
Abril de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar JOAO BATISTA FERREIRA cadastro n° 037321-3, do cargo 
de Supervisor de Defesa Civil, Símbolo GAS IV, da estrutura da Coordena-
doria Geral da Defesa Civil - CODEC, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar JOAO DE ARAUJO, cadastro n° 035014-4, do cargo de 
Assessor Chefe, Símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria da Adminis-
tração - SECAD, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar JOAO LIMA DA SILVA, cadastro n° 037449-9, do cargo 
de Fiscal de Obras, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria da Infra-
Estrutura - SEINFRA, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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, com fundamento 
no disposto na Lei n° 668/2005 de 27 de Janeiro de 2005,

Resolve:

Exonerar JOSE ANDRADE DE SOUZA, cadastro n°037038-8 do cargo 
de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria de Infra-Estrutura 
- SEINFRA, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
31DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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 exonerado JOSE PAULO BEZERRA, cadastro n° 
037277-6 do  cargo de Assessor Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura 
da Coordenadoria Geral da Defesa Civil - CODEC, a partir de 01 de Abril 
de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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 LUCIA PINTO DA SILVA, cadastro n°037458-0 
do cargo de Secretária Executiva III, Símbolo GAS V, da estrutura da 
Secretaria de Segurança Alimentar e serviços Sociais - SEABES, a partir 
de 01 de Abril de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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 MARIA DAS GRAÇAS RABELO, cadastro 
n° 7225-1, do Cargo de Coordenadora, Símbolo CC - II, da estrutura da 
Secretaria de Saúde – SESAU, a partir de 05 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar MARIA ZULMIRA GUIMARAES GOMES, cadastro n° 
7160-5, do cargo de Diretor Departamento, Símbolo CC I, da estrutura da 
Secretaria de Saúde - SESAU, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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, com fundamento 
no disposto na Lei n° 668/2005 de 27 de Janeiro de 2005,

Resolve:

Exonerar MARIZA BARBOSA DOS SANTOS, cadastro n°037235-0 
do cargo de Coordenadora, Símbolo CC II, da estrutura da Secretaria de 
Saúde - SESAU, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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 MIRTHES MARTINS DE LIMA NASCIMENTO, 
cadastro n° 037189-9, do Cargo de Supervisora, Símbolo CC - III, da estru-
tura da Secretaria de Saúde – SESAU, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar OTO LUIZ MOREIRA MAIA cadastro n° 037044-3, do cargo 
de Auditor, Símbolo CC III, da estrutura da Secretaria de Saúde - SESAU, 
a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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 exonerado ROBERTO FLORENTINO DA SILVA, cadastro 
n° 035864-1, do Cargo de Oficial do Gabinete, Símbolo GAS III, da estrutura 
da Secretaria da Infra-Estrutura - SEINFRA, a partir de 31 Março 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar ROMULO ADRIANE ALVES MARANHAO, cadastro n° 
037400-9, do cargo de Secretário Executivo II, Símbolo GES IV, da estrutura 
da Secretaria do Governo - SEGOV, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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, com fundamento 
no disposto na Lei n° 668/2005 de 27 de Janeiro de 2005,
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Resolve:

Exonerar SEBASTIAO FIGUEIREDO ABREU, cadastro n° 2364-5 
do cargo de Assessor do Executivo I, Símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria de Saúde - SESAU, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
31DE MARÇO DE 2008. 

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar SEVERINO DONATO DAS VIRGENS FILHO cadastro 
n° 037323-7, do cargo de Secretário Executivo III, Símbolo GAS V, da 
estrutura da Coordenadoria Geral da Defesa Civil - CODEC, a partir de 
31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar SOCRATES MAGNO TORRES, cadastro n° 035048-1, do 
cargo de Coordenador, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria do 
Governo - SEGOV, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar VALENTINA BATISTA SARAIVA, cadastro n° 037065-1, do 
cargo de Coordenadora, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria de In-
dústria, Comércio e Serviços - SEINC, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar WILTON ESPIRITO SANTO DA CRUZ, cadastro n° 
037064-9, do cargo de Assessor do Executivo I, Símbolo GES II, da 
estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, a partir de 31 de 
Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar ANA MARIA GOMES ROSA, cadastro n° 037343-3, do 
cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria de Serviços 
Públicos - SESP, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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

Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Exonerar GILMARA FERREIRA SOUZA, cadastro n° 037472-4, do 
cargo de Secretária Executiva II, Símbolo GAS IV, da estrutura da Secretaria 
do Governo - SEGOV, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE  MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar JOSE FIGUEIREDO ABREU, cadastro n° 037135-6, do car-
go de Secretário Executivo II, Símbolo GAS IV, da estrutura da Secretaria 
da Administração - SECAD, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar MARIA ALICE DE CARVALHO, cadastro n° 037384-7, do 
cargo de Assessor do Executivo II, Símbolo GES III, da estrutura da Secre-
taria da Educação - SEDUC, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar MAURINA MOACIR NASCIMENTO, cadastro n° 1892-8, do 
cargo de Assessor Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria 
da Administração - SECAD, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Exonerar SOANE MESSIAS CALMON SANTOS, cadastro n° 03740-3, 
do cargo de Assessor Chefe, Símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria 
de Habitação - SEHAB, a partir de 31 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 
DE MARÇO DE 2008.            

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2008

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 exonerado WILSON DE OLIVEIRA JUNIOR, 
cadastro n° 8551-7, da Função de Confiança de Vice-Diretor de Unidade 
Escolar – FCE IV-B, da Escola Cosme de Farias, da estrutura da Secretaria 
da Educação - SEDUC, a partir de 01 de Abril de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 31 DE MARÇO DE 2008.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO            
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Secretaria da Administração

SE
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PORTARIA Nº. 03/2008
DE 03 ABRIL DE 2008

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que conta no Decreto Municipal Nº. 4397/2007. 

RESOLVE,

Substituir o membro da CCAD/(COMISSÃO CENTRAL DE 
AVALIAÇÃO), nomeado através da portaria 065/07, Larissa Almeida 
Freire, pela profissional da área de História, Ana Claudia Oliveira Almeida, 
matricula-03757 para compor a Comissão Central de Avaliação de 
Documentos.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE ABRIL DE 2008.

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO 
DE LICENÇA PREMIO 

A SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR:  MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS
CADASTRO: 0988-1
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 25/05/1995
GOZO: 01 /abril  a  01/julho/2008

JUNTA DE JULGAMENTO –SEFAZ -248

Presidente: Carlos Matheus Guimarães
Relatora: Adriana Guedes
Processo: 07006/2005
Requerente: Joanice Santos Pereira Filho
Assunto: Revisão de Cálculos Impostos e Taxas 
              
Desta sorte, e, por tudo quanto exposto, somos pela Procedên-

cia do pedido, ao tempo em que determino seja o processo encaminhado 
á Gerência de Dívida Ativa para alteração dos valores constituídos a titular 
de IPTU para os exercícios de 2000 à 2004, seguindo a planilha de cálculos 
apresentada pelo setor de Cadastro.È o julgamento.Intime-se.

Relatora: Eliana Cavalcante
Processo: 09545/2004
Requerente: Marlucia de Jesus Santos 
Assunto: Recadastramento
                
Do exposto, somos pela procedência do pedido, uma vez 

constatado o erro de lançamento e duplicidade da inscrição n° 093879-3. 
Determinando-se à Divida Ativa que promova a baixa dos débitos exis-
tentes, com posterior encaminhamento ao cadastro imobiliário para 
cancelamento.

Recorro de oficio ao conselho Municipal de Contribuinte, nos 
termos do §3° do art. 54 da Lei 392/97.Intime-se.

Relatora: Adriana Guedes
Processo: 27440/2005
Requerente: Carlos Roberto Tiburcio de Oliveira
Assunto: Recadastramento
              
Desta sorte, e, por tudo quanto exposto, somos pela proce-

dência do pedido, para que se proceda ao cancelamento da inscrição n° 

Secretaria da Fazenda

SE
FA

Z

080227-1, ao tempo em que determino seja o processo encaminho à Ge-
rencia de Divida Ativa para o cancelamento de eventuais valores inscritos. 
È o julgamento. Intime-se.

Relatora: Maggy Reis
Processo: 11166/2005
Requerente: Elekeiroz S/A
Assunto: Auto de Infração (TLF) 
              
Assim somos pela IMPROCEDENCIA do pedido, mantendo o 

lançamento da taxa de localização e funcionamento referente ao exercício 
de 2005. È o julgamento. Intime-se.

Relator: Renato Andrade
Processo: 00111/2008
Requerente: Rolli Heinz Erwin
Assunto: cancelamento 
                
Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que 

seja o processo encaminhado á Coordenadoria de Cadastro para fazer 
novas planilhas de valores incidentes tão somente ao lote 11 para que 
sejam efetuadas as  migrações de valores dos tributos pertinentes da 
inscrição 074001-2 para a inscrição 39570-6 e o processo encaminhado 
a Coordenadoria de Arrecadação Fiscal e a Coordenação Jurídica Fiscal 
para procedimentos relativo aos exercícios de 2006 e 2007 de 1997 a 2005, 
bem como o cancelamento dos débitos relativo à inscrição 039570-6 res-
pectivamente, ao tempo em que recorro de ofício da decisão ora prolatada. 
È o julgamento. 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 quitação do débito em 30 
(trinta) dias ou apresentar recurso no prazo da Lei, sob pena de inscrição 
na Dívida Ativa do Município.

Auto de Infração  Atuada

11275/2007   JOSE RICARDO LIRA DE MO-
RAES
11491/2007   LOCTAM COM. E REP. E SER-
VIÇOS LTDA
12126/2007   HERFAB LOCADORA DE VEI-
CULO LTDA
11271/2007   PRAIAS DE AREMBEPE HO-
TEL

Camaçari, 24/03/2008.

Carlos Matheus Guimarães
Presidente da Junta

PORTARIA N.º 03 /2008
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2008

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

          Art 1º. Designar o servidor  Antonio Almeida Silva – 
Engenheiro- CREA 4531 B/ 3ª Região, para compor equipe técnica de 
elaboração e execução de projetos e atividades de Segurança Alimentar 
e Nutricional, constituída pela SEABES, neste município.          

               
Art 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE FEVEREIRO DE 2008.

JOÃO BATISTA DE SOUZA BESSA
Secretário de Infra-estrutura 

Secretaria de Infraestrutura

SE
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A
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PORTARIA Nº 002/2008
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2008

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CA-
MAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, visando 
regulamentar o processo seletivo do Programa Bolsa para Educação 
previsto na Lei nº 443/99 e na lei 445/00.

RESOLVE:

Conceder 200 (duzentas) bolsas de estudo do Projeto Bolsa 
Universitária, considerando os seguintes itens:

a) A concessão de bolsas de estudo se dará exclusiva-
mente para estudantes matriculados em cursos de graduação e que não 
possuam diploma de nível superior, sejam residentes em Camaçari no 
mínimo há 5 anos e com domicílio eleitoral no mínimo há 2 anos, sendo 
90% das bolsas para estudantes egressos de escolas públicas e 10% para 
os egressos de escolas particulares;

b) 25% das vagas estão reservadas para funcionários 
públicos efetivos ou em cargos de comissão e seus respectivos dependen-
tes, sendo que, em caso do número de inscritos superior à quantidade de 
bolsas, 20 (vinte) vagas serão concedidas aos inscritos que obtiverem as 
melhores médias aritméticas das notas de língua portuguesa e matemática 
nas séries do ensino médio e as 30 (trinta) vagas remanescentes serão 
distribuídas através de sorteio público para egressos de escola pública;

c) 50% das vagas serão concedidas para os munícipes 
em geral, sendo que, em caso do número de inscritos superior à quanti-
dade de bolsas, 40 (quarenta) vagas serão concedidas aos inscritos que 
obtiverem as melhores médias aritméticas das notas de língua portuguesa 
e matemática nas séries do ensino médio e as 60 (sessenta) vagas rema-
nescentes serão distribuídas através de sorteio público para egressos de 
escola pública;

d) Estudantes que cursaram o ensino médio em escolas 
particulares poderão concorrer a 10% das vagas, sendo 10 (dez) vagas 
através de sorteio público e as 10 (dez) vagas remanescentes aos que 
obtiverem as melhores médias aritméticas das notas de língua portugue-
sa e matemática nas séries do ensino médio, desde que comprovada a 
necessidade financeira através da análise do perfil social;

e) 15% das vagas serão concedidas aos professores do 
quadro efetivo, da rede municipal que estiverem regularmente matriculados 
em cursos de licenciatura plena ou normal superior, caso o número de 
inscritos seja superior ao número de vagas, serão observados e avaliados 
os seguintes critérios:

I. Tempo de serviço;
II. Assiduidade e pontualidade no desempenho de suas fun-

ções;
III. Faixa salarial;
IV. Avaliação social feita por uma Assistente Social em caso 

de empate;

f) A inscrição acontecerá entre os dias 12 e 29 de Fevereiro, 
das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 na Casa do Servidor, situado à 
Rua 08 de Dezembro nº 43 (Prédio da Antiga Previna sala 18), Centro, 

