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Diário Oficial
As obras de esgotamento sanitário 

da sede de Camaçari começam em 90 dias. O 
anúncio foi feito no dia 4 de junho,  durante encon-
tro entre o prefeito Luiz Caetano e representantes 
do consórcio Ebiza Sertenge, responsável pela 
intervenção. O programa vai contemplar 70% 
das localidades.

O projeto vai mudar a vida dos mo-
radores da sede de Camaçari, onde, atualmente, 
menos de 3% das casas contam com rede de 
esgoto. A primeira fase consiste na instalação da 
caixa condominial e tubulação da rede coletora 
na intersecção dos rios Camaçari e Piaçaveira, 
em direção a Cetrel, que fará o tratamento do 
esgoto. 

Depois de tratada e polida, ao atingir 
96% de pureza, a água é jogada no emissário 
submarino de Arembepe. A obra, que deve ficar 
pronta em dois anos e meio, foi orçada em R$ 62 
milhões. A verba é do governo federal, através do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
A fiscalização dos trabalhos fica por conta da 
Prefeitura, através da Secretaria do Saneamento 
Básico (Sesan).    

O canteiro de obras, espaço que 
serve para estoque dos materiais e reunião dos 
engenheiros, será montado na próxima semana, 
na avenida Industrial Urbana, ao lado do estádio 
Armando Oliveira. A área ocupada soma 15 mil 
metros quadrados. 

ORLA
O esgotamento sanitário na orla de 

Camaçari começou em fevereiro. A obra contem-
pla Monte Gordo, Barra do Pojuca, Guarajuba e 
Itacimirim. Os investimentos, advindos do gover-
no estadual, somam cerca de R$ 30 milhões. A 
intervenção vai garantir que 80% das residências 
tenham sistema de esgotamento. O prazo de 
término é de 1 ano e meio. 

         O projeto permite ainda que 
todos os resíduos gerados pelos esgotos domi-
ciliares sejam despejados e tratados na Estação 
de Tratamento da Embasa, localizada em Barra 
do Pojuca. 

Sendo assim, o esgoto não será 
mais despejado no rio Pojuca nem no litoral do 
Município. Uma rede coletora será construída e, 
através de sistema de torres elevatórias, o esgoto 
será bombeado para a estação.

Obras de saneamento atendem 
70% da sede de Camaçari

O Morro da Manteiga, onde 
moram cerca de 3 mil pessoas, era 
sinônimo de descaso há algum tempo. 
Hoje, os bairros do Novo Horizonte e 
Natal, cortados pela elevação, viraram 
um canteiro de obras com intervenções 
de infra-estrutura, saúde e moradia. O 
projeto de recuperação e reflorestamen-
to está em fase adiantada e deve ser 
concluída nos próximos dias. 

De acordo com a dona-
de-casa Regiane Santos, 32 anos, a 
obra é o reflexo do compromisso que a 
administração tem com os moradores de 
Camaçari. “Dizer que a Prefeitura não 
fez nada por nós é mentira”. A iniciativa 
acaba de vez com os deslizamentos 
de terra e alagamentos nas casas do 

Reflorestamento muda o Morro da Manteiga 

entorno do Morro. 
Realizada inicialmente em uma 

área de 100 mil metros quadrados, a inter-
venção compreende nivelamento do terreno 
e plantação da biomanta (manta natural de 
grama) para germinação das sementes. Mais 
de 20 pessoas, entre engenheiros, técnicos e 
operários capacitados para área de preserva-
ção do meio ambiente, executam o serviço. 

A segunda etapa, que abrange 250 
mil metros quadrados, começa em até 60 dias. 
Toda obra está orçada em R$ 310 mil e deve 
ser concluída até outubro. A recuperação do 
Morro da Manteiga beneficia não apenas os 
moradores do Novo Horizonte e Nova Vitória, 
mas toda a comunidade de Camaçari, uma vez 
que a ação contribui para preservação do meio 
ambiente, como a redução do assoreamento 
do Rio Camaçari e da poluição.

MAIS OBRAS
As ações da Prefeitura não se 

Os foliões do Camaforró, que acontece 
de 21 a 24 de junho, poderão curtir o São João 
de Camaçari com tranqüilidade. Mais de 500 
policiais, entre civis e militares, e 300 seguranças 
particulares vão garantir a segurança das 80 mil 
pessoas que devem passar, por dia, pelo Espaço 
Camaçari. 

O 12º Batalhão da Polícia Militar contará 
com reforço da Cavalaria, do Batalhão de Choque 
e do Corpo de Bombeiros, que ajudarão na pre-
venção de incêndios e no socorro às vítimas do 
álcool. A Polícia Civil trabalhará com 60 agentes, 
distribuídos em todos os espaços da festa.

Segundo o capitão da PM Roberto Cas-
tro, quatro viaturas farão blitz no início e no fim de 
cada dia de festa, com revista em ônibus, motos 
e carros. Também haverá ronda nas imediações 
do evento. “O nosso interesse é garantir a se-
gurança e permitir que as pessoas brinquem de 

Mais de 800 homens na segurança do Camaforró
maneira ordeira”.

O Camaforró, promovido pela Prefeitu-
ra, é a maior festa da Região Metropolitana. O 
festejo vai contar com atrações de expressão 
nacional, como Daniel, Elba Ramalho, Calypso, 
Adelmário Coelho e Saia Rodada. Haverá ainda, 
para cada noite de festa, uma banda local e duas 
regionais. 

Tudo acontece em um ambiente tipica-
mente junino, com cidade cenográfica, barracas 
de comida e bebida típica, apresentação de 16 
quadrilhas, dois palcos e uma estrutura voltada 
para a segurança e conforto dos participantes.

O São João vai contar com 14 áreas de 
serviços, entre polícias Civil e Militar, Delegacia 
da Mulher, Limpec, Defesa Civil, Juizado de 
Menores, Conselho Tutelar, posto médico, fiscali-
zação de barracas, apoio elétrico e de transporte, 
entre outros.

Os moradores de Camaçari que preci-
sarem se locomover pela cidade até mais tarde 
contarão, a partir do dia 4 de junho, com uma 
linha noturna que rodará até as duas horas da 
madrugada. 

A primeira viagem acontece às 18h, com 
saída do Hospital Geral de Camaçari (HGC) e 
percorre os bairros de Lama Preta, Gleba H, os 
Phocs, Gleba C até a Gleba E.

Recentemente, outras seis linhas foram 
implantadas, beneficiando a população dos 
bairros Verdes Horizontes, Nova Vitória, Novo 
Horizonte, Jardim Limoeiro, Parque Palmeiras, 
Bela Vista, Cascalheira, Parque das Mangabas, 
Capivara, Fonte das Águas, Cajazeira de Abran-
tes, entre outros.

As rotas são Verdes Horizontes x Circu-
lar; Bela Vista x Sede, Fonte das Águas x Sede, 
Cajazeira de Abrantes x Sede, Verde Ville x 
Centro e Capivara x Sede.

Transporte público noturno
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limitam ao reflorestamento do Morro da Man-
teiga. Muito mais está sendo realizado, como 
pavimentação asfáltica, construção de passeios 
e drenagens. As obras têm intenção de melhorar 
a qualidade de vida de toda comunidade.

A também dona-de-casa, Conceição 
Sales, 40 anos, fala com satisfação da nova 
realidade. “Passamos anos vivendo no meio da 
lama. As crianças não tinham onde brincar. Além 
das obras no morro, nossa rua foi pavimentada e 
o passeio recuperado”.  

As intervenções atingem as ruas Três 
Corações, Sete Lagoas, Gandu, Jaburi, Brilhante, 
Colonial, Olavo Albiane, Camilo Torres, Carlos 
Mariguella, Sumaré, Jorge Américo, Nova Vitória, 
Chico Mendes, da Conquista, Canudos, Avenida 
Augusto Sandino e Travessa da Conquista. A pra-
ça Nova Vitória, na travessa Canudos, também 
é contemplada pelas ações de urbanização. O 
investimento é de R$ 550 mil.

Infraestrutura é garantia de qualidade de vida
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Atos do Poder Executivo
LEIS

LEI N° 889/2008
DE 06 DE JUNHO DE 2008

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Crédito Adicional Especial, no valor 
de R$ 280.999,47 (duzentos e oitenta 
mil, novecentos e noventa e nove reais, 
e quarenta e sete centavos) e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL 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 - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir 
Crédito Adicional Especial no valor global de R$ 280.999,47 (duzentos e 
oitenta mil, novecentos e noventa e nove reais, e quarenta e sete centavos), 
a ser consignados nos (as) Órgãos/Secretarias e respectivas Unidades 
Orçamentárias, conforme detalhamento abaixo:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender o presente 
Crédito Adicional Suplementar são decorrentes do Superávit Financeiro 
apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2007, com respaldo no art. 
7º, Inciso I,  alínea “a” da Lei nº. 855/2008, que autoriza o Poder Executivo 
a proceder à abertura de créditos adicional suplementares ao Orçamento do 
Município, para o exercício de 2008, em conformidade com o  estabelecido 
no art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI 
da Constituição Federal,  no valor de R$ 280.999,47 (duzentos e oitenta 
mil, novecentos e noventa e nove reais, e quarenta e sete centavos).