Camaçari – Ba, CEP 42.800-000.

g) Para efetivar a inscrição será necessária a apresentação 
de original e cópia dos seguintes documentos:

I. Identidade; 
II. CPF;
III. Título de Eleitor e/ou Certidão de Domicilio Eleitoral 
IV. Comprovante de residência (telefone, água, luz ou compro-

vante de contrato de aluguel) em nome do inscrito, pai, mãe ou cônjuge;
V. Comprovante de matrícula em instituição de ensino su-

perior;
VI. Histórico do ensino médio;
VII. 1 (uma) Foto ¾;
VIII. Contra-cheque atualizado para funcionários e/ou depen-

dentes;
Observações:

OBS 1: No caso em que o funcionário ou dependente seja 
egresso de escolas particulares, concorrerá aos 10% destinados aos 
egressos destas instituições; 

OBS 2: Do total de 200 bolsas 35% serão concedidas atra-
vés das melhores médias aritméticas das notas de língua portuguesa e 
matemática nas séries do ensino médio, para as categorias que vão para 
sorteio;

OBS 3: A bolsa é concedida para estudantes que não possuam 
outros benefícios educacionais integrais ou parciais, tais como PROUNI 
e/ou FAZ UNIVERSITÁRIO e que estudem em Instituições de Ensino 
Superior Particulares reconhecidas pelo MEC;  

Dos Critérios de Permanência no 
Programa Bolsa Universitária:

O Estudante selecionado se compromete a seguir as regras 
de permanência no Programa Bolsa Universitária, descritas conforme 
abaixo:

a) O Bolsista pode perder no máximo 1 (uma) matéria 
por semestre, não podendo ser reprovado na mesma meteria duas vezes 
ou mais;

b) A reprovação em mais de 1 (uma) matéria no mesmo 
semestre, implicará na exclusão automática do bolsista no Programa Bolsa 
Universitária;

c) O Bolsista deverá cursar no mínimo 4 (quatro) maté-
rias por semestre, sendo excluído do Programa caso curse menos que o 
estipulado, excetuando-se o último semestre em caso de estágio super-
visionado;

d) O tempo máximo de permanência no Programa Bolsa 
Universitária, será o tempo mínimo de integralização do curso acrescido 
de 2 (dois) semestres;

e) Matéria trancada durante o semestre será considerada 
matéria perdida;

f) O Estudante poderá durante o período que possuir o 
auxilio mudar de Faculdade (instituição), porém é vedada a mudança de 
curso;

g) O estudante deverá comparecer na Coordenação de 
Ensino Superior duas vezes por ano, nos meses de Janeiro e Julho para 
fins de recadastramento.  

Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
em 11 de fevereiro de 2008.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Secretaria da Educação

SE
D
U
C
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PREGÃO N.º 002/2008 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: registro de preços para aquisição de gás liquefeito 
petróleo – GLP, para uso em cozinha, em botijão de 13kg e 45kg, para 
preparo da alimentação escolar na rede municipal de ensino de Camaçari, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 31/03/2008. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 015/2007, 
que tem como objeto o Registro de Preços de Medicamentos, às empre-
sas: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA para o lote 01 com 
o valor global de R$ 5.440,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais) 
e CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA para os 
lotes 05 e 06 com o valor global de R$ 12.440,00(doze mil, quatrocentos 
e quarenta reais). Os lotes 02, 03 e 04 foram fracassados. Data da Ho-
mologação: 31/03/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 016/2008, 
que tem como objeto o Registro de Preços de Contraceptivos - Diafrag-
ma e Preservativos Masculino,  à empresa INDÚSTRIA NACIONAL DE 
ARTEFATOS DE LÁTEX LTDA, para o lote 05 com o valor global de R$ 
155.520,00 (cento e cinqüenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais). 
Os lotes 01 a 04 foram fracassados. Data da Homologação: 28/03/2008. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 019/2008, 
que tem como objeto o Registro de Preços de Medicamentos - Soluções,  
à empresa MEDILOG DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA – EPP, 
para os lotes 06 e 07 com o valor global de R$ 29.560,00 (vinte e nove mil, 
quinhentos e sessenta reais). Os lotes 01 a 05 e 08 foram fracassados. 
Data da Homologação: 31/03/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 021/2008, 
que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva, com 
reposição/fornecimento de peças, nos Equipamentos Médico-Hos-
pitalares,  à empresa MERCAP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
EM EQUIPAMENTOS E INSTAÇÕES LTDA - ME, para o único lote com 
o valor global de R$ 203.496,00 (duzentos e três mil, quatrocentos e 
noventa e seis reais). Data da Homologação: 31/03/2008. EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 023/2008, 
que tem como objeto a Aquisição de Equipamento e Material de Fisio-
terapia e Máquina para Fabricação de Gelo, à empresa INSTITUTO DE 
ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO LTDA para os lotes 01, 02, 
03 e 05 com o valor global de R$ R$ 8.926,00 (oito mil, novecentos e 
vinte e seis reais e oitenta centavos). O lote 04 foi fracassado. Data da 
Homologação: 31/03/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Convite - SESAU n.º 002/2008, que tem 
como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação 
de Serviços de Locação de 01 (um) Caminhão Baú, à empresa SOUZA 
TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, com o valor global 
de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais). Data da Homo-
logação: 18/03/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atri-
buições, homologa a Concorrência nº. 001 /2008 – Comissão Setorial 
Permanente de Licitação-COSEL/ OBRAS, que tem como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DAS FAMILIAS DAS LOCALI-
DADES: PONTO CERTO, GRAVATÁ, NOVA VITÓRIA, ALTO DA CRUZ, 
BURIS SATUBA, PARQUE DAS MANGABAS, PÉ DE AREIA DE JAUÁ, 
FONTE DA CAIXA, VILA NOVA DE ABRANTES, FONTE DAS AGUAS 
E CACHOEIRINHA NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BAHIA à empresa 
SANJUAN ENGENHARIA LTDA no Valor Total de 6.023.410,78(seis mi-
lhões, vinte e três mil, quatrocentos e dez reais, e setenta e oito cen-
tavos). Data da Homologação: 28/03/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados que 
foi fracassado o Pregão Eletrônico – SESAU 002/2008, que tem como 
objeto a Aquisição de Forno Elétrico e Torno Manual para Cerâmica. 
Data da Homologação: 03/04/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Eletrônico nº 08/2008-COMPEL que tem como 
objeto a aquisição de material permanente para as unidades da Vaca 
Mecânica. à empresa OFFICE COMERCIAL DE ELETRO ELETRÔNICO 
LTDA.. Valor Total de R$ 16.605,00 (Dezesseis mil, seiscentos e cinco 
reais). Data da Homologação: 31/03/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atri-
buições, homologa o Pregão Presencial n.º 002/2008 – COMPEL, que 
tem como objeto a Aquisição de 25.000 cestas da páscoa e 100.000 
quilos de peixes a ser distribuída às famílias carentes do Município 
na Semana Santa às empresas:

DALOUR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP (Lote 01) – 
Valor do lote: R$ 435.000,00  (quatrocentos e trinta e cinco mil reais) SA-
VON INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO  E EXPORTAÇÃO LTDA 
(Lote 02) – Valor do lote: R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil 
reais). Data da Homologação: 03/03/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

Licitações
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-

ções, homologa as licitações abaixo relacionadas:
 

PREGÃO N.º 001/2008 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: aquisição de equipamentos e materiais específicos 
para os alunos portadores de necessidades especiais (baixa visual) que 
freqüentam as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino de 
Camaçari, incluindo transporte. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 31/03/2008. 
LUIZ CARLOS CAETANO.
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DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n.º 053/2008 – Processo n.º 456/2008. CONTRATA-
DO: SOUZA CARVALHO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Objeto: 
Aquisição de 03 Data Show  para atender os orgãos e Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Camaçari. Valor R$  7.995,00 (sete mil nocen-
tos e noventa e cinco reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 02/04/08.

Dispensa n.º 046/2008 – Processo n.º 0209/2008. CONTRATA-
DO: Delicatessen Glamour LTDA-ME. Objeto: Aquisição de (oitocentas) 
refeições prontas para atender a demanda dos eventos e comemo-
rações ligadas a Secretaria de Assistência Social. Valor R$  6.400,00 
(seis mil e quatrocentos reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da 
Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 02/04/2008.

CANCELAMENTO DE DISPENSA

Termo de Dispensa n.º  152/2007 – Processo n.º 0730/2007. 
Contratado: Marvin Industria e Comércio de Confecções Ltda. Objeto: 
Aquisição de 50 (cinqüenta) camisas  em malha  100% algadão, gola pólo, 
manga curta, com botão, cor verde cana, bolso na altura do peito, lado 
esquerdo, com logomarca padrão do Orçamento Participativo, nas costas 
com a logomarca da Prefeitura de Camaçari, para serem utilizados por 
integrantes do Orçamento Participativo. Valor global: R$  1.100,00 (um mil 
e cem reais).  Publicado no Diário Oficial do Município  n.º : 212/2008.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 025/2008 – COMPEL

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimen-
to dos interessados, que em 16/04/2008, às 14:00h, na Sala de Compras e 
Licitações, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, térreo, Centro Admi-
nistrativo, Camaçari, BA, realizará o Pregão Presencial nº 025/2008, que 
tem como objeto a contratação de empresa especializada em prestação 
de serviço de publicação, em jornal de grande circulação diária no 
Estado da Bahia, dos atos administrativos da Prefeitura Municipal de 
Camaçari . Cópias dos editais encontram-se à disposição dos interessados 
no portal www.compras.camacari.com.br. Informações pelo telefone (0**71) 
3621-6880.Marcelo Cristino dos Santos.03/04/2008.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 097/2008. CONTRATADO: MARINALVA DOS 
SANTOS BATISTA , Dispensa de Licitação nº 054/2006. OBJETO: Aqui-
sição de gêneros alimentícios perecíveis para atendimento a Merenda 
Escolar das Escolas Municipais do Município de Camaçari, através 
do Programa Mão Dupla. Valor global: R$ 7.200,00  (sete mil e duzen-
tos reais).  Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6014; Elemento 
de Despesa: 33.90.30; Fonte: 01. Data da assinatura: 24/03/08.  Jaime 

CONTRATOS

Guilherme Souza da Silva.

CONTRATO 0102/2008. CONTRATADO: OSMARIO DIAS 
DOS SANTOS , Dispensa de Licitação nº 054/2006. OBJETO: Aquisição 
de gêneros alimentícios perecíveis para atendimento a Merenda Es-
colar das Escolas Municipais do Município de Camaçari, através do 
Programa Mão Dupla. Valor global: R$ 7.200,00  (sete mil e duzentos 
reais).  Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6014; Elemento de Des-
pesa: 33.90.30; Fonte: 01. Data da assinatura: 24/03/08.  Jaime Guilherme 
Souza da Silva.

CONTRATO 0100/2008. CONTRATADO: JAMINE DA SILVA 
QUEIROZ, Dispensa de Licitação nº 054/2006. OBJETO: Aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis para atendimento a Merenda Escolar 
das Escolas Municipais do Município de Camaçari, através do Progra-
ma Mão Dupla. Valor global: R$ 7.200,00  (sete mil e duzentos reais).  
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6014; Elemento de Despesa: 
33.90.30; Fonte: 01. Data da assinatura: 24/03/08.  Jaime Guilherme 
Souza da Silva.

CONTRATO 098/2008. CONTRATADO: DEIVID DE SOUZA 
ALBUQUERQUE, Dispensa de Licitação nº 054/2006. OBJETO: Aquisi-
ção de gêneros alimentícios perecíveis para atendimento a Merenda 
Escolar das Escolas Municipais do Município de Camaçari, através 
do Programa Mão Dupla. Valor global: R$ 7.200,00  (sete mil e duzen-
tos reais).  Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6014; Elemento 
de Despesa: 33.90.30; Fonte: 01. Data da assinatura: 24/03/08.  Jaime 
Guilherme Souza da Silva.

CONTRATO 0962008. CONTRATADO: GEISIANE BATISTA 
FRANCO, Dispensa de Licitação nº 054/2006. OBJETO: Aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis para atendimento a Merenda Escolar 
das Escolas Municipais do Município de Camaçari, através do Progra-
ma Mão Dupla. Valor global: R$ 7.200,00  (sete mil e duzentos reais).  
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6014; Elemento de Despesa: 
33.90.30; Fonte: 01. Data da assinatura: 24/03/08.  Jaime Guilherme 
Souza da Silva.

CONTRATO 0101/2008. CONTRATADO: GILMAR AMARAL 
DO SACRAMENTO, Dispensa de Licitação nº 054/2006. OBJETO: Aqui-
sição de gêneros alimentícios perecíveis para atendimento a Merenda 
Escolar das Escolas Municipais do Município de Camaçari, através 
do Programa Mão Dupla. Valor global: R$ 7.200,00  (sete mil e duzen-
tos reais).  Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6014; Elemento 
de Despesa: 33.90.30; Fonte: 01. Data da assinatura: 24/03/08.  Jaime 
Guilherme Souza da Silva.

CONTRATO 0111/2008. CONTRATADO: ELZA DE JESUS 
MONTEIRO, Dispensa de Licitação nº 054/2006. OBJETO: Aquisição 
de gêneros alimentícios perecíveis para atendimento a Merenda 
Escolar das Escolas Municipais do Município de Camaçari, através 
do Programa Mão Dupla. Valor global: R$ 7.200,00  (sete mil e duzen-
tos reais).  Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6014; Elemento 
de Despesa: 33.90.30; Fonte: 01. Data da assinatura: 01/04/08.  Jaime 
Guilherme Souza da Silva.

CONTRATO N.º 094/2008. CONTRATADO: SOUZA TRANS-
PORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, LICITAÇÃO: Convite - SE-
SAU nº 002/2008. OBJETO: Prestação de Serviços de Locação de 01 
(um) Caminhão Baú. Valor global de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e 
trezentos reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2015; Elemen-
to de despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 02. Data da assinatura: 19/03/2008. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

CONTRATO Nº 090/2008. CONTRATADO: SANJUAN ENGE-
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NHARIA LTDA, LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA nº. 001 /2008. OBJETO: 
Comissão Setorial Permanente de Licitação-COSEL/ OBRAS, que tem 
como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DAS FAMILIAS DAS 
LOCALIDADES: PONTO CERTO, GRAVATÁ, NOVA VITÓRIA, ALTO DA 
CRUZ, BURIS SATUBA, PARQUE DAS MANGABAS, PÉ DE AREIA DE 
JAUÁ, FONTE DA CAIXA, VILA NOVA DE ABRANTES, FONTE DAS 
AGUAS E CACHOEIRINHA NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BAHIA, 
Valor Total de 6.023.410,78(seis milhões, vinte e três mil, quatrocentos 
e dez reais, e setenta e oito centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 1046; Elemento de despesa: 44.90.51 - Fonte: 0193.020. Data 
da assinatura: 31/03/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / REGIS-

TRO DE PREÇOS Nº 027/2008. FORNECEDOR: AGLON COMERCIO 

E REPRESENTAÇÕES LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 015/2008 - COSEL SAÚDE. OBJETO: Medicamentos.  Valor global 

de R$ 5.440,00 (Cinco mil, quatrocentos e quarenta  reais). Dotação 

Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060, 6066 e 2059; Elemento de despe-

sa: 3390.30.00.00; Fontes: 20, 24, e 25 . Data da assinatura:01/04/2008.  

EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / REGIS-

TRO DE PREÇOS Nº 026/2008. FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS 

QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESEN-

CIAL Nº 015/2008 - COSEL SAÚDE. OBJETO: Medicamentos.  Valor global 

de R$ 12.440,00 (Doze mil, quatrocentos e quarenta   reais). Dotação 

Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060, 6066 e 2059; Elemento de despe-

sa: 3390.30.00.00; Fontes: 20, 24, e 25 . Data da assinatura:01/04/2008.  

EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
DE CONTRATOS E CONVENIOS

Convênio n° 031/2007: Concedente: Município de Camaçari, 

com interferência da Secretaria da Industria, Comercio e Serviços - SEINC: 

Convenente: Serviço nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento 

Regional da Bahia – SENAI/DR/BA; Objeto: desenvolvimento de programas 

de qualificação, aperfeiçoamento e treinamento profissional que atendam 

as necessidades da comunidade empresarial, funcionários do Município e 

Associações Comunitárias desta cidade, de acordo com o cronograma de 

qualificação profissional 2007 Prefeitura de Camaçari , anexo I que integra 

parta todos os efeitos; Valor e forma de pagamento : o valor será de  R$ 

526.740,00 ( quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta reais) 

conforme o quadro físico financeiro que será executado de acordo com o 

disposto no cronograma de execução inserido no programa de qualificação 

profissional 2007, à ser pago em 04 parcelas conforme especificado abaixo 

mediante deposito bancário; Dotação Orçamentária:  Órgão : SEINC; 

Unidade Orçamentária; 12 – SEINC; Projeto Atividade: 6053 – Gestão 

das Atividades para Capacitação de Mão de Obra; Elemento de Despesa: 

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte: 00 – 

Tesouro, do orçamento vigente; Prestação de Contas: O SENAi apresentará 

a Controladoria – Gerencia de Convênios a prestação de contas parcial e 

final até o prazo de vigência do presente convenio, sendo que a liquida-

ção só  se dar  após a entrega e devida analise da prestação de contas.  

;Vigência  : 10 ( dez ) meses a partir da data de assinatura, podendo ser 

prorrogada por igual período ;  Assinatura: 12/11/07: Djalma Machado de 

Souza – Secretario e Luiz Carlos Caetano  - Município.

Convênio n° 6000.0038376.07.4: Concedente: Município de 

Camaçari, por intermédio do Conselho Municipal de Direitos da Criança 

e do Adolescente de Camaçari e da Instituição União das Organizações 

Sociais e Culturais de Camaçari: Convenente: Petróleo Brasileiro – Petro-

bras ; Objeto: para execução de ações voltadas a garantia dos direitos da 

criança e do adolescente, prevista no plano de trabalho do projeto inserção 

social, proposto pelo conselho em conjunto com o município, e aceito pela 

Petrobras, o escopo do programa Desenvolvimento e Cidadania Petrobras; 

Plano de Trabalho: faz parte integrante do presente Convenio o plano de 

trabalho ( anexo 1) que consubstancia a proposta de repasse aprovada 

pelo Conselho, pelo Município e aceito pela Petrobras, que deverá ter 

sua comprovada notificação ao Ministério Publico local pelos participes, 

que contem as instituições e os respectivos Projetos   de sua responsa-

bilidade de execução e a relação de documentos para a celebração de 

convenio anexo 2; Os participes deverão notificar o Ministério Publico local 

da celebração deste convenio, para que o mesmo possa garantir o fiel 

cumprimento das metas e procedimentos nele estabelecidos, conforme 

os ditames previstos em lei.  O Ministério Publico deverá receber copias 

de todos os relatórios e dos demais documentos relativos a execução de 

plano de trabalho, em cumprimento ao ECA, e outras normas pertinentes, 

contemplando os repasses objeto deste convenio....; Modo de Execução  

: O repasse far-se-á por meio de deposito pela Petrobras em conta corrente 

do Fundo, aberta especialmente com essa finalidade, consoante previsto 

nas clausulas quarta e Quinta, adiante e devidamente informada para a 

Petrobras pelo Conselho, A aplicação do montante repassado  dar-se-á 

obrigatoriamente na forma, modo e tempo descrito no plano de trabalho;  

Repasse: A Petrobras efetuará o repasse até 28 de dezembro de 2007, no 

montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para consecução do objeto 

deste Convenio.  A Petrobras depositará  o valor integral do repasse em 

conta do Fundo; Prazo  : será de 365 ( trezentos e sessenta e cinco) dais, 

a contar  da data de assinatura, podendo ser prorrogada por iguais ou 

inferior  períodos, mediante termo aditivo a ser firmado pelos participes 

.;Assinatura: 14/12/07: Jose Carlos Alves Silveira– Secretario e Luiz 

Carlos Caetano  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso n° 

118/2007; Contratante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa 

Litoral Norte Comercio e Produtos Alimentícios  Ltda.; Objeto: alterar o 

caput da clausula Terceira do instrumento original; Preço: fica acrescido, 

através  do presente termo o  valor  de  R$ 19.050,00 ( dezenove mil, e 

cinqüenta reais), correspondendo 7.82% do total previsto no Termo original, 

fica mantida a forma de pagamento prevista da  clausula Terceira, do contra-

to original  ; Assinatura: 13/02/2008; Luiz Carlos Caetano  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 

Fornecimento n° 071/2007; Contratante: Município de Camaçari: Con-

tratado: Empresa Litoral Norte Comercio e Produtos Alimentícios  Ltda.; 

Objeto: alterar o caput da clausula Terceira do instrumento original; Preço: 
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fica acrescido, através  do presente termo o  valor  de  R$ 38.800,00 ( 

trinta e oito mil e oitocentos  reais), correspondendo 25% do total previsto 

no Termo original, fica anexa nova planilha de quantitativos, tendo em 

vista o acréscimo de valor constante no presente termo Aditivo, conforme 

informações do Registro de preço do município, fica mantida a forma de 

pagamento prevista da  clausula Terceira, do contrato original ; Assinatura: 

13/02/2008; Luiz Carlos Caetano  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo ao Contrato  n° 74; Contra-

tante: Município de Camaçari com interferência da Secretaria de Agricultura 

e Pesca -SEAP: Contratado: Uilson Jesus Santos  ; Objeto: prorrogação 

do prazo do  instrumento original; Prazo: será de 12 (doze) meses; Pre-

ço: Por se tratar de prorrogação de prazo e existir saldo financeiro para a 

execução  dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos 

serviços contratados, constante no caput da clausula quarta, que é   de  

R$ 7.200,00 ( sete mil e duzentos  reais), fica mantida a forma de paga-

mento prevista da  clausula Segunda, do contrato original ; Assinatura: 

01/03/2008; Jaime Guilherme Souza da Silva  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo ao Contrato  n° 95; 

Contratante: Município de Camaçari com interferência da Secretaria de 

Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Arlindo Alves do Nascimento  ; 

Objeto: prorrogação do prazo do  instrumento original; Prazo: será de 12 

(doze) meses; Preço: Por se tratar de prorrogação de prazo e existir saldo 

financeiro para a execução  dos serviços prestados, o valor ajustado para a 

prestação dos serviços contratados, constante no caput da clausula quarta, 

que é   de  R$ 7.200,00 ( sete mil e duzentos  reais), fica mantida a forma de 

pagamento prevista da  clausula Segunda, do contrato original ; Assinatura: 

01/03/2008; Jaime Guilherme Souza da Silva  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo ao Contrato  n° 73; 

Contratante: Município de Camaçari com interferência da Secretaria de 

Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Manoel da Conceição Monteiro  

; Objeto: prorrogação do prazo do  instrumento original; Prazo: será de 

12 (doze) meses; Preço: Por se tratar de prorrogação de prazo e existir 

saldo financeiro para a execução  dos serviços prestados, o valor ajustado 

para a prestação dos serviços contratados, constante no caput da clausula 

quarta, que é   de  R$ 7.200,00 ( sete mil e duzentos  reais), fica mantida a 

forma de pagamento prevista da  clausula Segunda, do contrato original ; 

Assinatura: 01/03/2008; Jaime Guilherme Souza da Silva  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo ao Contrato  n° 127; 

Contratante: Município de Camaçari com interferência da Secretaria de 

Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Emerson Alves do Nascimento  

; Objeto: prorrogação do prazo do  instrumento original; Prazo: será de 

12 (doze) meses; Preço: Por se tratar de prorrogação de prazo e existir 

saldo financeiro para a execução  dos serviços prestados, o valor ajustado 

para a prestação dos serviços contratados, constante no caput da clausula 

quarta, que é   de  R$ 7.200,00 ( sete mil e duzentos  reais), fica mantida a 

forma de pagamento prevista da  clausula Segunda, do contrato original ; 

Assinatura: 01/03/2008; Jaime Guilherme Souza da Silva  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo ao Contrato  n° 97; 

Contratante: Município de Camaçari com interferência da Secretaria de 

Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Antonio dos Anjos Monteiro  ; 

Objeto: prorrogação do prazo do  instrumento original; Prazo: será de 

12 (doze) meses; Preço: Por se tratar de prorrogação de prazo e existir 

saldo financeiro para a execução  dos serviços prestados, o valor ajustado 

para a prestação dos serviços contratados, constante no caput da clausula 

quarta, que é   de  R$ 7.200,00 ( sete mil e duzentos  reais), fica mantida a 

forma de pagamento prevista da  clausula Segunda, do contrato original ; 

Assinatura: 01/03/2008; Jaime Guilherme Souza da Silva  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo ao Contrato  n° 126; 

Contratante: Município de Camaçari com interferência da Secretaria de 

Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Albertino de Jesus Correia  ; 

Objeto: prorrogação do prazo do  instrumento original; Prazo: será de 

12 (doze) meses; Preço: Por se tratar de prorrogação de prazo e existir 

saldo financeiro para a execução  dos serviços prestados, o valor ajustado 

para a prestação dos serviços contratados, constante no caput da clausula 

quarta, que é   de  R$ 7.200,00 ( sete mil e duzentos  reais), fica mantida a 

forma de pagamento prevista da  clausula Segunda, do contrato original ; 

Assinatura: 01/03/2008; Jaime Guilherme Souza da Silva  - Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Ser-

viços n° 544/2007; Contratante: Município de Camaçari: Contratado: 

Empresa Bahia Servitec Serviços Técnicos em Geral  Ltda -ME.; Objeto: 

alterar o item 3.2 da clausula Terceira do instrumento original; Prazo : será 

de 10 (dez) meses; Preço: considerando a prorrogação de prazo contida 

na  clausula Segunda do presente termo, e tendo em vista o acréscimo 

de valor constante no primeiro Termo aditivo, o valor global, proporcional, 

estipulado para o referido instrumento é de R$ 572.022,64 ( quinhentos e 

setenta e dois mil , vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), fica 

mantida a forma de pagamento prevista da  clausula Segunda, do contrato 

original  ; Assinatura: 27/02/2008; Luiz Carlos Caetano  - Município.