Art. 3º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano 
Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro de 
2008, aprovados pelas Leis nº. 714/2005 e 805/2007, respectivamente, 
em decorrência do Crédito Especial autorizado nesta Lei.

Art. 4º - O Crédito Especial autorizado nesta Lei, será consig-
nado à estrutura de custos do Órgão/Secretaria e respectiva Unidade, in-
corporado ao Quadro de Detalhamento da Despesa da referida Unidade.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 06 DE JUNHO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI N° 890/2008
DE  06 DE JUNHO DE 2008

Que denomina de “Rua da Independência “ 
o logradouro localizado entre as  avenidas 
Padre Paulo Tonnuci e a Emiliano Zapata 
no bairro da Nova Vitória, Camaçari-/Ba.  

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. 1° - Fica denomina de “Rua da Independência “ o logradou-
ro localizado entre as  avenidas Padre Paulo Tonnuci e a Emiliano Zapata 
no bairro da Nova Vitória, Camaçari-/Ba.   

Art. 2º - O poder público municipal responsabilizar-se-à pela  
publicidade da presente Lei para conhecimento da comunidade local.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 06 DE JUNHO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

DECRETOS

DECRETO Nº 4638 /2008
DE 30 DE MAIO DE 2008

                                                            
“Concede os benefícios da isenção da 
taxa de localização e funcionamento e dá 
outras providências”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei 
nº 392, de 22 de dezembro de 1997, e o teor do Processo Administrativo 
nº 17038, de 31 do agosto de 2007.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedido os benefícios da isenção tributária em 
nome da entidade O GRUPO CULTURAL SANTO ANTONIO DE PARA-
FUSO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 05.648.236/0001-52 e a inscrição mobiliária 
de nº 17.481/001-9, situada na Rua da Areia, 112, Parafuso, Camaçarí/BA, 
na forma do art. 182 da Lei 392/97.

Art. 2º -  O ato será revogado quando ausente os motivos 
ensejadores da isenção:

Art. 3º -  Os efeitos jurídicos da isenção, com amparo no 
art. 182 da Lei 392, de 22 de dezembro de 1997, com as modificações 
produzidas pela Lei 540, de 17 de dezembro de 2001, retroagem a 18 de 
abril de 2007.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 30 DE MAIO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito

PAULO CEZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

CLASSIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL PROGRAMÁTICA ECONÔMICA FONTE VALOR 

03.88.89-GESTÃO 
SECRETARIA DA 
FAZENDA 

28.843.888.2048 – 
OPERAÇÕES ESPECIAIS - 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES DIVERSAS 

33.20.92 012 280.999,47 

TOTAL 280.999,47 
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DECRETO Nº 4639/ 2008
DE 30 DE MAIO DE 2008

                                                            
“Concede os benefícios  isenção da taxa 
de localização e funcionamento e dá ou-
tras providências”

         O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 
392, de 22 de dezembro de 1997, e o teor do Processo Administrativo nº 
20308, de 16 do outubro de 2008.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedido os benefícios da isenção tributária a 
FUNDAÇÃO EMAUS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 07.156.335/0001-42 e a 
inscrição mobiliária de nº 093429-1, situada na Rua Estrada Velha de 
Monte Gordo, s/n, Barra de Jacuipe, Camaçarí/BA, na forma do art. 182 
da Lei 392/97.

Art. 2º - O ato será revogado quando ausente os motivos 
ensejadores da isenção:

Art. 3º  - Os efeitos jurídicos da isenção, com amparo no 
art. 182 da Lei 392, de 22 de dezembro de 1997, com as modificações 
produzidas pela Lei 540, de 17 de dezembro de 2001, retroagem a 16 de 
outubro de 2008.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 30 DE MAIO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito

PAULO CEZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 4640 / 2008
 DE 04 DE  JUNHO DE 2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à implantação  da avenida 
COMERCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei 
Orgânica do  Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo em 
vista o quanto consta do Processo Administrativo nº. 10042/2008, 

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação, uma área de terras, medindo 52,08m² (cinqüenta e dois metros 
e oito decímetros quadrados), com acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 
573235,04 E=8595249,33),  daí com distância de 24,80m encontra- se o 
PONTO 1 ( N= 573259,23 E = 8595254,82), daí com distância de 4,20m 
encontra- se o PONTO 2( N=573260,16 E= 8595250,72), daí com distância 
de 25,15m encontra- se PONTO 0 de origem e fechamento do polígono 
circunscrevendo uma área de 52,08 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destinar-
se-á à implantação da Avenida Comercial, Distrito Sede do Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇAR, 

DECRETO Nº 4641 / 2008 
DE 04 DE JUNHO DE 2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à Implantaçãoda Avenida Co-
mercial, e dá outras providências.”

           O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das atribuições  que lhe confere o art. 100, inciso XI, da 
Lei Orgânica do Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo 
em vista o quanto consta do Processo Administrativo nº. 10054/2008,

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, uma área de terras, medindo 66,08m² (setecentos e 
oitenta e quatro metros e vinte decímetros quadrados), com acessões e 
benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 
573441,64 E=8595358,96)  daí com distância de 12,62m encontra- se o 
PONTO 1 ( N=573454,25 E = 8595359,01) , daí com distância de 5,90m 
encontra- se o PONTO 2( N=573460,14 E= 8595359,41), daí com distância 
de 12,19m encontra- se PONTO 3( N=573449,51 E= 8595365,36), daí com 
distância de 10,35m encontra- se o PONTO 0 de origem e fechamento do 
polígono circunscrevendo uma área de 66,08 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destinar-
se-á à implantação  da Avenida Comercial, Distrito Sede do Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇAR, 
EM 04 DE  JUNHO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO

DECRETO Nº 4642 / 2008
 DE 04 DE  JUNHO DE 2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à Implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, ESTADO DA 

EM 04 DE  JUNHO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
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DECRETO Nº 4643 / 2008
 DE 04 DE JUNHO DE 2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à Implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das atribuições  que lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei 
Orgânica do Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo em 
vista o quanto consta do Processo Administrativo nº. 10055/2008,

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação, uma área de terras, medindo 2.733,55m² (dois mil setecentos 
e trinta e três metros e cinqüenta e cinco decímetros quadrados), com 
acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 (N= 
573318,69 E=8595360,49)  daí com distância de 27,54m encontra- se o 
PONTO 1 (N=573322,55 E = 8595333,22), daí com distância de 9,81m 
encontra- se o PONTO 2(N=573321,64 E= 8595323,45), daí com dis-
tância de 19,40m encontra- se PONTO 3(N=573302,29 E= 8595322,05), 
daí com distância de 10,05m encontra- se o PONTO 4 (N=573303,31 
E = 8595312,05), daí com distância de 9,77m encontra- se o PONTO 
5(N=573305,82 E= 8595302,61), daí com distância de 27,82m encontra- se 
o PONTO 6 (N=573333,61E = 8595301,14), daí com distância de 17,78m 
encontra- se o PONTO 7 (N=573351,39 E= 8595301,45), daí com distância 
de 19,13m encontra- se PONTO 8 (N=573370,52 E= 8595301,64), daí com 
distância de 48,88m  PONTO 9 (N=573361,47 E= 8595349,68), daí com 
distância de 44,13m encontra- se o PONTO 0 de origem e fechamento do 
polígono circunscrevendo uma área de 2.733,55 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destinar-

se-á à implantação da Avenida Comercial, Distrito Sede do Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇAR, 
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DECRETO Nº 4644  / 2008
 DE 04 DE  JUNHO DE 2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à Implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei 
Orgânica do Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo em 
vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10048/2008,

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de de-
sapropriação, uma área de terra medindo 229,97m² ( duzentos e vinte e 
nove metros e noventa e sete decímetros quadrados), com acessões e 
benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 
573333,06 E=8595300,43)  daí com distância de 12,29m encontra- se o 
PONTO 1 ( N= 573336,91 E = 8595288,75) , daí com distância de 16,87m 
encontra- se o PONTO 2( N=573322,41 E= 8595280,13), daí com distância 
de 15,66m encontra- se o PONTO 3 (N= 573317,54 E= 8595295,04), daí 
com distância de 16,43 m encontra- se PONTO 0 de origem e fechamento 
do polígono circunscrevendo uma área de 229,97 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destinar-
se-á à implantação da Avenida Comercial, Distrito Sede do Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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BAHIA, no uso das atribuições  que lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei 
Orgânica do Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo em 
vista o quanto consta do Processo Administrativo nº. 10051/2008,