EXTRATOS DE CONTRATO  -  STT

Contrato n° 013/2008; Contratado: Empresa JBL – Infor-
mática  Comercio e manutenção Ltda.; Objeto: fornecimento de recarga 

de cartuchos para impressoras jato e tinta e recarga de tonner, bem como 

troca de cilindro para impressoras a lesar das três diretorias e gabinete 

da Superintendência , mediante regime de empreitada, conforme  planilha 

descrita e quantitativa ; Preço e Condições de pagamento: fica estipulado 

em R$ 6.000,00 (seis  mil reais), o pagamento será efetuado mensalmente;  

Prazo: o prazo de execução deste serviço será imediatamente a partir 

da assinatura do contrato, por 10 (dez) meses; Datação Orçamentária: 
Projeto Atividade: 2052/6077 – Natureza de Despesa: 339030; Fonte 
:00; Assinatura: 05/03/2008;  FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS- 

Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 027/2007; Contra-
tante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa TTC Engenharia de 

Trafego e Transporte  Ltda.; Da Alteração: fica acrescido os quantitativos 

dos serviços  do instrumento original ; Valor: o  valor global passa a ser 

de R$ 58.125,00 ( cinqüenta e oito mil e cento e vinte e cinco reais), fica 

mantida a forma de pagamento prevista da  clausula Segunda, do contrato 

original Prazo: fica aditivado em 1 (um) mês, passando a vigência  a ser de 

cinco meses, ou seja até o dia 05 de abril de 2008.; Assinatura: 05/03/2008; 
FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS.- Município.
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Instituto Professor Raimundo Pinheiro
CNPJ: 08.619.658/0001-98

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2007

1. Contexto Operacional 

O Instituto Professor Raimundo Pinheiro, é uma associação civil sem fins lucrativos, cujo objeto social é promover e fomentar o desenvolvi-
mento social e humano por meio de atividades de ensino, cultura, esporte e lazer.

2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras 

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em consonância com as diretrizes contábeis definidas pelas Normas Brasileiras de Conta-
bilidade (NBC), os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC), bem como a Lei Societária 6.404/76, que define a estrutura patrimonial.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

a) Receitas
O grupo de receitas é composto por subvenções, doações, vendas, espetáculos e aluguéis.        
As receitas são contabilizadas observando os princípios da oportunidade e da competência.  
Composição das Receitas:
Subvenções – Oriundas do Contrato de Gestão com a Prefeitura de Camaçari;
Doações – Recebido de pessoa física sem vinculação e contrapartida;
Vendas – Venda de produtos para divulgação da marca Cidade do Saber;
Espetáculos – Receita oriunda dos espetáculos;
Aluguéis – Aluguel de salas e teatro.
     
b) Apuração dos Custos e Despesas
    As despesas  são  contabilizadas  segundo o regime  de competência, considerando as respectivas destinações evidenciadas no Balan-

cete.

c) Resultado de Exercício Futuro
    Este  grupo é composto   pela  receita de subvenções recebidas,    deduzidas das despesas  a  incorrer, que 
    efetivamente serão contabilizadas no exercício seguinte.
    Receitas: São registrados o valor das subvenções recebidas da Prefeitura Camaçari em dezembro 2007.   
    Despesas: São registradas as provisões das despesas que serão pagas no exercício 2008. 

d) Fornecedores
    No  grupo de  fornecedores  a nomenclatura  diversos, corresponde a totalidade das despesas a     incorrer 
    que serão contabilizadas no exercício de 2008. A contrapartida figura no Resultado de Exercício Futuro.   

e) Estoque
   Contabilizados pelo custo de aquisição, é composto pelos produtos com a marca Cidade do Saber a venda
    na loja para divulgação da marca.

Jurandi Gonçalves da Luz
Contador CRC/BA nº 10.324

BALANÇO 2007
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Instituto Professor Raimundo Pinheiro      
CNPJ: 08.619.658/0001-98       
       
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social   
       
       

Histórico e Valores R$ Fundo  Fundo Fundos Doações e  Superávit  Patrimônio 
  Patrimonial Institucional Especiais Subvenções Déficit Social 

Saldo Inicial em 01.01.2007 - - - - - - 

Transferências  - - - - - - 

Doações - - - - - - 

Subvenções - - - - - - 

Superávit do Exercício - - - - 270.423,97 270.423,97 

Saldo Final em 31.12.2007 - - - - 270.423,97 270.423,97 
 

Instituto Professor Raimundo Pinheiro   
CNPJ: 08.619.658/0001-98     
Valores em reais 
      
          
    Demonstração do Superávit do Exercício de 2007   
          
Receitas Ordinárias      3.429.812,83  
          

  Subvenções     
      

3.317.444,48  
  Aluguéis                23.025,00  
  Espetáculos               22.076,85  
  Doações               65.000,00  
  Vendas Produtos Loja   2.266,50  
          
Custos e Despesas Gerais   3.157.436,94 
          
  Custo das Vendas Produtos Loja 2.266,50  
  Custos e Despesas Diretoria Geral 1.441.418,22  
  Custos e Despesas Desenvolvimento Saber 423.376,90  
  Custos e Despesas Infra-Estrutura 1.232.701,97  
  Custos e Despesas Diretoria de Teatro 57.673,35  
          
Superávit Atividades Ordinárias 272.375,89  
          
Resultado Financeiro   1.951,92 
          
  Despesas Financeiras   3.640,88  
  Receitas Financeiras   1.688,96  
          
Superávit Líquido do Exercício       270.423,97  
          

      
Reconhecemos a exatidão da presente 

Demonstração   
      Camaçari, 31 de dezembro de 2007   
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Instituto Professor Raimundo Pinheiro 
 
CNPJ: 08.619.658/0001-98 
Valores em reais 
  
  
  

        
Balanço 

Patrimonial   
        2007   
            
ATIVO       
            
  Circulante   836.201,83 
            
    Disponibilidades   714.653,75 
            
    Caixa Geral   5.921,92 
    Bancos Conta Movimento   708.731,83 
            
    Créditos a Receber   109.804,08 
            
    Aplicações Financeiras   101.307,97 
    Contas a  Receber   3.550,00 

    
Adiantamentos a 
Fornecedores   4.566,40 

    Impostos a Recuperar   379,71 
            
    Estoques   11.744,00 
            
  Permanente   186.246,30 
            
    Imobilizado   195.336,47 
    (-) Depreciações   9.090,17 
            
      Total do Ativo   1.022.448,13 
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  Instituto Professor Raimundo Pinheiro 

  
CNPJ: 08.619.658/0001-98 
 Valores em reais     

              
        Balanço Patrimonial     
        2007     
              
PASSIVO         
              
  Circulante     660.657,55 
              
    Fornecedores     575.966,18 
    Consignações     47.876,48 

    
Impostos e 
Contribuições     36.814,89 

              

  
Resultado de 
Exercício Futuro     91.366,61 

              
    Receitas Ordinárias Exercício Futuro                                                  592.555,56 
    (-) Custos e Despesas de Exercício Futuro                                          501.188,95 
              
 Patrimônio Social     270.423,97 
             

    
Superávit 
Acumulado     270.423,97 

              
              
              

      
Total do 
Passivo     1.022.448,13 

              

      

  
Reconhecemos a Exatidão do presente Balanço Patrimonial 

Camaçari, 31 de dezembro de 2007 
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DO CONTRATO DE GESTÃO 
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1. APRESENTAÇÃO

Em todo o mundo, a educação é uma preocupação de todos 
os governantes, todas as organizações públicas, do terceiro setor, e de 
empresas privadas. 

De fato, essa preocupação deixou de estar afeta apenas a 
esfera educacional formal e aos seus órgãos gestores. Durante anos, a 
escola e a família foram as duas instituições encarregadas, quase que 
com exclusividade, da educação e da formação das novas gerações. Mas, 
hoje, isso já não é possível, já que a compreensão do termo educação não 
significa apenas educação escolar.

Hoje, a influência educativa é exercida a partir de vários âmbi-
tos – família, trabalho, associações, amigos, etc. – e por meios diversos: 
televisão, revistas, internet, que muitas vezes se opõem às propostas 
educativas tradicionais da escola. 

Se quisermos colaborar para que os sistemas oficiais de ensino 
continuem cumprindo a importantíssima função de educar novas gerações 
e que se imponha uma profunda renovação da própria escola, será preciso 
que, o conjunto do sistema educativo se envolva no tecido social da cidade 
e que, por outro lado, essa mesma sociedade assuma responsabilidade 
educativa. 

E que, além disso, a cidade entenda e assuma que o acesso 
à educação de qualidade é o maior elemento de inclusão social de uma 
sociedade.

As novas tecnologias oferecem uma imensidão de informações, 
em tempo real, que é absolutamente impossível acumulá-la e processá-la, 
a diversidade cultural por sua vez caminha na mesma direção, são tantos 
veículos e vertentes disponíveis e as oportunidades de acesso nem sempre 
caminham na mesma direção. Então, o que é preciso fazer para que as 
pessoas saibam buscar, selecionar, classificar e organizar a informação 
relevante e transformá-la em conhecimento?

Este relatório se propõe a apresentar as ações desenvolvidas 
pela Cidade do Saber Professor Raimundo Pinheiro, sediada em Camaçari, 
na Bahia, que diante da conjuntura local, nacional e mundial, se posiciona 
como uma nova alternativa junto a professores, alunos e a comunidade em 
geral, para que a educação valorize cada vez mais a capacidade intelectual 
da cidadania em questões humanísticas, sociais, científicas ou artísticas, 
incentivando a atitude de aprender e entender que o conhecimento é um 
valor necessário e mutante.

A democratização do acesso aos diferentes “saberes”, tem 
sido a marca registrada da Cidade do Saber, neste seu primeiro ano de 
funcionamento. A comprovação deste fato pode ser percebida desde a di-
versidade de faixa etária por ela atendida, de forma totalmente gratuita, até 
a preocupação em disponibilizar o que existe de mais moderno e inovador 
em recursos pedagógicos, tecnológicos e logísticos.

No primeiro aspecto, há de se destacar o atendimento de alu-
nos que vão desde crianças da educação infantil, jovens, adultos a grupos 
da terceira idade, o que pressupõe um compromisso em cuidar do futuro, 
sem deixar de lado a responsabilidade de preservar o “saber” acumulado 
das outra gerações. 

Quanto ao segundo aspecto, deve ser ressaltado que as ações 
aqui desenvolvidas não deixam nada a desejar em termos de qualidade 
e efetividade aos melhores centros educativos, culturais e esportivos do 

Camaçari, Dezembro de 2007.

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO 
2. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 
      2.1 PLANEJAMENTO
      2.2 IMPLEMENTAÇÃO
3.  AVALIAÇÃO DAS METAS / 2007 -  CONTRATO DE GESTÃO.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

país. Além de contar com um excelente quadro de profissionais atuando 
nas suas ações, as instalações e equipamentos são modernos e da melhor 
qualidade. Tudo isso para que a comunidade possa usufruir igualitariamente 
de atividades que antes, apenas eram ofertadas em instituições privadas, 
a um custo inacessível para grande parte da população local.

Ao apresentar os resultados do seu trabalho, no período de 01 
de Abril a 31 de dezembro de 2007, através deste documento, a Cidade 
do Saber presta contas e homenageia a administração municipal, através 
de cada secretaria envolvida no Projeto, a todos aqueles que participaram, 
seja na qualidade de beneficiário ou parceiro, na implementação de suas 
ações. E reafirma seu compromisso de continuar convergindo todos os 
esforços em prol da cidadania e do desenvolvimento humano.

2. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES

2.1  PLANEJAMENTO 
Ao longo do mês de abril houve uma confluência de esforços 

da Diretoria, no sentido de constituir uma equipe empenhada em imprimir 
um padrão de qualidade excelente nas ações a serem implementadas 
para comunidade.

O compromisso e a competência desta equipe possibilitaram 
em tempo exíguo romper com algumas barreiras na finalização dos projetos, 
transcender de uma atitude reativa para uma proativa, e quebrar o paradig-
ma de trabalhar para o cliente passando a trabalhar com o cliente.

Desta forma, antecedendo o início dos cursos, das atividades 
artísticas culturais e esportivas , foi iniciado o processo de pré-inscrição, 
onde foram distribuídas 5.000 fichas que em cinco dias, a comunidade gerou 
20.000 manifestações de interesse nas atividades culturais e esportivas. 
Depois de sistematizar e agrupar estas fichas, foram gerados relatórios, que 
permitiram a convocação para seleção dos pré-inscritos para os seguintes 
Núcleos de Atividades: Música, Artes Plásticas, Dança, Teatro, Literatura 
e Produção Textual, Escolinhas de iniciação Esportivas, Esporte de Ren-
dimento e Condicionamento Físico e Qualidade de Vida.

No período de abril a maio, foram realizadas, as audições e 
testes para preencher as 2.000 vagas disponibilizadas pela Coordenação 
de Cultura e as quase 5.000 vagas da Coordenação de Esporte e Lazer. Ao 
final formam matriculadas 5.097 pessoas entre adultos jovens e crianças. 
As publicações dos resultados ocorreram em maio e a matrícula de alunos, 
em alguns casos, se estendeu até junho de 2007.

Total de Inscritos nas Atividades Esportivas e 
Culturais
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TABELA DE SELEÇÃO / AUDIÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS 
ATIVIDADE INSCRITOS AVALIADOS SELECIONADOS 

BALLET CLÁSSICO 645 431 238 
JAZZ 110 43 43 
DANÇA MODERNA 454 66 63 
DANÇA DE SALÃO 659 189 115 
TEATRO 322 254 229 
CANTO / CORAL 473 128 128  
MUSICALIZAÇÃO - FLAUTA DOCE 21 15 15  
VIOLÃO 493 182 181 
GUITARRA 92 55 57 
CONTRABAIXO 101 51 51 
TECLADO 372 119 119  
BATERIA 304 133 113 
PERCUSSÃO 186 61 61 
PINTURA EM TELA 364 136 66 
PINTURA EM SEDA E BATIK 99 32 23 
RECICLAGEM 35 32 26 
DESENHO E PINTURA 52 50 48  
LITERATURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 300 123 117 

TOTAL 5082 2100 1693 
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Em 7 de maio tiveram início as ações esportivas com a propos-
ta da utilização do Complexo Esportivo para a comunidade de Camaçari 
como um centro sociabilizador, que contribua para transformar cidadãos 
em indivíduos responsáveis dotados de consciência crítica do próprio corpo 
como instrumento motivador da cultura e da qualidade de vida através do 
Esporte e Lazer.

Neste sentido as atividades que já ofereciam condições logís-
ticas e pedagógicas de funcionamento foram iniciadas e as demais que 
dependiam de algumas adequações no espaço físico ou uma seleção mais 
apurada da clientela, foram iniciando paulatinamente. 

No que se refere às ações artísticas culturais algumas ativida-
des tiveram início em 11 de junho e a culminância da implementação de 
todas atividades ocorreu um mês depois com a realização da Aula Inaugural 
da Coordenação de Cultura e Arte no dia 11 de julho de 2007.

Vale ressaltar que as atividades do Núcleo de Literatura co-
meçaram a funcionar desde a inauguração atendendo sempre um grande 
público.

Este Núcleo é composto de Biblioteca, Cyber Salão e Espaço 
Infantil com Gibiteca, Cyber Salão Infantil e Brinquedoteca.              

Aos poucos a comunidade vem reconhecendo estes espaços 
como dela. Exemplo disso é o gráfico abaixo que demonstra os atendimen-
tos realizados na Gibiteca, Brinquedoteca e Cyber Salão Adulto e Infantil 
desde a inauguração em março. No mês de maio, devido à necessidade 
de envolver toda a equipe no processo de seleção para as atividades da 
Coordenação de Cultura, a capacidade de atendimento ficou reduzida.  

Em paralelo ao processo seletivo de alunos, nos meses de abril 
e maio ocorreu o planejamento pedagógico das atividades e a contratação 
de técnicos, instrutores, professores, estagiários, oficineiros, e pessoal 
de apoio administrativo e logístico. Estas contratações obedeceram aos 
procedimentos regulamentados pela Cidade do Saber para contratação 
de pessoal, precedida da realização de processo seletivo, de acordo com 
a Descrição de Cargos - Anexo V do Contrato de Gestão e na forma que 
prevê a Norma de Contratação de Pessoal da entidade.

A metodologia de trabalho adotada nesta primeira etapa 
privilegiou o respeito às contribuições individuais, estímulo a criatividade, 
a complementaridade de perfis na formação das equipes, valorizando 
opiniões, idéias e sentimentos, na consolidação de um projeto político 
pedagógico que favorecesse a construção de um trabalho conjunto e a 
convergência de objetivos em prol do atingimento das metas pactuadas 
no Contrato de Gestão.

Uma série de medidas estruturantes foi adotada, ainda na fase 
de planejamento, e antecederam a execução das atividades previstas no 
Contrato de Gestão, destacando-se aquelas que por obrigação contratual, 
tiveram cumprimento rigoroso, dentro dos prazos e condições pactuadas. 
Dentre elas destacam-se: a elaboração do Regimento Interno e das Normas 
e Procedimentos Internos do Instituto.

2.2. IMPLEMENTAÇÃO

A Cidade do Saber transcorrido o primeiro ano de funciona-
mento, apresenta neste relatório os resultados alcançados, em cinco áreas 
(Educação, Cultura e Arte, Esporte e Lazer, Infra-Estrutura e Gestão), e que 
foram pactuados na forma de Ações Estratégicas, Metas e Indicadores de 

Desempenho, conforme  Cláusula Primeira, parágrafo único e Anexos I e 
II do Contrato de Gestão 0175 de 30 de março de 2007.

Como será demonstrado a seguir, pela análise das ações em-
preendidas e resultados obtidos no período de dezembro a abril de 2008, 
o Contrato de Gestão 0175/2007, celebrado entre este Instituto Professor 
Raimundo Pinheiro e a Prefeitura Municipal de Camaçari, será cumprido, 
com pleno êxito, ao final do prazo negociado, tendo havido, contudo, por se 
tratar de período inicial do Contrato, a necessidade de vários ajustes nas 
Metas inicialmente pactuadas. O sucesso das atividades empreendidas pela 
Cidade do Saber, nesta fase inaugural de sua existência, revela o grande 
acerto da administração municipal atual na criação e, implantação, deste 
arrojado Programa de inclusão social múltipla, pela via cultural.

Além do atingimento de grande parte dos resultados pactu-
ados, na forma de Metas, e que serão objeto de análise deste Relatório 
adiante, foram atendidas também, nos prazos acordados, todas as demais 
exigências contratuais, especificadas no Contrato de Gestão (alíneas de a 
a m do inciso II da Cláusula Terceira). Desse modo, além da apresentação 
deste Relatório Anual, obrigação prevista na alínea h, da Cláusula Tercei-
ra, foram elaboradas e já estão publicadas no Diário Oficial do Município 
(DOM Nº 220, de 13 a 21/09/2007), na forma que exigiu a lei e reiterou o 
Contrato de Gestão 0175/2007 (alínea m), as normas internas que regu-
lam os procedimentos de aquisição de materiais, contratos e convênios, 
movimentação de materiais e contratação de funcionários. O Regimento 
Interno do Instituto, embora não havendo obrigatoriedade, foi também 
publicado, no mesmo DOM 220, juntamente com as referidas  normas.  
Abaixo a análise dos resultados atingidos em cada uma das áreas de 
atividade, pactuadas no Contrato de Gestão 0175 e sob responsabilidade 
desta Organização Social. 

A área de EDUCAÇÃO a primeira a ser aqui analisada, no que 
pese o atingimento, por antecipação de oito das 17 Metas pactuadas, é 
a área que apresentou maior dificuldade para o desenvolvimento e, ma-
nutenção, das atividades e Metas, na forma originalmente prevista. Vale 
aqui lembrar, que para o caso específico da área de Educação, excepcio-
nalmente, no exercício de 2007, como determina o Contrato de Gestão, 
nenhum recurso foi repassado para esta Organização Social, cabendo à 
Prefeitura, diretamente, custear e administrar as despesas com as ativida-
des pactuadas para essa área. Tal situação, embora de caráter temporário, 
deve ser reavaliada, no próximo exercício, como está a recomendar a 
experiência de execução do contrato de gestão, neste ano, estendendo-se 
assim, para a área de educação, o repasse dos recursos necessários, já 
sendo efetuados para o custeio das outras áreas de atividades, a saber, 
de cultura e arte, esportes e lazer. 

Desse modo e como já referido, das 17 Metas da área de 
Educação pactuadas no Contrato de Gestão 0175, oito Metas foram 
cumpridas inteiramente, sendo analisada, a seguir, a situação, de forma 
particularizada, de cada uma das Ações Estratégicas.

Na Ação Estratégica “Estimular a capacidade de aprender a 
aprender, mediante a adoção das mais modernas práticas pedagógicas e 
tecnológicas, utilizando diferente linguagens” foram previstas três Metas, 
duas cumpridas em 100% e a  terceira, que se refere a curso de espe-
cialização para professores, foi proposta a sua exclusão do Contrato de 
Gestão.

Na Ação Estratégica “ Realizar programas que favoreçam a 
aquisição de novos saberes, a aproximação de tecnologias inovadoras, a 
integração, estudo e reflexão sobre diversificadas áreas, socialização do 
conhecimento e troca de experiências” das duas Metas previstas, uma 
foi integralmente cumprida e a outra, concernente à   oficina de língua 
portuguesa, propô-se também a exclusão. 

A terceira Ação Estratégica “Aproximar os educadores muni-
cipais do contexto social dos educandos, resgatando o papel da escola, 
da família e das demais instituições presentes na sociedade, buscando 
preservar os valores éticos e o papel socializante que se encerra nessas 
instituições”, contemplada no Contrato de Gestão 0175 com quatro Metas, 
foi a que apresentou maior dificuldade de implementação. Assim, das quatro 
Metas pactuadas, duas não foram cumpridas, o que ensejou proposta de 
exclusão e referem-se respectivamente à realização de oficinas e curso 
de especialização em língua portuguesa, para professores da rede.  Em 
relação às outras duas Metas, para uma foi elaborado o projeto, mas se 
concluiu pela inviabilidade de sua consecução neste exercício, propondo-se 
igualmente, a sua exclusão. Para quarta, relacionada com a capacitação de 
funcionários das unidades escolares, trabalhando em bibliotecas, foi igual-
mente proposta a exclusão, já que se revelou inviável, a sua execução

Quanto à quarta Ação Estratégica “Facilitar o acesso das crian-
ças à brincadeiras e atividades que promovam o desenvolvimento cognitivo 
e emocional, e ampliando os seus espaços potenciais de criatividade e de 
sociabilidade” foram previstas duas Metas, ambas realizadas em 100%. 

Nas Ações Estratégicas “Promover um processo educativo com 
vistas ao desenvolvimento local e sustentável” e “Incentivar e despertar a 
consciência na defesa e preservação do espaço público”, para cada uma 
das Ações foi prevista uma única Meta.  No primeiro caso, a Meta que 

 

Atendimentos Efetuados 

Espaço Março Abril Maio Junho Julho Agos. Set. Out. Nov. Dez. Total 
Geral 

Brinquedoteca 305 237 53 549 1124 1196 801 749 400 400 5814 

Gibiteca 204 176 47 269 694 353 461 336 157 157 2854 

Lan House Infantil 239 230 67 253 891 269 114 241 46 46 2396 

Lan House Adulto 896 682 172 596 956 649 376 559 296 296 5478 

Total 1644 1325 339 1667 3665 2467 1752 1885 899 899 16.542 
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tratava da educação ambiental nas unidades escolares, embora tenha tido 
concluído o Projeto, este não foi implantado, o que ocorrerá em 2008. Já no 
segundo caso, que pertine à Coleta Seletiva de Lixo, também foi concluído 
Projeto, mas a execução da Meta foi adiada, também, para 2008.

Por fim, em relação à última Ação Estratégica “Fomentar o 
desenvolvimento de algumas habilidades valorizadas pelo mercado de 
trabalho como: concentração, lógica, criatividade, trabalho em equipe, 
liderança, empreendedorismo, e administração do tempo para o enfrenta-
mento do mundo contemporâneo”, das três Metas, para duas, foi proposta 
a exclusão do Contrato de Gestão, e para a terceira, a alteração, sendo 
proposta a realização de Encontros, ao invés de curso de atualização para 
Secretários Escolares, como previsto originalmente no Contrato de Gestão. 
Esta última Meta foi cumprida em 100%.

 O desenvolvimento das Metas, ainda que parcial, na área 
de educação, como aqui exposto, resultou em 18.831 atendimentos a 
professores e 11.766 a alunos da rede municipal de ensino, totalizando 
37.139 atendimentos, contemplando também atendimentos em outras 
atividades realizadas na área de educação, como reuniões com gestores, 
professores e corpo técnico administrativo da SEDUC, atividades de 
planejamento técnico pedagógico e de capacitação, conforme consta do 
Anexo 7.5 deste Relatório.

Em relação à área de CULTURA E ARTE, das 32 Metas 
pactuadas com a Prefeitura, no Contrato de Gestão, foram  cumpridas 
26 Metas, dessas, 13 superando 100% do resultado previsto. Quanto às 
Metas restantes, quatro foram cumpridas parcialmente  e duas excluídas. 
Vejamos a situação de cada uma das Ações Estratégicas vinculadas, à 
área de Cultura e Arte. 

Especificamente em relação à Ação Estratégica “Dinamizar o 
espaço teatro como elemento irradiador das atividades culturais, artísticas 
e socializantes para comunidade” foram pactuadas quatro Metas, inte-
gralmente cumpridas, sendo que uma delas excedendo os quantitativos 
previstos em 800% .

Foram realizados vários eventos entre Peças Teatrais, Es-
petáculos Musicais, de Dança, Feiras e Exposições, etc., totalizando um 
público de 60.521 pessoas que freqüentaram o Teatro Cidade do Saber 
desde a sua inauguração.