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de de-
sapropriação, uma área de terras medindo 16,61m² (dezesseis metros e 
sessenta e um decímetros quadrados), com acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 (N= 
573333,61 E=8595301,14)  daí com distância de 6,74m encontra- se o 
PONTO 1 (N= 573326,88 E = 8595301,49) , daí com distância de 6,63m 
encontra- se o PONTO 2 (N=573322,19 E= 8595296,81), daí com distância 
de 12,21m encontra- se o PONTO 0 de origem e fechamento do polígono 
circunscrevendo uma área de 16,61 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destinar-
se-á à implantação da Avenida Comercial, Distrito Sede do Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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DECRETO Nº 4645 / 2008
 DE 04 DE JUNHO DE 2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à Implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei 
Orgânica do Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo em 
vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10045/2008,

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, uma área de terras medindo 362,98m² (cento e vinte e 
oito metros e noventa e cinco decímetros quadrados), com acessões e 
benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 
573282,02 E=8595273,49)  daí com distância de 9,70m encontra- se o 
PONTO 1 ( N= 573284,64 E = 8595264,15) , daí com distância de 15,58m 
encontra- se o PONTO 2( N=573299,64 E= 8595268,34), daí com distân-
cia de 20,24m encontra- se o PONTO 3 (N= 573316,61 E= 8595279,38), 
daí com distância de 5,65 m encontra- se o PONTO 4(N= 573321,92 E= 
8595281,31), daí com distância de 7,81m encontra- se  o PONTO 5(N= 
573319,55 E=85952888,75), daí com distância de 28,25m encontra- se o 
PONTO 6(N = 573293,94 E = 8595276,82), daí com distância de 12,38m 
encontra-se PONTO 0 de origem e fechamento do polígono circunscre-
vendo uma área de 362,98 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destinar-
se-á à implantação da Avenida Comercial, Distrito Sede do Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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DECRETO Nº 4646 / 2008
 DE 04 DE JUNHO DE 2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à Implantação  da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da  
Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei 
Orgânica do Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo em 
vista o quanto consta no Processo Administrativo nº. 10047/2008,

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de de-
sapropriação, uma área de terra medindo 28,58m² (vinte e oito metros e 
cinqüenta e oito decímetros quadrados), com acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 

DECRETO Nº 4647 / 2008
 DE 04  DE JUNHO DE  2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à Implantação  da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei 
Orgânica do Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo em 
vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10040/2008,

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de desa-
propriação, uma área de terras medindo 107,52m² (cento e sete metros e 
cinqüenta e dois decímetros quadrados), com acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 
573205,69 E= 8595256,75)  daí com distância de 4,40m encontra- se o 
PONTO 1 ( N= 573206,21 E = 8595252,38), daí com distância de 16,80m 
encontra- se o PONTO 2( N= 573222,89 E = 8595254,36), daí com dis-
tância de 7,91m encontra- se o PONTO 3 (N= 573230,74 E= 8595255,28), 
daí com distância de 4,31 m encontra- se o PONTO 4(N= 573230,23 E= 
8595259,56), daí com distância de 9,64m encontra- se o PONTO 5(N = 
573220,59 E = 8595258,46), daí com distância de 15,00m encontra- se  
PONTO 0 de origem e fechamento do polígono circunscrevendo uma área 
de 107,42 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destinar-
se-á à implantação da Avenida Comercial, Distrito Sede do Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 
573296,02 E=8595267,53)  daí com distância de 3,95m encontra- se o 
PONTO 1 ( N= 573297,14 E = 8595263,66) , daí com distância de 16,03m 
encontra- se o PONTO 2( N=573308,73 E= 8595274,74), daí com distância 
de 14,61m encontra- se PONTO 0 de origem e fechamento do polígono 
circunscrevendo uma área de 28,58 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destinar-
se-á à implantação da Avenida Comercial, Distrito Sede do Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇAR, 
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DECRETO Nº 4648 / 2008
 DE 04 DE JUNHO DE  2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à Implantação  da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei 
Orgânica  do Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo em 
vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10044/2008,

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, uma área de terras medindo 128,95m² (cento e vinte e 
oito metros e noventa e cinco decímetros quadrados), com acessões e 
benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 
573287,18 E=8595255,13)  daí com distância de 9,29m encontra- se o 
PONTO 1 ( N= 573284,67 E = 8595264,08), daí com distância de 15,55m 
encontra- se o PONTO 2( N=573299,64 E= 8595268,34), daí com distância 
de 7,14m encontra- se o PONTO 3 (N= 573301,57 E= 8595261,41), daí 
com distância de 15,70 m encontra- se PONTO 0 de origem e fechamento 
do polígono circunscrevendo uma área de 128,95 m².

 
Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destinar-

se-á à implantação da Avenida Comercial, Distrito Sede do Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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DECRETO Nº 4649 / 2008
 DE 04 DE JUNHO DE  2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à Implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das atribuições  que lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei 
Orgânica do Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo em 
vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10049/2008,

D E C R E T A

DECRETO Nº 4650 / 2008
 DE 04  DE JUNHO DE 2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à implantação  da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

               O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso XI, da 
Lei Orgânica do  Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo 
em vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10041/2008,

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de desa-
propriação, uma área de terra medindo 50,13m² (cinqüenta metros e treze 
decímetros quadrados), com acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 
573254,52 E= 8595261,71)  daí com distância de 1,55m encontra- se o 
PONTO 1 ( N= 573254,16 E = 8595263,21), daí com distância de 12,20m 
encontra- se o PONTO 2( N=573242,13 E = 8595260,87), daí com distân-
cia de 12,70m encontra- se o PONTO 3 (N= 573229,93 E= 8595258,49), 
daí com distância de 2,50 m encontra- se o PONTO 4(N=573230,27  
E=8595256,02), daí com distância de 12,42m encontra- se o PONTO 5(N 
= 573242,64 E = 8595258,91), daí com distância de 12,26m encontra- se  
PONTO 0 de origem e fechamento do polígono circunscrevendo uma área 
de 50,13 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destinar-
se-á  à implantação da Avenida Comercial, Distrito Sede do Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
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Art.1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação, uma área de terras medindo 85,55m² (oitenta e cinco metros e 
cinqüenta e cinco decímetros quadrados), com acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 
573333,61 E=8595301,14)  daí com distância de 12,57m encontra- se o 
PONTO 1 ( N= 573346,17 E = 8595301,41) , daí com distância de 5,21m 
encontra- se o PONTO 2( N=573351,39 E= 8595301,46), daí com distância 
de 17,69m encontra- se o PONTO 3 (N= 573336,71 E= 8595291,61), daí 
com distância de 10,01 m encontra- se PONTO 0 de origem e fechamento 
do polígono circunscrevendo uma área de 85,55 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destinar-
se-á à implantação da Avenida Comercial, Distrito Sede do Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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DECRETO Nº 4651/ 2008
 DE  04 DE JUNHO  DE 2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras, 
destinada à Implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei 
Orgânica do Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo em 
vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10053/2008,

D E C R E T A
           
Art.1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, uma área de terras medindo 784,20m² (setecentos e 
oitenta e quatro metros e vinte decímetros quadrados), com acessões e 
benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 
573406,23 E=8595338,19)  daí com distância de 46,20m encontra- se o 
PONTO 1 ( N=573361,47 E = 8595349,68) , daí com distância de 37,46m 
encontra- se o PONTO 2( N=573368,41 E= 8595312,86), daí com distância 
de 45,52m encontra- se o PONTO 0 de origem e fechamento do polígono 
circunscrevendo uma área de 784,20 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destinar-
se-á à implantação da Avenida Comercial, Distrito Sede do Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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DECRETO Nº 4652  / 2008
 DE 04 DE JUNHO  DE 2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à implantação  d e  u m a 
Unidade Escolar em Barra de Jacuípe, 
Distrito deste município, e da outras 
providências.”

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

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇAR, 
EM 04 DE  JUNHO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO

DECRETO Nº 4653/ 2008
 DE 04 DE  JUNHO DE 2008

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terras 
destinada à Implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

                O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso XI, da 
Lei Orgânica do Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo 
em vista o quanto consta no Processo Administrativo nº. 10058/2008,

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação, uma área de terras, medindo 45,68m² (quarenta e cinco metros 
e sessenta e oito  decímetros quadrados), com acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 
573319,55 E=8595288,75)  daí com distância de 4,65m encontra- se o 
PONTO 1 ( N=573318,14 E = 8595293,19) , daí com distância de 20,65m 
encontra- se o PONTO 2( N=573301,35 E= 8595281,17), daí com distância 
de 19,72m encontra- se o PONTO 0 de origem e fechamento do polígono 
circunscrevendo uma área de 45,68 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destinar-
se-á à implantação da Avenida Comercial, Distrito Sede do Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 

O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei 
Orgânica do Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo em 
vista o quanto consta no processo administrativo nº. 8698/2008,

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação, uma área de terras medindo 1,250,39m² ( um mil duzentos e 
cinqüenta metros e trinta e nove decímetros quadrados), com acessões e 
benfeitorias nela contidas.

Parágrafo Primeiro – A área objeto ora declarada de utilidade 
pública tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 
0(N= 594006,84 E=8595765,53),  daí com distância de 49,00m encontra-se 
o PONTO 1(N=594053,99 E= 8595778,87), daí com distância de 26,95m 
encontra-se o PONTO 2(N=594059,42 E= 8595752,47), daí com distância 
de 46,04m encontra- se PONTO 3(N=594014,82 E= 8595741,03), daí com 
distância de 25,76m encontra- se o PONTO 0 de origem e fechamento do 
polígono circunscrevendo uma área de1.250,39 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste Decreto destina-
se-á à implantação de uma Unidade Escolar em Barra de Jacuípe, Distrito 
deste Município.

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

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇAR, 
EM 04 DE  JUNHO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
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Secretaria da Fazenda

SE
FA

Z

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO 
DE LICENÇA PREMIO 

A SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: ALZIRA DEDA RABELO
CADASTRO: 7858-4
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1994 a 20/05/1999
GOZO: 01 /junho  a  31/agosto/2008

Junta de Julgamento – SEFAZ

Presidente: Carlos Matheus Guimarães
Relator: Renato Andrade
Processo: 21122/2007
Requerente: Matilde de Souza Conrado
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, devendo ser 
promovida à revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano, nº 0516468-0 
referente ao exercício  de 2000. Após sendo mantida decisão,  remetam-se 
os autos a Coordenação Jurídica Fiscal para revisão dos valores, ao tempo 
em que recorro de ofício da decisão prolatada. Intime-se.  

Relatora: Maggy Reis Giuzio
Processo: 15435/2007
Requerente: Wilson Regis Brandão
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, devendo o cance-
lamento da inscrição nº 513367-7 e dos débitos existentes, ao tempo em 
que recorro de ofício da decisão ora prolatada. Intime-se

Relatora: Maggy Reis Giuzio
Processo: 09807/2007
Requerente: Luiza Ribeiro de Souza
Assunto: Recadastramento 

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, devendo ser pro-
movido o cancelamento da inscrição nº 516656-0 e 515667-8 e dos débitos 
por ventura existentes, ao tempo em que recorro de ofício da decisão 
prolatada. Intime-se.

Secretaria da Administração

SE
CA

D

 Edital que estabelece a abertura do 1º processo de 
escolha dos representantes da sociedade civil 

para composição do Conselho Municipal de Direitos 
da Pessoa Idosa e convoca as entidades 

não-governamentais para participarem da eleição.

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA.

EDITAL Nº 001/08 de 02 de junho de 2008  

ESTABELECE A ABERTURA DO 1º PROCESSO DE ESCO-
LHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSI-
ÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO E CONVOCA 
AS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS PARA TAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE Camaçari/Ba, no uso de suas 
atribuições legais (artigo 12, inciso XII da  Lei Orgânica do Município nº 
240 revisada em 27/12/07), pelo presente edital, convoca todas as enti-
dades não-governamentais que direta ou indiretamente atuem na defesa, 
proteção e promoção dos direitos do idoso com atuação no município, tais 
como fundações, associações, sindicatos, organizações religiosas, ONGs, 
Ocips e outras, que funcionem há mais de um ano, que tenha registro no 
Conselho Municipal de Assistência Social,apresente Plano de Trabalho e/ou 
Relatório de Atividades Anual, com uma visita de fiscalização no local das 
atividades, para assembléia de escolha dos representantes da sociedade 
civil a ser realizada no dia 27 de junho do ano de 2008, das 14:00 às 18:00, 
no espaço do Projeto CONVIVER. 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE DIREITOS DO IDOSO, devidamente constituída para tal fim, provi-
denciará a imediata publicação deste edital, inclusive na Imprensa Oficial 
mediante afixação na sede da Prefeitura, Câmara Municipal, sede do CDMI, 
escolas, bancos, correios, associações civis, igrejas e demais locais de 
grande acesso de público, nas zonas urbana e rural do Município, bem como 
a divulgação em jornais de circulação local e demais meios de comunicação, 
procedendo à eleição nos Fóruns Específicos segundo às regras contidas 
no Regulamento constante no anexo deste edital, devendo, ao final, enca-
minhar os nomes dos representantes escolhidos e respectivos suplentes, 
por ordem de votação, ao chefe do Executivo deste Município.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
                          

Camaçari ,  02 de Junho de 2008
                                    

 LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ANEXO I

Regulamento para o 1º processo de escolha dos representan-
tes da sociedade civil em Fórum Específico para a composição do Conselho 
Municipal de Direitos do Idoso, Biênio 2008/2010

Dispõe sobre a Regulamentação do 1º Processo de Escolha 
dos Representantes da Sociedade Civil em Fóruns Específicos para com-
posição do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, Biênio 2008/2010.

O Prefeito Municipal de Camaçari, no uso de suas atribuições 
legais, regulamenta o 1º Processo de Escolha dos Representantes da 
Sociedade Civil em Fóruns Específicos para composição do Conselho 
Municipal de Direitos do Idoso, para o biênio 2008/2010.

Da Plenária

Secretaria da Ação Social

SE
A
S

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

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇAR, 
EM 04 DE  JUNHO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
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Art. 1º - A Plenária estará aberta a todos os interessados, par-
ticipando dos Fóruns Específicos apenas as Organizações da Sociedade 
Civil devidamente habilitada.

Art. 2º - A Plenária será presidida por um dos membros da 
Comissão Organizadora do Conselho Municipal de Direitos do Idoso - 
CMDI, instituída pelo Decreto nº 4620 de abril de 2008, que procederá a 
abertura do evento explicitando os procedimentos que serão adotados e, 
após o encerramento dos trabalhos da eleição, receberá o resultado da 
apuração dos votos e proclamará o resultado, encaminhando-o ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal.

Das Habilitações

Art. 3º. As habilitações das entidades não-governamentais para 
participação do 1º processo de escolha dos representantes da sociedade 
civil em Fórum Específico para a composição do Conselho Municipal de 
Direitos do Idoso deverão ser realizadas no período de 09 a 16 de Junho de 
2008, perante a Comissão Organizadora do Conselho Municipal de Direitos 
do Idoso, em formulário próprio, no endereço Rua Francisco Drumont S/N, 
Centro, Espaço CONVIVER, Camaçari-Ba.

Art. 4º. No momento de inscrição, a entidade deverá comprovar 
os requisitos necessários à sua habilitação, indicando se pretende participar 
do Fórum Específico na qualidade de candidato e/ou votante.

Dos Fóruns Específicos

Art. 5° - Os Fóruns Específicos serão distribuídos por cate-
gorias: 

a) um representante de Entidade Religiosa;
b) um representante de Entidade Prestadora de Assistência 

à Pessoa Idosa;
c) um representante de uma Associação de Idoso local ou que 

atue comprovadamente com idosos;
d) um representante de Associação ou Sindicato de Aposen-

tados;
e) um representante de categoria profissional (assistente social, 

psicólogo, sociólogo, enfermeiro, médico, entre outros) que atue no campo 
Geriátrico/ Gerontológico;

f) um representante do Conselho de Assistência de Cama-
çari.

Sendo destinados à apresentação dos candidatos, à votação 
e à apuração dos votos, que ocorrerão no mesmo local e dirigida pelas 
Mesas Diretoras específicas.

Art. 6° - As Mesas Diretoras serão compostas de 01(um) Pre-
sidente, 01 (um) Secretário e 01 (um) vogal, escolhidos pela Comissão 
Organizadora do Conselho Municipal de Direitos do Idoso – CMDI dentre 
pessoas com ilibada conduta, sem antecedentes criminais.

§ único – É vedada a participação, nas Mesas Diretoras, de 
representantes ou componentes das Organizações da Sociedade Civil 
candidatas à eleição.

Art. 7° -  Compete às Mesas Diretoras:

I  -  proceder à abertura dos Fóruns;
II - prestar os esclarecimentos necessários sobre as normas 

de votação e apuração;
III -  coordenar e cronometrar as apresentações dos candi-

datos;
IV - comunicar e observar os horários de votação e apuração, 

tornando públicos os procedimentos das mesas;
V  -   dar início e finalizar o processo de escolha;
VI -  abrir a urna na presença dos representantes habilitados, 

lacrando-a em seguida;
VII- proceder à conferência do protocolo de inscrição e do 

documento de identidade dos inscritos.
VIII - colher a assinatura dos votantes na lista de presença e 

rubricar os protocolos de inscrição no verso;
IX - consultar a Comissão Organizadora nos casos em que o 

nome do representante de entidade não governamental não constar da lista 
de inscritos, apresentando aquele o protocolo de inscrição e documento 

de identidade.
X- deliberar sobre as dificuldades e dúvidas que ocorrerem 

durante o processo, convocando, se necessário, o auxílio da Comissão 
Organizadora.

XI- manter a ordem e organizar as filas no recinto de votação, 
observando, ainda, a inexistência de material de propaganda de candidatos 
no local da votação;

XII -  proceder à abertura das urnas, para a contagem dos 
votos, na presença dos participantes;

XIII - lavrar a ata dos Fóruns Específicos – votação e apuração 
– onde deverá constar o número de cédulas, o número de participantes e 
votantes, cédulas inutilizadas, cédulas não utilizadas durante a votação e 
o registro de ocorrências diversas;

XIV-acondicionar as cédulas de votação utilizadas em volumes, 
devidamente lacradas e rubricadas pela mesa, entregando-as à Comissão 
Organizadora, assim como toda a documentação utilizada durante os 
Fóruns Específicos;

XV - encaminhar a ata dos trabalhos realizados nos Fóruns 
Específicos à Presidência da Comissão Organizadora.