EVENTOS REALIZADOS NO TEATRO CIDADE DO SABER

Na Ação Estratégica “Registrar, preservar e divulgar a cultura 
local”,  foram previstas duas Metas, sendo uma cumprida por antecipação, 
e superando em 250% o estabelecido no contrato, e outra, relacionada à 
realização de feiras de artesanato, com realização de 50%. 

Em relação à Ação Estratégica “Desenvolver projetos de in-
centivo à leitura e produção textual”, das 10 Metas previstas no Contrato 
de Gestão, seis Metas, atingiram 100% e, portanto, foram inteiramente 
cumpridas. Quanto às outras quatro Metas, em uma, que diz respeito à 
oferta de momentos de teatro de fantoches, houve superdimensionamento 
da Meta no Contrato de Gestão, e a demanda prevista, ficou aquém dos 
quantitativos estabelecidos na Meta, o que levou ao seu cumprimento 
parcial. Vale registrar contudo, que em dezembro essa Meta já atingiu 69% 
. As Metas relativas à implantação da biblioteca e do sistema de consulta 
pela internet da biblioteca, foram também parcialmente cumpridas. Por fim, 
foi excluída a Meta relacionada à implantação da videoteca. 

A área de ESPORTE E LAZER, com cinco Ações Estratégicas 
e 25 Metas associadas, registrou o cumprimento integral de 16 Metas das 
25 pactuadas, tendo várias Metas superado 100% do resultado previsto. 
Das 9 Metas restantes, duas foram inviabilizadas por falta de espaço ou 
demanda da comunidade, e desse modo excluídas. As demais (6) foram 
cumpridas parcialmente, atingindo-se contudo, em três delas, mais de 
70%dos resultados previstos

 A seguir, é analisado o desempenho, em cada Ação Estraté-
gica, apresentando  dados já tabulados e, disponíveis.

Já a Ação Estratégica “Estimular a coleta seletiva do lixo como 
alternativa viável de expressão artística e de complementação de renda” 
com uma única Meta, teve pleno atingimento, alcançando a Meta 100%.

Por fim a última Ação Estratégica “Incentivar e promover a for-
mação artística cultural e apoiar a descoberta de novos talentos” para qual 
foi previsto pelo Contrato de Gestão 0175, ao todo, 15 Metas, sendo que 
13 foram inteiramente cumpridas e, dessas, oito atingindo mais de 100%. 
Para as demais Metas (duas),  propôs-se a exclusão, já que relacionadas 
a cursos ofertados, mas não demandados, pela comunidade.    

Apresentamos a seguir os números de atendimentos efetuados 
neste segmento até o mês de dezembro por atividade.

A primeira Ação Estratégica “Promover programas de esporte 
especializado e educacional para crianças e jovens na faixa etária de 08 
a 17 anos” teve seis, das dez Metas previstas, cumpridas, sendo que três 
delas, alcançando respectivamente,133%, 150% e 267% da Meta. Nas 
demais Metas, duas relacionadas às modalidades de natação e xadrez 
respectivamente, embora atingindo, mais de 70% dos resultados pactu-
ados, não alcançaram os resultados previstos por falta de demanda da 
comunidade. As Metas relacionadas à oferta de turmas de futsal e judô, a 
primeira foi atendida parcialmente, e a segunda inviabilizada por falta de 
espaço físico adequado. 

 

EVENTOS QUANTIDADE 
Nº DE 

APRESENTAÇÔES 

Nº DE 

PÚBLICO 

EXPOSIÇÕES 5 - 2.500 

ESPETÁCULOS E SHOWS 29 74 26.734 

FORMATURAS,PALESTRA, 

SEMINÁRIOS E FORUNS 
70 - 31.287 

TOTAL 104 74 60521 
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NÚCLEO N.° DE TURMAS TOTAL DE ALUNOS 

Equipes de Rendimento 21 270 

Escolinha de Iniciação Esportiva 97 2890 

Condicionamento Físico e 

Qualidade de Vida 
44 1430 

TOTAL  158 4590 
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ESCOLHINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA

Na Ação Estratégica “Promover programas de esporte de 
rendimento para a formação de novos talentos” são nove Metas previstas, 
das quais sete,  atingiram integralmente os quantitativos pactuados, cinco 
com mais de 100%.  Para as outras duas, houve cumprimento parcial de 
uma, por falta de demanda na modalidade esportiva oferecida (natação) e 
exclusão de outra, por absoluta falta de espaço para a sua realização.

EQUIPES DE RENDIMENTO

Quanto às Ações Estratégicas de “Promover programas de 
condicionamento físico para os participantes das diversas atividades desen-
volvidas” e “Promover programas de recreação e lazer para a comunidade”, 
a primeira com duas Metas, foi inteiramente cumprida. A segunda, também 
com duas Metas, teve uma cumprida em 188% e  a outra, excluída, já que 
não houve demanda da comunidade.  

Abaixo os números, expressivos, de turmas e alunos da Cidade 
do Saber, participando regularmente de atividades de condicionamento 
físico, especificamente de natação e hidroginástica.

CONDICIONAMENTO FÍSICO E QUALIDADE DE VIDA

Por fim, a Ação Estratégica “Promover cursos de atualização 
técnica das modalidades esportivas oferecidas” com duas Metas, uma se 
referindo a cursos para professores e instrutores e a outra para a atuali-
zação de árbitros. Para ambas houve cumprimento parcial, a primeira em 
razão da impossibilidade de conciliar as atividades dos instrutores com o 
quantitativo de cursos pactuado, e a segunda, em função da demanda, 
aquém das vagas.

Quanto à área de INFRA-ESTRUTURA, com cinco Ações Es-
tratégicas e oito Metas associadas,foram integralmente cumpridas quatro 
dessas Metas.  Quanto às demais, em 3, se repactuou sua exclusão do 
Contrato e a última, concernente ao Portal Eletrônico da Cidade do Saber, 
cumprida parcialmente e repactuada inicio de 2008, face ao avanço dos 
trabalhos.

Na Ação Estratégica “Desenvolver projetos para captação de 
recursos e receitas próprias”, foi proposta e repactuadas entre as partes 
contratantes, a exclusão das duas Metas previstas, embora já tenham  sido 
elaborados quatro Projetos, para o imediato encaminhamento junto aos 
Poderes ou órgãos competentes. São eles:

· Núcleo de Multimeios Cidade do Saber – em parceria 
com a Cipó Comunicação Interativa, cujo Projeto foi elaborado com o pa-
trocínio da BRASKEM e encontra-se no aguardo da liberação dos recursos 
para sua  implementação;

· Educação Ambiental Inclusão Social Cidadania e 
Sustentabilidade  –  Projeto  elaborado,  e em fase de conclusão das 
negociações com a Dow Química para obtenção de financiamento;

· Ponto Cidade do Saber – Projeto analisado pela Rede 
Sol Meliá  Hotels e Resorts,  com previsão de liberação de financiamento 
para 2008;

· Grupos de Residente de Dança e Teatro da Cidade do 
Saber – Projeto em fase de enquadramento na Lei Rouanet.

Com relação à Ação Estratégica “Assegurar a liquidez e a 
rentabilidade da Instituição”  foi prevista uma única Meta, inteiramente 
cumprida.

Quanto às Ações Estratégicas “Implementar sistemas de comu-
nicação e marketing” e “Informatizar os processos e rotinas da Instituição”, 
na primeira, com duas Metas, houve cumprimento de uma Meta,  atingindo 
a outra (portal eletrônico), 50% dos resultados almejados. Na segunda Ação 
Estratégica, com uma Meta, esta foi  integralmente cumprida. Finalmen-
te, em relação à quinta e última Ação Estratégica “Promover programas 
permanentes de desenvolvimento e valorização de pessoas” , com uma 
Meta prevista,  foi proposta sua exclusão no Contrato de Gestão, aceito 
pela parte contratante (Prefeitura).

Em relação à última área de resultados, a de Gestão, embora 
conste do Contrato de Gestão 0175, celebrado em 30 de março de 2007, por 
decisão das partes contratantes, foi adiada, sine die, a execução das duas 
Ações Estratégicas e das quatro Metas previstas, fazendo-se necessário o 
devido registro e o ajuste no Contrato de Gestão. Ressalte-se, que por força 
do referido adiamento, não foram repassados, por outro lado, os recursos 
orçados para esta área e integrantes do Cronograma de Desembolso de 
Repasse Financeiro, Anexo III do Contrato de Gestão 0175/2007.

No item 3 seguinte é apresentado o resultado percentual obtido 
em cada uma das 86 Metas pactuadas, associadas às suas respectivas 
áreas de resultados e Ações Estratégicas.

 

Modalidade Nº de turmas Total de alunos 

Natação 38 1100 
Karatê 8 280 
Capoeira 8 280 
GRD 16 560 
Futsal 7 275 
Handebol 2 70 
Vôlei 4 160 
Basquete 2 70 
Boxe 10 130 
Xadrez 0 0 
TOTAL 95 2.925 
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Modalidade Nº de turmas Total de atletas 

Vôlei Masculino 2 40 

Vôlei Feminino 2 30 

Handebol Feminino 1 20 

Handebol Masculino 1 30 

Futsal Masculino 3 45 

Futsal Feminino 1 20 

Basquete Masculino 2 40 

Basquete Feminino 1 15 

Karatê  6 30 

Natação 2 5 

TOTAL 21 275 
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Modalidade Nº de turmas Total de alunos 

Natação 16 560 

Hidroginástica 22 770 

TOTAL 38 1330 
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   ITEM - 3 

 MMEETTAASS  ––  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO     
    

Área Ações Estratégicas Metas Realização  
% 

    

1.1 Realização de 1 (um) encontro com os gestores 
escolares, coordenadores pedagógicos e representantes 
de professores por Unidade Escolar para socialização dos 
projetos dos cursos e das oficinas experimentais 
programadas para o exercício 2007/2008 até 30 de maio 
de 2007.  

100% 

Estimular a capacidade de “aprender a 
aprender” e o “ensinar a aprender”, mediante 
a adoção das mais modernas práticas 
pedagógicas e tecnológicas, utilizando 
diferentes linguagens. 1.2 Oferta de 01 (um) curso de especialização na área de 

Ciências Humanas com ênfase em História e Cultura da 
África e a Lei 10.639/2003 na modalidade presencial com 
carga horária de 400h para 150 professores da rede 
municipal a partir de agosto de 2007. 

Excluída 

1.3 Realização da 2ª Conferência Municipal de Educação 
no mês de agosto de 2007. 100% 

1.4 Oferta de 01 (uma) oficina experimental de Língua 
Portuguesa e Produção Textual, com 80h, dividido em 2 
módulos, para 200 professores, no período de julho a 
novembro de 2007. 

Excluída 

1.5 Implantação e implementação do Pólo de Apoio 
Presencial da Universidade Aberta do Brasil - UAB, para 
oferta de 06 cursos de graduação na modalidade de 
Educação a Distância, a partir de setembro de 2007. 

100% 

1. EDUCAÇÃO 

Realizar programas que favoreçam a 
aquisição de novos saberes, a aproximação 
de tecnologias inovadoras, a integração, 
estudo e reflexão sobre diversificadas áreas, 
socialização do conhecimento e troca de 
experiências. 

1.6 Oferta de 01 (uma) oficina na área de Ciências Humanas e 
Sociais,com 80h dividido em 02 módulos para 60 professores da 
rede municipal de agosto a dezembro de 2007.  

100% 

 

   ITEM - 3 

 MMEETTAASS  ––  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO     
    
    

Área Ações Estratégicas Metas Realização  % 

    

1.7 Implantação do projeto "O Cinema vai ao Vestibular", com 10 
temáticas, envolvendo 942 alunos concluintes do Ensino Médio da rede 
municipal de ensino, no período de agosto a dezembro de 2007. 

Excluída 

1.8 Realização de 02 (dois) cursos, com carga horária de 30h cada, 
dividida em 02 módulos de 40h, para os funcionários das Unidades 
Escolares que atuam nas Bibliotecas, no período de julho a outubro de 
2007. 

100% 

1.9 Oferta de 01 (uma) oficina de Arte-Educação, para 100 (cem) 
professores, de 10 de setembro a 15 de dezembro de 2007. Excluída 

Aproximar os educadores municipais do 
contexto social dos educandos, resgatando o 
papel da escola da família e das demais 
presentes na sociedade, buscando preservar 
os valores éticos e o papel socializante que se 
encerra nestas instituições. 

1.10 Oferta de 01 (um) curso de especialização na área de Língua 
Portuguesa com ênfase em produção textual com carga horária de 
40h, na modalidade presencial, para 200 professores da rede municipal 
a partir de outubro de 2007.  

Excluída 

1.11 Realização de 02 (dois) seminários estudantis temáticos 
envolvendo os alunos da rede municipal de julho à setembro de 2007. 100% 

1. EDUCAÇÃO 

Facilitar o acesso das crianças a brincadeiras 
e atividades que promovam o 
desenvolvimento cognitivo e emocional, e 
ampliando o seu espaço potencial de 
criatividade e de sociabilidade. 1.12 Implantação do projeto “A Escola vai à Cidade do Saber” 

envolvendo os alunos da rede, em articulação com as Secretarias de 
Cultura e de Esporte e Lazer, no período de maio a outubro de 2007.   