Art. 8º - Os Fóruns Específicos, ocorrerão nos dias 18,19 e 
20/06/08 e terão seus inícios e términos, nos horários de 14:00 às 17:00  
horas respectivamente.

   
Da Votação

Art. 9° - As cédulas de votação deverão ser rubricadas, na parte 
da frente, pelo Presidente e Secretário da Mesa Diretora.

Art. 10 - Poderá votar nos Fóruns Específicos os representantes 
habilitados na respectiva categoria, ocasião em que deverão apresentar o 
protocolo de inscrição e o documento de identidade.

Art. 11 - O voto do representante habilitado será pessoal e 
intransferível, sendo vetada a participação por meio de procuração.

Art. 12 - A votação será secreta e os votos serão depositados 
na urna lacrada pela mesa Diretora.

Art.13 - Não serão admitidos recursos de votação ou apuração 
sem prévia impugnação, a qual não suspende o processo de escolha em 
andamento.

Art. 14 - Cada representante habilitado poderá votar em até o 
número de vagas oferecidas aos titulares de cada categoria, no caso de 
haver inscritos apenas para algumas das categorias.

Art. 15 –A listagem dos representantes candidatos serão afi-
xadas nos locais de votação.

Da Apuração

Art. 16 - A apuração dos votos será realizada pela Mesa Diretora 
dos Fóruns Específicos, podendo os participantes acompanhar a apuração 
de sua categoria em seus devidos lugares.

Art. 17 - Serão nulas as cédulas que:

I   - contiverem rasuras, expressões, frases ou anotações e 
não estiverem corretamente assinadas;

II - não corresponderem ao modelo da cédula “Oficial”;
III - não estiverem rubricadas pelo Presidente e o Secretário.

Art. 18 - Havendo empate na votação, será considerado como 
critério de desempate para cada categoria, o maior tempo de fundação, 
apurado pela data de seu primeiro estatuto quando não houver outra forma 
de comprovação.

Art. 19 - Serão considerados escolhidos:

I  - como titular, as entidades que obtiverem o maior número 
de votos válidos em cada categoria de representação;

II  -  como suplente, as entidades que obtiverem o maior nú-
mero de votos válidos, imediatamente inferiores ao número de votos dos 
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RESOLUÇÃO Nº. 06, DE 27 DE MAIO DE 2008

RECOMENDAÇÃO  CMAS

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CMAS, em reunião ordinária realizada em 27 de maio de 2008, no uso 
de suas atribuições legais que lhe é conferido pelo art. 3º inciso II da lei 
municipal nº. 857 de 17 de janeiro de 2008 e, 

 
Considerando o disposto no inciso II do § 1º do art. 17 da 

Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência 
Social – LOAS; 

Considerando as diretrizes da PNAS - Política Nacional de 
Assistência Social e NOB SUAS/2005; 

Considerando a  Análise do Relatório de Gestão 2007 da 
Política Municipal de Assistência Social;

Art. 1º Encaminha a Secretaria Municipal de Assistência Social 
a recomendação no sentido de que:

I - Revisão do Decreto Municipal 420/06 que trata da regula-
mentação dos Benefícios sociais, tendo em vista que a SEABES – Secre-
taria de Segurança Alimentar e Benefícios Sociais está operacionalizando 
benefícios de competência da Política de Saúde. 

II – Articulação com a Secretaria Municipal de Educação, para 
transferência da relação convenial da SEAS com instituições não governa-
mentais que trabalham com crianças de 0 a 6 anos para a SEDUC, com 
base  no documento do Ministério da Educação, intitulado Relatório de 
Trabalho realizado pelo GT criado pela Portaria Interministerial nº 3.219 de 
21 de setembro de 2005, e proposta de prorrogação de suas atividades, 
tendo em vista a suspensão dos recursos do Fundo Municipal de Assis-
tência Social para essas entidades a partir de janeiro de 2009, seguindo 
orientação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e 
do Conselho Nacional Assistência Social.

III – Observância da correta concepção da Política de Assis-
tência Social a partir da sua construção histórica, bem como das definições 
de programas projetos, serviços e benefícios da assistência social, e dos 
termos utilizadas para os usuários.

Art. 2 Essa Resolução entrará em vigor na data da publica-
ção

Hosana Alves da Rocha
Presidenta

PORTARIA N° 016/2008
DE 06 DE MARÇO DE 2008

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que consta no processo nº 0931-14/2005, 

RESOLVE:

Tornar sem efeito a portaria de nº 0062/2007 de 31 de maio 
de 2007, que retificou a fundamentação legal da fixação da renda men-
sal na inatividade da servidora MARLENE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 
SANTOS.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 06 DE MARÇO DE 2008.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 017/2008
DE 06 DE MARÇO DE 2008

Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal

IS
SM

titulares, da mesma categoria de representação.

Art. 20 – Ao término da apuração dos votos será lavrada à ata 
com os resultados finais, que deverá ser assinada pela Mesa Diretora e 
duas testemunhas.

Da Homologação

Art. 21- A homologação do resultado geral dos Fóruns Especí-
ficos será feito na Plenária por intermédio da Comissão Organizadora.

Art. 22 - No caso do não preenchimento das vagas oferecidas 
às Organizações da Sociedade Civil, a Comissão Organizadora do Conse-
lho Municipal de Direitos do Idoso manterá o resultado geral e promoverá 
oportunamente outro processo de escolha para o preenchimento das 
vagas ociosas.

Art. 23 - O resultado oficial será publicado na Imprensa Ofi-
cial.

Das Vagas

Art. 24 - As vagas para os representantes das Organizações 
da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Direitos do Idoso, serão em 
número de 05 (cinco), nas seguintes categorias conforme composição 
estabelecida na Lei Municipal nº 726/06 de 27/03/06:

a) 01 (um) representante de Sindicato e/ou Associação de 
Aposentados;

b) 01 (um) representante de Organização de grupo ou movi-
mento do idoso, devidamente legalizada e em atividade;

c) 01 (um) representante de Credo Religioso com políticas 
explícitas e regulares de atendimento e promoção do idoso.

e) 02 (dois) representantes de outras entidades que compro-
vem possuir políticas explícitas permanentes de atendimento e promoção 
do idoso conforme Lei Municipal de Criação do Conselho de Direitos do 
Idoso no 726/2006 de 27 de março de 2006 .

Parágrafo único – Nos Fóruns Específicos também serão 
escolhidos as entidades suplentes, nos termos do artigo 17 do presente 
regulamento.

Da Posse

Art. 25 - Os representantes das organizações da Sociedade 
Civil, eleitos no 1º Processo de Escolha serão nomeados e empossados 
pelo Prefeito Municipal ou seu representante legal, em solenidade própria 
que será devidamente aprazada.

Das Disposições Finais

Art. 26 - A Inscrição no 1º Processo de Escolha de Represen-
tantes de Organizações da Sociedade Civil, implicará na aceitação, por 
parte das Organizações da Sociedade Civil, através de seus represen-
tantes, do pleno conhecimento da regulamentação das normas contidas 
nesta Resolução.

Art. 27 – A competência da Comissão Organizadora do 1º 
Processo de Escolha cessará com a nomeação e a posse dos eleitos.

Art. 28 – Os casos omissos serão julgados e deliberados pela 
Comissão Organizadora deste Processo.

Art. 29 – A presente Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação do Edital, revogadas as resoluções anteriores.

Camaçari 02 de junho de 2008.                                                         
                                       

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista, os requisitos legais constantes no processo de aposentadoria nº 
0931-14/2005, 

RESOLVE:

Retificar portaria de nº 066/2005 de 30 de agosto de 2005, que 
fixou a renda mensal na inatividade da servidora, MARLENE CONCEIÇÃO 
DE OLIVEIRA SANTOS, em R$ 1.580,19 (mil quinhentos e oitenta reais 
e dezenove centavos), com fundamento no inciso III, alínea “b” do art. 13 
da Lei Municipal 462 de 24 de fevereiro de 2000, para R$ 1.605,85 (mil, 
seiscentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), com fundamento nos §§ 
3º e 17 do Art. 40 da Constituição Federal/88 e no Art. 1º da Lei 10.887/04, 
combinado com o Art. 52 e 53 da Orientação Normativa SPS 03/04 e § 2º 
do Art. 40 da Constituição Federal/88. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 06 DE MARÇO DE 2008.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N.º033/2008
DE 04 DE JUNHO DE 2008

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais tendo em 
vista o que consta no processo nº 1086-21/2008, com fundamento no Art. 
7°, inciso I e art. 29 § 1º da Lei Municipal 462/00, com redação dada pela 
Lei municipal 640/04.

                                    
RESOLVE: 

 Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1086 instituída pelo 
ex.segurado ANTONIO BISPO DOS SANTOS, matricula 0711-3, Aposen-
tado, integrada por uma dependente ANALICE FRANCISCA DOS ANJOS 
DOS SANTOS (viúva), em de R$ 1.700,20 (hum mil setecentos reais e vinte 
centavos), equivalente a 100% do salário de contribuição, verificado no mês 
de fevereiro de 2008. Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 28 de  fevereiro de 2008, data do óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 04 DE JUNHO DE 2008.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Licitações
 HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa 
a Convite n.º 016/2008 – COMPEL, que tem como objeto a Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento 
eletrônico para a Festa do Padroeiro de Arembepe à empresa CELSO 
SANTOS DE CASTRO JUNIOR. Valor Total de R$ 43.900,00 (quarenta e 
três mil e novecentos reais). Data da Homologação: 26/02/2008. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa 
a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO Nº 028/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PADRÕES ESPORTIVOS PARA FUTSAL E 
FUTEBOL DE CAMPO PARA ADULTOS
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/05/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n.º 0103/2008 – Processo n.º 447/2008. CONTRA-
TADO: RIDIVALDO CRISTOVÃO CARNEIRO-ME.Objeto: Aquisição de 
cartuchos, para atender as necessidades do Centro de Referência e 
Especialidade em Saúde DST/AIDS do município de Camaçari. Valor R$ 
1.780,00 (hum mil setecentos e oitenta reais). Fundamentada no Art. 24, 
Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 27/05/08.

Dispensa n.º 0111/2008 – Processo n.º 791/2008. CONTRATA-
DO: SOUZA CARVALHO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. Objeto: 
Aquisição de 10 (dez) tonner 7551ª, para atender as necessidades 
da Secretaria da Fazenda. Valor R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e 
cinqüenta reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 05/06/08. 

Dispensa n.º 0110/2008 – Processo n.º 721/2008. CONTRA-
TADO: MOREIRA E TELES LTDA Objeto: Remanejamento, instalação, 
pintura e substituição de peças de 02 (duas) centrais de ar modelo Self 
da Secretaria da Fazenda. Valor R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 05/06/08. 

Dispensa n.º 0104/2008 Processo n.º 0490/2008. CONTRATA-
DO: CLIP DO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. Objeto: Contratação 
de empresa para serviço de Recorte de Jornais oficiais como: Diario do 
Poder Judiciario Estadual, Diario do Poder Judiciario Federal ( Abra-
gendo a Justiça Federal Comum e a Especial e Justiça do Trabalho) e 
os Diarios Oficiais Relativos aos Tribunais de Conta Dos Municipios, 
Estado e União. Valor R$ 1.356,00 (hum mil, trezentos e cinquenta e 
seis reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 02/06/08. 

Dispensa n.º 0102/2008 Processo n.º 0394/2008. CONTRA-
TADO: FERRIMPORT COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 
LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos (escada de alumínio e carro 
para sacarias), para manutenção do Complexo Administrativo da 
Seorla. Valor R$ 717,00 (setecentos e dezessete reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
27/05/08. 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação n. º 061/2008 – Processo n.º 
0648/2008. CONTRATADO: ACOM E MIDIA ASSESSORIA DE COMUNI-
CAÇÃO INTEGRADA LTDA. Objeto: Inscrição dos servidores: Camilo 
Pinto de Faria Lima e Silva, Daiane Uzêda Cruz e Elisângela Romualdo 
Gomes dos Santos, para participarem do curso de execução Orça-
mentária “Como analisar PPA, LDO e LOA, que será realizado nos 
dias 15 e 16 de maio de 2008, na cidade de Salvador-BA.  Valor global  
R$ 1.207,50 (hum mil e duzentos e sete reais e cinqüenta centavos). 
Fundamentada no Art. 25, II,  da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homo-
logação: 09/05/08.

Inexigibilidade de Licitação n. º 054/2008 – Processo n.º 
0632/2008. CONTRATADO: GIRAMUNDO COMERCIO DE PRODUTOS 
DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. Objeto: Contratação de artistas 
e bandas: Motumbá, Malandroz, Ka-Massa Reggae, Batuque Black, 
Swing do P, através de seu representante exclusivo a empresa Gi-
ramundo Comercio de Produtos e Comunicação Visual Ltda, para 
apresentação de shows musicais no evento de 1º de maio “Dia do 
Trabalhador” na praça dos 46 em Camaçari.  Valor global  R$ 73.000,00 
(setenta e três mil reais). Fundamentada no Art. 25, do inciso III,  da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 28/04/08.

LOTE VENCEDOR VALOR GLOBAL 
UNICO JULIANA LEITE GAMA 30.000,00 
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OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de 
expediente para as Escolas do Ensino Infantil da Rede Municipal de Ensino 
de Camaçari

DATA: 18/06/2008, 09 horas. Informações pelo telefone: (0**71) 
3621-6879 -  Rosana Buffone Lima Santos. Pregoeira. 

PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 073/2008

Objeto: Prestação de serviço de desinsetização, descupi-
nização e desratização, com fornecimento de mão de obra, controle e 
acompanhamento de pragas. 

Abertura: 19/06/2008 às 09:00h. Ailda Maria Sampaio To-
pázio - Presidente COSEL/SESAU

PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 074/2008

Objeto: Aquisição de Livros. 
Abertura: 19/06/2008 às 14:00h. Ailda Maria Sampaio To-

pázio - Presidente COSEL/SESAU

Os editais encontram-se à disposição no Portal de Compras de 
Camaçari, endereço eletrônico: www.compras.camacari.com.br

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/
EDUCAÇÃO, torna público, para conhecimento dos interessados que foi 
fracassado o Pregão Eletrônico nº 022/2008 – Cosel/Educação, cujo 
objeto é a aquisição de ventiladores de parede, para as escolas da rede 
municipal de ensino de Camaçari, incluindo transporte e instalação. Ca-
maçari, 04/06/2008. Miriam Alves dos Santos - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
  
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-

mento dos interessados que realizará as licitações abaixo, no auditório 
da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na Rua Francisco 
Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria Municipal de 
Educação, térreo, Camaçari, Bahia. 

 
PREGÃO Nº 087/2008 (PRESENCIAL)-COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de comunicação visual, para o evento denominado CAMA-
FORRÓ 2008 a ser realizado de 21 a 24/06/2008. DATA DE ABERTURA: 
18/06/2008, 13:30 horas. Camaçari, 06 de junho de 2008. Marcelo Cristino 
dos Santos – Pregoeiro da COMPEL.

PREGÃO Nº 088/2008 (PRESENCIAL)-COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de locação de veículos para transporte dos servidores e ban-
das locais e de municípios vizinhos, durante os eventos realizados pela 
Administração Municipal de Camaçari. DATA DE ABERTURA: 18/06/2008, 
15:00 horas. Camaçari, 06 de junho de 2008. Marcelo Cristino dos Santos 
– Pregoeiro da COMPEL.

PREGÃO Nº 089/2008 (PRESENCIAL)-COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação 
de 03 (três) veículos para atender as necessidades da Polícia Militar, con-
forme convênio firmado entre o estado da Bahia e a Prefeitura de Camaçari 
DATA DE ABERTURA: 19/06/2008, 10:30 horas. Camaçari, 06 de junho de 
2008. Marcelo Cristino dos Santos – Pregoeiro da COMPEL.

PREGÃO Nº 090/2008 (PRESENCIAL)-COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação 
de 11 (onze) veículos para atender as necessidades da Polícia Civil, con-

Inexigibilidade de Licitação n. º 065/2008 – Processo n.º 
0723/2008. CONTRATADO: VIRTUAL PROMOÇÕES ARTISTICAS 
LTDA. Objeto: Contratação de artistas e bandas: Moby Dick, Quinto 
Elemento, Time, Arapuka, Nil Brasil, Henrique Neves, Clube dos Pa-
tifes e Moviento Arrochante através de seu representante exclusivo 
a empresa Virtual Promoções Artísticas Ltda, para apresentação de 
shows musicais no IV Motofest Camaçari-BA, que será realizado no 
período de 23 á 25/05/08 no município.  Valor global  R$ 38.000,00 (trinta 
e oito mil reais). Fundamentada no Art. 25, do inciso III,  da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Data da homologação: 19/05/08.

Inexigibilidade de Licitação n. º 069/2008 – Processo n.º 
0731/2008. CONTRATADO: GIRAMUNDO COMERCIO DE PRODUTOS 
DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. Objeto: Contratação de artistas: 
Daniel e Adelmário Coelho, através de seu representante exclusivo a 
empresa Giramundo Comercio de Produtos de Comunicação Visual 
Ltda. que será realizado no espaço Camaçari, no período de 21 a 
24/06/08. Valor global  R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil 
setecentos e cinqüenta reais). Fundamentada no Art. 25, do inciso III,  
da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 26/05/08.

Inexigibilidade de Licitação n. º 072/2008 – Processo n.º 
0732/2008. CONTRATADO: F.A.F MACHADO. Objeto: Contratação dos 
artistas e bandas: Elba Ramalho, Saia Rodada e Raio da Silibrina, 
através de seu representante exclusivo a empresa F.A.F MACHADO, 
para apresentação de shows musicais no são João  de Camaçari (ca-
maforró 2008), que será realizado no espaço Camaçari, no período de 
21 a 24/06/08.  Valor global R$ 262.049,27(duzentos e sessenta e dois 
mil quarenta e nove reais e vinte e sete centavos). Fundamentada no 
Art. 25, do inciso III,  da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
27/05/08.