100% 
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   ITEM - 3 

 MMEETTAASS  ––  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO     
    
    

Área Ações Estratégicas Metas Realização  
% 

    

Promover um processo educativo com vistas 
ao desenvolvimento local e sustentável. 

1.13 Ampliar os projetos de Educação Ambiental nas 
Unidades Escolares, envolvendo alunos e professores da 
rede municipal, a partir de julho 2007. 

Excluída 

Incentivar e despertar a consciência na defesa 
e preservação do espaço público. 

1.14 Implantação do projeto Coleta Seletiva de Lixo na 
Cidade do Saber, e ampliação da ação das Unidades 
Escolares, envolvendo toda a clientela, público em geral e 
todos os parceiros, a partir de agosto de 2007. 

Excluída 

1.15 Oferta de 01 (um) curso de atualização com 40h, 
para os funcionários administrativos da Secretaria de 
Educação e das unidades escolares, a partir de setembro 
de 2007.  

Excluída 

1.16 Oferta de 01 (um) curso de atualização com 40h, 
para os Secretários Escolares de outubro a dezembro de 
2007.  

100% 

1. EDUCAÇÃO 

Fomentar o desenvolvimento de algumas 
habilidades valorizadas pelo mercado de 
trabalho como: concentração, lógica, 
criatividade, trabalho em equipe, liderança, 
empreendedorismo, e administração do tempo 
para o enfrentamento do mundo 
contemporâneo. 

1.17 Oferta de 01 (um) curso de atualização com 40h para 
as Merendeiras e auxiliares de cozinha da rede municipal 
de novembro a dezembro de 2007.  

Excluída 

 

    
   ITEM - 3 

 MMEETTAASS  ––  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO     
    
    

Área Ações Estratégicas Metas Realização  
% 

    

2.1 Exibição de 02 (dois) espetáculos teatrais através de 
parceria entre Cidade do Saber e grupos até 30/12/2007. 800% 

2.2 Cessão de espaço teatral para exibição de 03 (três) 
espetáculos até 30/12/2007.  100% 

Dinamizar o espaço teatro como elemento 
irradiador das atividades culturais, artísticas e 
socializantes para comunidade. 

2.3 Apresentação de 02 (dois) espetáculos de dança 
contratados pela Cidade do Saber, até 30/12/2007. 250% 

2.4 Apresentação de 02 (dois) espetáculos de música 
contratados pela Cidade do Saber, até 30/12/2007. 100% 

2.5 Realização de 12 (doze) feiras para exposições de 
artesanato e produtos da região até 30/12/2007. 50% Registrar, preservar e divulgar a cultura local. 

2.6 Realização de 05 (cinco) exposições no foyer do Teatro, até 
dezembro de 2007. 140% 

2.7 Oferta de 300 Momentos de contação de história ao público 
infantil e infanto-juvenil, até 30/12/2007. 

107% 

2.8 Oferta de 300 momentos de Teatro de Fantoches ao público 
infantil e infanto-juvenil, até 30/12/2007. 

69% 

2.9 Oferta de 300 momentos de Oficina ao público infantil e 
infanto-juvenil, até 30/12/2007. 116% 

2. CULTURA E 
ARTE 

Desenvolver projetos de incentivo à leitura e 
produção textual. 

2.10 Implantação de 01 (uma) Brinquedoteca para atender ao 
público infantil e infanto-juvenil, até 30/06/2007. 100% 
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   ITEM - 3 

 MMEETTAASS  ––  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO     
    

Área Ações Estratégicas Metas Realização  
% 

    

2.11 Implantação de 01 (uma) Gibiteca para atender ao público 
infanto-juvenil, até 30/06/2007. 100% 

2.12 Implantação de 01 (uma) Biblioteca com acervo nas áreas 
de educação, cultura e esporte, até 30/06/2007. 50% 

2.13 Implantação de 01 (uma) Videoteca com acervo nas áreas 
de educação, cultura e esporte, até 30/10/2007. Excluída 

2.14 Disponibilização para consulta dos produtos e serviços da 
Biblioteca, Gibiteca e Videoteca da Cidade do Saber, mediante 
consulta ao catálogo público disponível na internet até 
30/06/2007. 

50% 

2.15 Promoção de 01 seminário com temática literária até 
30/12/2007. 100% 

Desenvolver projetos de incentivo à leitura e 
produção textual. 

2.16 Oferta de 04 (quatro) turmas de Literatura e Produção 
Textual (tipos de textos; gêneros literários; técnicas de criação 
literária, jornalística e de ficção; a idéia de um texto da folha em 
branco até o impresso) até dezembro de 2007.  

100% 

Estimular a coleta seletiva do lixo como 
alternativa viável de expressão artística e de 
complementação de renda 

2.17 Criação de 08 (oito) turmas de técnica de reciclagem para 
atender um público a partir de 13 anos até 30/12/2007. 100% 

2.18 Oferta de 04 (quatro) turmas de oficina de Canto/Coral para 
atender a um público com faixa etária a partir de 13 anos até 
30/12/2007. 

100% 

2. CULTURA E 
ARTE 

Incentivar e promover a formação artística 
cultural e apoiar a descoberta de novos 
talentos. 2.19 Oferta de 24 (vinte e quatro) vagas para aulas de Bateria, a 

um público com faixa etária a partir de 13 anos até 30/12/2007. 129% 

 
   ITEM - 3 

 MMEETTAASS  ––  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO     
    

Área Ações Estratégicas Metas Realização  
% 

    

2.20 Oferta de 24 (vinte e quatro) vagas para aulas de 
Percussão, a um público com faixa etária a partir de 16 anos até 
30/12/2007. 

112% 

2.21 Oferta de 12 (doze) turmas de Violão, a um público com 
faixa etária a partir de 13 anos, até 30/12/2007. 100% 

2.22 Oferta de 12 (doze) turmas de Teclado, atendendo a um 
público com faixa etária a partir de 13 anos, até 30/12/2007. 100% 

2.23 Oferta de 24 (vinte e quatro) vagas para aulas de 
Contrabaixo, atendendo a um público com faixa etária a partir de 
13 anos, até 30/12/2007. 

100% 

2.24 Oferta de 24 (vinte e quatro) vagas para aulas de Guitarra, 
atendendo a um público com faixa etária a partir de 13 anos, até 
30/12/2007. 

171% 

2.25 Oferta de 12 (doze) turmas de Musicalização, atendendo a 
um público com faixa etária a partir de 13 anos, até 30/12/2007. 100% 

2.26 Oferta de 02 (duas) turmas de Técnicas de Papel Machê e 
Adereços, atendendo a um público com faixa etária a partir de 
13 anos, até 30/12/2007. 

Excluída 

2.27 Oferta de 10 (dez) turmas de Técnicas de Pintura, 
atendendo a um público com faixa etária a partir de 13 anos, até 
30/12/2007. 

130% 

2.28 Oferta de 04 (quatro) turmas de aulas de Teatro, atendendo 
a um público com faixa etária a partir de 13 anos, até 
30/12/2007. 

150% 

2. CULTURA E 
ARTE 

Incentivar e promover a formação artística 
cultural e apoiar a descoberta de novos 
talentos. 

2.29 Oferta de 08 (oito) turmas de Ballet Clássico, atendendo a 
um público com faixa etária a partir de 04 anos, até 30/12/2007. 150% 
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   ITEM - 3 

 MMEETTAASS  ––  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO     
    

Área Ações Estratégicas Metas Realização  
% 

    

2.30 Oferta de 04 (quatro) turmas de Dança de Salão, 
atendendo a um público com faixa etária a partir de 13 anos, até 
30/12/2007. 

150% 

2.31 Oferta de 03 (três) turmas de Dança Moderna, atendendo a 
um público com faixa etária entre 15 e 19 anos, até 30/12/2007. 167% 

 
2. CULTURA E 
ARTE  

Incentivar e promover a formação artística 
cultural e apoiar a descoberta de novos 
talentos. 

2.32 Oferta de 02 (duas) turmas de Dança Folclórica, atendendo 
a um público com faixa etária a partir de 13 anos, até 
30/12/2007. 

Excluída 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

   ITEM - 3 

 MMEETTAASS  ––  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO     
    
    

Área Ações Estratégicas Metas Realização  
% 

    

3.1 Oferta de 02 (duas) turmas na modalidade basquetebol, até 
30 de dezembro de 2007. 100% 

3.2 Oferta de 04 (quatro) turmas na modalidade voleibol,  até 30 
de dezembro de 2007. 100% 

3.3 Oferta de 02 (duas) turmas na modalidade handebol,   até 30 
de dezembro de 2006. 100% 

3.4 Oferta de 08 (oito) turmas na modalidade futsal, até 30 de 
dezembro de 2006. 88% 

3.5 Oferta de 07 (sete) turmas na modalidade judô, até 30 de 
dezembro de 2007. Excluída 

3.6 Oferta de 06 (seis) turmas na modalidade karatê até 30 de 
dezembro de 2007. 133% 

3.7 Oferta de 06 (seis) turmas na modalidade ginástica rítmica  
até 30 de dezembro de 2007. 267% 

3.8 Oferta de 06 (seis) turmas na modalidade capoeira, até 30 de 
dezembro de 2007. 150% 

3.9 Oferta de 70 (setenta) turmas na modalidade natação, até 30 
de dezembro de 2007. 77,14% 

Promover programas de esporte especializado 
e educacional para crianças e jovens na faixa 
etária de 08 a 17 anos. 

3.10 Oferta de 10 (dez) turmas na modalidade xadrez, até 30 de 
dezembro de 2007. Excluída 

3.11 Oferta de 04 equipes para Futsal, até 30 de dezembro de 
2007. 150% 

3. ESPORTE E 
LAZER 

Promover programas de esporte de 
rendimento para a formação de novos 
talentos. 3.12 Oferta de 04 equipes para Voleibol, até 30 de dezembro de 

2007. 100% 
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   ITEM - 3 

 MMEETTAASS  ––  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO     
    

Área Ações Estratégicas Metas Realização  
% 

    

3.13 Oferta de 02 equipes para handebol, até 30 de dezembro 
de 2007. 100% 

3.14 Oferta de 02 equipes de basquetebol, até 30 de dezembro 
de 2007. 150% 

3.15 Oferta de 03 equipes de karatê, até 30 de dezembro de 
2007. 200% 

3.16 Oferta de 03 equipes de judô, até 30 de dezembro de 2007. Excluída 

3.17 Oferta de 02 equipes de GRD, até 30 de dezembro de 
2007. 150% 

3.18 Oferta de 04 equipes de natação, até 30 de dezembro de 
2007. 50% 

Promover programas de esporte de 
rendimento para a formação de novos 
talentos. 

3.19 Assegurar a participação de 600 atletas, de 12 modalidades 
esportivas, em 17 competições internas e externas (regionais, 
nacionais e internacionais), até dezembro de 2007. 

223% 

3.20 Oferta de 24 turmas de hidroginástica e indivíduos com 
necessidade de reabilitação e condicionamento físico, até 30 de 
dezembro de 2007. 

100% 
Promover programas de condicionamento 
físico para os participantes das diversas 
atividades desenvolvidas. 

3.21 Oferta de 02 turmas a indivíduos com necessidade de 
reabilitação física de fevereiro a dezembro de 2007. 100% 

3.22 Promoção de 01 (um) evento esportivo e recreativo por mês 
até dezembro de 2007. 188% 

3. ESPORTE E 
LAZER 

Promover programas de recreação e lazer 
para a comunidade. 3.23 Promover 04 mini-cursos, palestras e seminários sobre a 

atividade física para a comunidade, entre fevereiro e dezembro 
de 2007. 

Excluída 

 

   ITEM - 3 

 MMEETTAASS  ––  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO     
    
    

Área Ações Estratégicas Metas Realização  
% 

    

3.24 Oferta de 10 (dez) cursos para os professores e técnicos envolvidos nos 
programas de esporte e lazer entre fevereiro e dezembro de 2007. 40% 

 
3. ESPORTE E 
LAZER  

Promover cursos de atualização técnica das 
modalidades esportivas oferecidas. 

3.25 Oferta de 04 cursos de atualização para árbitros das diversas modalidades, até 
dezembro de 2007. 25% 
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   ITEM - 3 

 MMEETTAASS  ––  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO     
    
    

Área Ações Estratégicas Metas Realização  
% 

    

4.1 Apresentação em editais de patrocínio/captação de recursos, 
pelo menos, 01 Projeto em qualquer área de atuação da Cidade 
do Saber (Cultura, Educação, Esporte e Lazer) para que o 
mesmo seja financiado, até 30 de dezembro de 2007.  

Excluída 

Desenvolver projetos para capacitação de 
recursos e receitas próprias. 

4.2 Apresentação para a Lei Rouanet, pelo menos, 01 Projeto 
em qualquer área Cultural de atuação da Cidade do Saber 
(música, dança, canto, artes plástica, literatura, artes visuais) 
para que o mesmo seja financiado, até 30 de dezembro de 2007.  

Excluída 

Assegurar a liquidez e a rentabilidade da 
Instituição 

4.3 Garantia de receitas próprias que cubram no mínimo 10% 
das despesas de custeio, até 30 de dezembro de 2007.  100% 

4.4 Realização de pesquisa de opinião, de acordo com os 
parâmetros de imagem e satisfação do cliente, visando verificar 
o nível de satisfação e eventuais demandas da comunidade em 
face aos projetos/atividades implementados pela Cidade do 
saber até 30 de dezembro de 2007.  

100% 

Implementar sistemas de comunicação e 
marketing 

4.5 Criação de um portal eletrônico da Cidade do Saber, 
atualizando-o pelo menos uma vez por semana, até 30 de 
setembro de 2007  

50% 

4.INFRA –
ESTRUTURA 

Informatizar os processos e rotinas da 
Instituição  

4.6 Implantação do sistema  informatizado do acervo da 
Biblioteca, Gibiteca e Videoteca da Cidade do Saber, até 30 de 
abril de 2007.  

100% 

 

   ITEM - 3 

 MMEETTAASS  ––  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO     
    
    

Área Ações Estratégicas Metas Realização  
% 

    

4.7 Criação de um Projeto de Educação Corporativa para os 
colaboradores da Cidade do Saber até 30 de dezembro de 2007.  100% 

 
4.INFRA –
ESTRUTURA  

Promover programas permanentes de 
desenvolvimento e valorização de pessoas 4.8 Criação de um PCCS e Benefícios, visando implementar 

uma cultura permanente de valorização dos colaboradores da 
Cidade do Saber, até 30 de dezembro de 2007.  

Excluída 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Cidade do Saber transcorrido seu primeiro ano de funcionamento, já beneficiou diretamente mais de 53 mil pessoas 
de diferentes faixas etária, através de um modelo inovador de gestão.

A opção da Prefeitura Municipal de Camaçari, pela gestão do Programa Cidade do Saber, através de uma 
organização social, com autonomia e, desembaraçada de processos burocráticos tradicionais, foi fundamental para imprimir agilidade às 

decisões e providências, enfrentar a escala e a diversidade de demandas de surgidas, 
imediatamente após, a sua inauguração.  

O elenco de atividades intencionalmente educativas realizadas neste período buscou o “olhar para fora”, considerando que a diversida-
de não está apenas nos alunos, mas também na sociedade, nas atividades educativas como um instrumento útil, que extrapolando as 
classes escolares, proporciona novos horizontes e novas referências significativas, novos sentidos para convivência e formulam dia a 

dia a cidadania em nossa sociedade.
O impacto decorrente da inauguração e funcionamento da Cidade do Saber beneficiou de forma direta crianças, jovens e adultas, nas 

mais variadas condições - enquanto alunos da rede, professores, arte–educadores, expectadores, 
atletas e colaboradores do Projeto.

 Já os beneficiários indiretos são os pais, mães, tios, avós e irmãos dos educandos, que ao acompanhar seus familiares também usu-
fruem o espaço, abrindo uma possibilidade de entender que o conhecimento é um valor necessário e mutante. Além é claro, dos micros 
e pequenos empresários locais que tiverem seus negócios aquecidos com o fluxo de pessoas que freqüentam as atividades da Cidade 

do Saber, em especial nos finais de semanas.
Os surpreendentes resultados obtidos neste primeiro ano em tão curto espaço de tempo, com a superação de algumas metas inicial-

mente pactuadas aumentam a responsabilidade e o compromisso da equipe Cidade do Saber no 
cumprimento da missão organizacional. 

Embora o êxito seja incontestável, a experiência do primeiro ano de operação da Cidade do Saber, como era previsto, indicou a neces-
sidade de mudanças e alguns casos, de exclusão, de Metas, cujo conteúdo planejado, não se mostrou factível ou se mostrou superes-
timado em relação às condições estabelecidas no C.G. e consequentemente das possibilidades operacionais e administrativas desta 

instituição. Reconhecer as próprias necessidades e ter capacidade de conhecimento 
dos problemas para enfrentar e satisfazer essas necessidades faz parte do contexto 

de uma organização jovem e pioneira. 

   ITEM - 3 

 MMEETTAASS  ––  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO     
    
    

Área Ações Estratégicas Metas Realização  
% 

    

Promover e apoiar a realização de ações 
educativas de formação, atualização e debate 
sobre gestão e políticas públicas municipais. 

5.1 Realização do SEMINÁRIO INTERNACIONAL-GESTÃO  DE 
CIDADES INDUSTRIAIS E PÓLO-INDUSTRIAIS até setembro 
de 2007. 

Excluída 

5.2  Elaboração e encaminhamento de Proposta  para a   a   a 
criação do Fórum de Gestão Cidades Industriais até 30 de   
dezembro de 2007. 

Excluída 

5.3 Realização de 12 (doze) turmas do curso           " Gerência 
para Ocupantes de Cargo em Comissão em Munic  Municípios" 
até dezembro de 2007. 

Excluída 

5.GESTÃO Fomentar o debate e o intercâmbio de idéias, 
experiências e tecnologias entre entidades e 
especialistas, nacionais e estrangeiros, 
envolvidos com o desenvolvimento da gestão 
municipal e nas políticas públicas. 

5.4 Realização de Curso de Pós-Graduação em                      
"Gestão Pública Municipal em Cidades Industriais". Excluída 
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O engenheiro químico 
Domingos Barbosa foi nomeado na 
tarde do dia 3 de abril, secretário do 
Fomento a Agricultura e Pesca (Seap), 
e garantiu dar continuidade aos proje-
tos bem sucedidos da Pasta. “Recebi 
a notícia com muita satisfação. Agora 
vou colaborar para que possamos 
realizar um trabalho de competência 
à frente da Secretaria.” 

Especialista em Enge-
nharia Sanitária Ambiental, Domingos 
Barbosa é natural de Cipó e está na 
cidade há mais de 20 anos. É pes-
quisador e trabalhou durante muito 
tempo na Cetrel. Antes de assumir a 
Seap, Domingos Barbosa era subse-
cretário da Secretaria de Saneamento 
(Sesan).

Domingos Barbosa assume a Seap
Os moradores dos bairros Vila Irmã 

Dulce, Bomba, Gleba B, Natal, Parque Florestal, 
Alto da Cruz e Parque Satélite participaram, na 
noite do dia 1º de abril, da primeira reunião da 
nova edição do Orçamento Participativo (OP), 
realizada na Escola Denise Tavares. 

A assembléia, que é aberta ao 
público, contou com a presença de cerca de 
120 pessoas representantes das comunidades 
que integram a região 1, além do secretário de 
planejamento Roque Werlang e a presidente da 
Câmara, vereadora Luiza Maia (PT). 

Na reunião, os participantes votaram 
as prioridades e elegeram nove delegados que 
vão representar a região nas próximas fases 
do OP. Dentre as prioridades levantadas, está 
a construção da praça com área de lazer no 
Parque Florestal, a ligação entre os bairros Nova 
Vitória e Natal, a construção do canal no Parque 
Florestal e a ampliação da rede elétrica do bairro 
do Natal. 

No dia 2 de abril, a assembléia con-
templou os moradores dos bairros de Lama Preta, 
Gleba H, Vila da Paz, Buris Satuba, Santa Maria, 
Camaçari de Dentro e Jaraguá que se reúniram 
às 19h, na Escola Alberto Brandão (Gleba H). 

Dia 3, os moradores dos bairros San-
to Antonio, Gleba A, Alto do Triângulo, Triângulo 
e Derba discutiram as prioridades da região às 
19h, na escola Escola Edgar Santos (Gleba A), 
e no dia 04 foi a vez das comunidades do Cristo 
Redentor, Mangueiral, Gravatá, Vila Goiânia, 
Ficam I e II participarem da assembléia, na 
Escola Joana Angélica, no bairro do Mangueiral, 
também às 19h.      

O Orçamento Participativo foi implan-
tado em Camaçari no ano de 2005 e permite que 
a comunidade discuta, junto ao Governo, as obras 
e serviços que são prioridades no município. 

OP 2008 elege nove 
delegados para a região 1

Momento em que Domingos assinava o Termo de Posse

A Secretaria de Educação (Seduc), rea-
liza no próximo dia 5 de abril, às 9h, na Cidade 
do Saber Professor Raymundo Pinheiro o sorteio 
de 200 bolsas universitárias para os estudantes 
cadastrados no programa Bolsa Universitária. 

O benefício, oferecido pela Prefeitura de 
Camaçari e mantido com recursos próprios, per-
mite que os jovens mais carentes tenham acesso 
ao ensino superior, promovendo a inclusão social 
através da educação. Através do programa, a 
Prefeitura oferece uma ajuda de custo no valor 
de R$ 200,00, quantia depositada, mensalmente, 
na conta bancária do beneficiado.

Todos os anos são oferecidas 200 novas 
bolsas para os jovens universitários. No entanto, o 
beneficio é destinado para moradores de Cama-
çari. Do total de vagas, 90% são destinadas aos 
alunos da rede pública e 10% reservadas para 
estudantes de escolas particulares. No caso dos 
estudantes de escolas privadas, a Seduc realiza 
uma investigação social para atestar a necessi-
dade da ajuda de custo.

Os contemplados garantem a bolsa até 
o término da faculdade, desde que não sejam 
reprovados em nenhuma disciplina nem tranquem 
matérias ou o semestre. É necessário ainda o 
recadastramento a cada seis meses. 

Prefeitura sorteia 200
bolsas universitárias 

Mais um instrumento de proteção 
aos menores de Camaçari passa a funcionar, 
com o lançamento do Guia de Serviços da Rede 
de Atenção à Criança e ao Adolescente em situ-
ação de violência. O manual deve começar a ser 
distribuído no final de abril, quando acontece o 
lançamento. 

O guia é voltado para educadores e 
demais profissionais que atuam com os jovens. 
Em 46 páginas, são prestadas informações gerais 
sobre a violência e a relação de contatos de toda 
rede de proteção da cidade, como Conselho Tu-
telar, Ministério Público e Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Serão distribuídas 12 mil guias a 
entidades sociais, escolas, unidades de saúde, 
organizações não-governamentais (ONG´s) e 
órgãos da sede e orla que trabalham com crianças 
e adolescentes. “As pessoas devem saber que 
a violência não é só física. Todas as formas de 
agressão é uma violação aos direitos da criança 
e do adolescente. O Guia serve justamente como 
uma ferramenta dentro das ações de proteção 
a esses jovens. Ele traz a relação de todos os 
setores de proteção aos menores, informando o 
telefone e endereço”, diz a coordenadora de Pro-
teção Social Especial da Secretaria Municipal da 
Assistência Social (Seas), Creusdete Coelho.  

Camaçari dispõe de um Plano e 
Comissão Municipais de Combate a Violência, 
Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes. Ambos atendem as demandas do 
diagnóstico feito pela Seas. O relatório mostra 
que os principais agentes violadores dos direitos 
da criança e do adolescente estão em casa ou na 
rede familiar. Normalmente, são vítimas de maus 
tratos, ameaças, abuso sexual, trabalho infantil ou 
abandono da família. 

A partir do trabalho da comissão, 
formada por representantes da sociedade civil 
e poder público, foram instituídos programas de 
atendimento especializado às crianças e órgãos 
de assistência. O próximo a ser entregue para a 
população é a Casa de Acolhimento, no Phoc II. 

O local, inaugurado até o final desse 
semestre, vai oferecer proteção integral, moradia 
e alimentação para crianças em situação de risco 
social e pessoal. A proposta da Seas é reinserir 
os menores ao convívio familiar. A cada semestre 
serão contempladas trinta jovens com até 17 
anos. As crianças e adolescentes só poderão ser 
encaminhados para a Casa de Acolhimento por 
meio de mandato judicial, Ministério Público ou 
Conselho Tutelar.

Guia de combate à 
violência contra a criança

A Prefeitura entregou no dia 1º de 
abril, na Casa do Trabalho, 222 certificados para 
as mulheres que concluíram os cursos profissio-
nalizantes e de gestão de negócios pelo Projeto 
Mulher Cidadã.

         A cerimônia teve início as 8h30, 
contando com a presença do Prefeito Luiz Cae-
tano, que fez a entrega do primeiro certificado, e 
de representantes da Caixa Econômica Federal 
(CEF), do Instituto de Economia Solidária (Banco 
do Povo) e Adesol, parceiros do projeto. 

O projeto, realizado através das 
secretarias da Mulher (Semu) e da Segurança 
Alimentar e Benefícios Sociais (Seabes), tem 
o objetivo de capacitar as mulheres atendidas 
pelo programa Bolsa Família com cursos que 
possibilitem a inserção das donas-de-casa no 
mercado profissional.

Ainda neste semestre, mil moradoras 
de Camaçari serão capacitadas. As aulas fazem 
parte da segunda etapa do projeto, que irá ofere-
cer 11 cursos profissionalizantes para mulheres 
da sede e da orla. A iniciativa faz parte da política 
municipal de garantia dos direitos femininos, am-
pliados em 2005, com a criação da Semu.  

São oferecidos cursos profissiona-
lizantes nas áreas de atendimento ao público 
com ênfase em telemarketing, confecção de 
bijouterias, buffet, cabeleireira, corte e costura 
com costumização, culinária, jardinagem, massa-
gem linfática e modeladora, confecção de roupas 
íntimas e moda praia, serviços domiciliares e 
panificação.

Programa qualifica mais 
222 donas-de-casa 
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