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-
mento dos interessados que realizará as licitações abaixo, no auditório 
da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na Rua Francisco 
Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria Municipal de 
Educação, térreo, Camaçari, Bahia..

PREGÃO Nº 067/2008 (PRESENCIAL) – COMPEL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em presta-
ção de serviços de dedetização, desratização, controle e acompanhamento 
de pragas no Centro Comercial de Camaçari, incluindo transporte e todo 
material empregado. 

DATA DE ABERTURA: 19/06/2008, 14 horas. Carla Barbosa 
de Araújo – Presidente da COMPEL.

PREGÃO Nº 076/2008 (PRESENCIAL) – COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviço de locação de máquina copiadora e plotadora de projetos 
de engenharia, incluindo transporte, manutenção preventiva, instalação 
e reposição de todos os materiais, inclusive toner, revelador, óleo de sili-
cone, tinta, máster e cilindro fotorceptor, exceto papel, para ser utilizada 
pelos diversos órgãos do município de Camaçari. DATA DE ABERTURA: 
19/06/2008, 09 horas. Maria Ivonete Gomes Silva – Pregoeira.

PREGÃO N.º 084/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de 
expediente (papel ofício), para futuras contratações, de acordo com a con-
veniência e necessidade da Administração Pública Municipal. ENTREGA 
DAS AMOSTRAS: 20 e 25/06/2008, das 8 às 14 horas. ABERTURA DE 
PROPOSTA: 30/06/2008 às 9 horas. PREGOEIRA: Sayonara Melo da 
Silva – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 26/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO
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forme convênio firmado entre o estado da Bahia e a Prefeitura de Camaçari 
DATA DE ABERTURA: 19/06/2008, 13:00 horas. Camaçari, 06 de junho de 
2008. Marcelo Cristino dos Santos – Pregoeiro da COMPEL.

PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 075/2008

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos. Abertura: 
20/06/2008 às 09:00h. Informações pelo telefone (71)3621-6655 - Ailda 
Maria Sampaio Topázio - Presidente COSEL/SESAU.

Os editais encontram-se à disposição no Portal de Compras de 
Camaçari, endereço eletrônico: www.compras.camacari.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO - SESAU – Nº 003/2008

OBJETO: Registro de Preços de Medicamentos. Com aco-
lhimento das propostas a partir do dia 19/06/2008 até 20/06/2008 às 13:00 
h (Brasília); abertura no dia 20/06/2008 às 13:00 h (Brasília); e início da 
disputa no dia 20/06/2008, às 14:00 h (Brasília). O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.
br. CAMAÇARI, 05/06/2008. Ailda Maria Sampaio Topazio – Presidente 
COSEL/SESAU. Camaçari, 05/06/2008. 

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-
mento dos interessados que realizará as licitações abaixo, no auditório 
da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na Rua Francisco 
Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria Municipal de 
Educação, térreo, Camaçari, Bahia. 

COMISSÃO CENTRAL/COMPEL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2008

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços áudio-visuais para o evento denominado “Camafor-
ró”, que será realizado de 21 a 24/06/2008, no Município de Camaçari. 
DATA DE ABERTURA: 19/06/2008, 14:00 horas. Camaçari, 06 de junho 
de 2008. Marcelo Cristino dos Santos – Pregoeiro da COMPEL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2008

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviço 
de monitoramento para o evento “Camaforró 2008” a ser realizado 
de 21 a 24/06/2008, no Município de Camaçari. DATA DE ABERTURA: 
19/06/2008, 15:00 horas. Camaçari, 06 de junho de 2008. Marcelo 
Cristino dos Santos – Pregoeiro da COMPEL

Os editais encontram-se à disposição no Portal de Compras de 
Camaçari, endereço eletrônico: www.compras.camacari.com.br.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 

Termo de Compromisso n.º 076/2008, da EMPRESA DRO-
GAFONTE LTDA, publicado no Diário Oficial do Município n.º 256 de 
28/05/2008:

Onde se lê o valor: R$ 29.055,00 (vinte e nove mil e cinqüenta 
e cinco reais), leia-se: R$29.555,00 (vinte e nove mil, quinhentos e 
cinqüenta e cinco reais). 

Termo de Compromisso n.º 069/2008, da Empresa DRO-
GAFONTE LTDA, publicado no Diário Oficial do Município n.º 256 de 
28/05/2008:

Onde se lê LUIZ CARLOS CAETANO – PREFEITO DE CA-
MAÇARI, leia-se: EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

Termo de Compromisso n.º 070/2008, da Empresa COMER-
CIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, publicado no Diário Oficial do 
Município n.º 256 de 28/05/2008:

Onde se lê LUIZ CARLOS CAETANO – PREFEITO DE CA-
MAÇARI., leia-se: EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

Termo de Compromisso n.º 071/2008, da Empresa MEDISIL 
COMERCIAL FARMACÊUTICO E HOSPITALAR LTDA, publicado no 
Diário Oficial do Município n.º 256 de 28/05/2008:

Onde se lê LUIZ CARLOS CAETANO – PREFEITO DE CA-
MAÇARI., leia-se: EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

Termo de Compromisso n.º 072/2008, da Empresa DIMACI 
MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, publicado no Diário Oficial do Município 
n.º 256 de 28/05/2008:

Onde se lê LUIZ CARLOS CAETANO – PREFEITO DE CA-
MAÇARI., leia-se: EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

Termo de Compromisso n.º 073/2008, da Empresa FARMA-
LAB INDÚSTRIAS QUÍMICASE FARMACÊUTICAS LTDA, publicado no 
Diário Oficial do Município n.º 256 de 28/05/2008:

Onde se lê LUIZ CARLOS CAETANO – PREFEITO DE CA-
MAÇARI., leia-se: EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

Termo de Compromisso n.º 078/2008, da Empresa COMER-
CIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, publicado no Diário Oficial do 
Município n.º 256 de 28/05/2008:

Onde se lê LUIZ CARLOS CAETANO – PREFEITO DE CAMA-
ÇARI., leia-se: EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO. E Onde se lê o valor 
global do Termo: R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), 
leia-se: R$  9.000,00 (nove mil reais). 

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO

Na publicação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2008, no 
Diário Oficial do Município n.º 256, de 24 a 30 de maio de 2008, onde 
se lê: Camaçari, 30 de junho de 2008. Leia-se: Camaçari, 30 de maio 
de 2008.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0219/2008. CONTRATADO: ROBÉRIO DE 
JESUS MOTA, Dispensa de Licitação nº 054/2006. OBJETO: Aquisição 
de gêneros alimentícios  de produtores da agricultura familiar para 
doação a instituições sociais que atendem pessoa em situação de 
insegurança alimentar. Valor global: R$ 2.500,00  (sete mil e duzentos  
eais).  Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6014; Elemento de Des-
pesa: 33.90.30; Fonte: 01. Data da assinatura: 01/06/08.  Jaime Guilherme 
Souza da Silva.

CONTRATO 192/2008. Inexigibilidade de Licitação nº 
054/2008. CONTRATADO: GIRAMUNDO COMERCIO DE PRODUTOS 
DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.  OBJETO: Contratação de artistas 
e bandas: Motumbá, Malandroz, Ka-Massa Reggae, Batuque Black, 
Swing do P, através de seu representante exclusivo a empresa Gi-
ramundo Comercio de Produtos e Comunicação Visual Ltda, para 
apresentação de shows musicais no evento de 1º de maio “Dia do 
Trabalhador” na praça dos 46 em Camaçari.  Valor Total: R$ R$ 73.000,00 
(setenta e três mil reais).   Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 28/04/08. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 0213/2008. Inexigibilidade de Licitação nº 

Contratos
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CONTRATO Nº 116/2008. CONTRATADO: CELSO SANTOS 
DE CASTRO JUNIOR. LICITAÇÃO: Convite nº 016/2008. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de moni-
toramento eletrônico para a Festa do Padroeiro de Arembepe. Valor global 
de R$ 43.900,00 (quarenta e três mil e novecentos reais). Dotação Orça-
mentária: Projeto/Atividade: 6006; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 
0193.000. Data da assinatura: 26/02/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 191/2008. CONTRATADO: A BAHIANA 
EMBALAGENS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SESAU n.º 
040/2008. OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e Permanen-
te – Eletrodomésticos, Palito de picolé, Peneira, Rolo para Massa, 
Balança para Cozinha, Caixa Térmica e Caixa de Isopor. Valor global 
de R$ 6.155,00 (seis mil, cento e cinqüenta e cinco reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2015, 2058, 6066 e 6058; Elemento de 
despesa: 3390.30.00 e 4490.52.00, Fontes: 020, 25, 26 e 027. Data da 
assinatura: 21/05/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

CONTRATO 0227008. CONTRATADO: EVERALDINO AN-
DRADE DE MENEZES, Dispensa de Licitação nº 0144/2006. OBJETO: 
Aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura 
familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoa em 
situação de insegurança alimentar. Valor global: R$ 2.500,00 (sete 
mil e duzentos reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6098; 
Elemento de Despesa: 33.90.32; Fonte: 12. Data da assinatura: 02/06/08. 
Domingos Barbosa Neto.

EXTRATOS DE CONTRATOS DA LIMPEC

CONTRATO nº. 003/2008 e Convite nº 004/2008; CONTRATA-
DA: VEIGA, OLIVEIRA & ASSOCIADOS OBJETO: Prestação de serviços 
de assessoria e consultoria jurídica. VALOR MENSAL: R$ 6.300,00(seis 
mil e trezentos reais); PRAZO: 12 (doze) meses; VIGÊNCIA:  04.03.2008 
a 03.03.2009. Assinatura: 04.03.08 Ivan Jorge Alves Durão – Diretor 
Presidente.

CONTRATO nº. 004/2008 e Convite nº 003/2008; CONTRA-
TADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. OBJE-
TO: Realização de Seguro para os veículos e equipamentos da LIMPEC. 
VALOR GLOBAL: R$ 24.835,19 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e 
cinco reais e dezenove centavos); PRAZO:  12(doze) meses; VIGÊNCIA: 
de 23/04/2008 a 22/04/2009. Assinatura: 23/04/2008 Lezineide Andrade 
Chagas Santos – Diretora Presidente.

CONTRATO nº 005/2008 e Convite nº 006/2008;CONTRATADA: 
TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA. OBJETO: Aquisi-
ção de uma Balança Rodoviária para o Aterro da Limpec. VALOR TOTAL: 
R$ 52.613,00(cinqüenta e dois mil, seiscentos e treze reais); PRAZO:  
03 (três) meses; VIGÊNCIA: de 29.04.2008 a 28.07.2008. Assinatura: 
29.04.08 Lezineide Andrade Chagas Santos – Diretora Presidente.

CONTRATO nº. 006/2008 e Convite nº 005/2008;CONTRATADA: 
LOGNET Telecomunicações e Informática Ltda. OBJETO: Prestação de ser-
viços de Dados via Rádio interligando o Aterro e a Sede da Limpec. VALOR 
GLOBAL: R$ 23.880,00(vinte e três mil, oitocentos e oitenta reais); PRAZO:  
12 (doze) meses; VIGÊNCIA: de 06.05.2008 a 05.05.2009. Assinatura: 
06.05.08 Lezineide Andrade Chagas Santos – Diretora Presidente.

CONTRATO nº. 007/2008 e Convite Nº. 007/2008; CONTRA-

065/2008. CONTRATADO: VIRTUAL PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA. 
OBJETO: Contratação de artistas e bandas: Moby Dick, Quinto Ele-
mento, Time, Arapuka, Nil Brasil, Henrique Neves, Clube dos Patifes 
e Moviento Arrochante através de seu representante exclusivo a 
empresa Virtual Promoções Artísticas Ltda, para apresentação de 
shows musicais no IV Motofest Camaçari-BA, que será realizado 
no período de 23 á 25/05/08 no município. Valor Total: R$ 38.000,00 
(trinta e oito mil reais).   Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 19/05/08. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 0215/2008. Inexigibilidade de Licitação nº 
069/2008. CONTRATADO: GIRAMUNDO COMERCIO DE PRODUTOS 
DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. OBJETO: Contratação de artistas: 
Daniel e Adelmário Coelho, através de seu representante exclusivo a 
empresa Giramundo Comercio de Produtos de Comunicação Visual 
Ltda. que será realizado no espaço Camaçari, no período de 21 a 
24/06/08. Valor global  R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil 
setecentos e cinqüenta reais)..Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
6006; Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 
26/05/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 216/2008. Inexigibilidade de Licitação nº 072/2008. 
CONTRATADO: F.A.F MACHADO. OBJETO: Contratação dos artistas 
e bandas: Elba Ramalho, Saia Rodada e Raio da Silibrina, através de 
seu representante exclusivo a empresa F.A.F MACHADO, para apre-
sentação de shows musicais no são João  de Camaçari (camaforró 
2008), que será realizado no espaço Camaçari, no período de 21 a 
24/06/08.  Valor global R$ 262.049,27(duzentos e sessenta e dois mil 
quarenta e nove reais e vinte e sete centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 6006; Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data 
da assinatura: 27/05/08. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 203/2008. CONTRATADO: MARCIA OLI-
VEIRA RODRIGUES - ME, LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SESAU nº 
044/2008. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e gelo. Valor 
global de R$ 19.685,58 (dezenove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais 
e cinqüenta e oito centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
6066; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 25. Data da assinatura: 
02/06/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

CONTRATO Nº 0178/2008. CONTRATADO: PR- SERV SER-
VIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA LICITAÇÃO: Tomada de Preço nº. 006 
/2008. Comissão Setorial Permanente de Licitação-COSEL/OBRAS, que 
tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO 
DA PRAÇA NOVA VITÓRIA – TRAVESSA CANUDOS NO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI-BA. Valor Total de 134.415,71 (cento e trinta e quatro 
mil quatrocentos e quinze reais e setenta e um centavos) Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 1129; Elemento de despesa: 44.90.51.00 
- Fonte: 05. Data da assinatura: 05/05/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 194/2008. CONTRATADO: DIVIMED COMÉR-
CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. LICITAÇÃO: Pregão Presencial 
- SESAU nº 041/2008. OBJETO: Aquisição de Equipamentos Médico-
Hospitalares (Balança Eletrônica Antropomédica) Valor global de R$ 
915,00 (novecentos e quinze reais) para o lote 02. Dotação Orçamen-
tária: Projeto/Atividade: 6058 e 6066; Elemento de despesa: 4.4.90.52.00; 
Fontes: 25 e 26. Data da assinatura: 21/05/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA 
CARDOSO.
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TADA: PAT CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Serviços de Engenharia Ci-
vil, Drenagem Superficial da Célula 2 do Aterro Sanitário (1ª Etapa). VALOR 
GLOBAL: R$ 77.652,27 (setenta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e dois 
reais e vinte e sete centavos); PRAZO:  60(sessenta) dias; VIGÊNCIA: 
de 12/05/2008 a 11/07/2008. Assinatura: 12/05/2008 Lezineide Andrade 
Chagas Santos – Diretora Presidente.

TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO

TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO DE Nº 0656/2007-001 DE 
OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
CAMACARI, CONTRATADA: FORTEC CONSTRUÇÕES & MONTAGENS 
LTDA, SUBCONTRATADA: BOM ACABAMENTO LIMPEZA URBANA 
LTDA, LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA nº.007/2007 - Comissão Setorial 
Permanente de Licitação-COSEL/ OBRAS, que tem como objeto a 
contratação de empresa para reforma a ampliação da Unidade Escolar 
Centro Educacional Marques de Abrantes no Município. Valor Total de 
250.759,17 ( duzentos e cinqüenta mil, setecentos e cinqüenta e nove 
reais e dezessete centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
1007; Elemento de despesa: 4490.51.00 - Fonte: 01. Data da assinatura: 
17/03/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 088/2008. FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRO-
DUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 052/2007 - COSEL SAÚDE. OBJETO: Medicamentos.  
Valor global de R$ 3.525,00 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060, 6066, 6058 e 2059; 
Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fontes : 20, 24, 25 e 26 . Data da 
assinatura : 29/05/2008.  EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRE-
TÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº. 089/2008. FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚR-
GICA RIOCLARENSE LTDA.. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
052/2007 - COSEL SAÚDE. OBJETO: Medicamentos.  Valor global de R$ 
32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais). Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 2060, 6066, 6058 e 2059; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; 
Fontes : 20, 24, 25 e 26 . Data da assinatura : 29/05/2008.  EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE. 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº. 090/2008. FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL 
FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA.. LICITAÇÃO: PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 052/2007 - COSEL SAÚDE. OBJETO: Medicamentos.  Valor 
global de R$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060, 6066, 6058 e 2059; Elemento de 
despesa: 3390.30.00.00; Fontes : 20, 24, 25 e 26 . Data da assinatura 
: 29/05/2008.  EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE 
SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº. 091/2008. FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA. 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2007 - COSEL SAÚDE. 
OBJETO: Medicamentos.  Valor global de R$ 23.100,00 (vinte e três 
mil e cem reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060, 6066, 
6058 e 2059; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fontes : 20, 24, 25 e 

26 . Data da assinatura : 29/05/2008.  EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO 
– SECRETÁRIA DE SAÚDE.

ADITIVO DE TERMO DE COMPROMISSO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 
DE FORNECIMENTO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2007. FORNECE-
DOR: DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2007 . OBJETO: PENSO- CÂNULAS 
E SONDAS. Valor global de R$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete 
reais e cinqüenta centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
6058, 6066, 2015 e 2059; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 
02. Data da assinatura: 25/04/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO. 
– SECRETÁRIA DE SAÚDE.

EXTRATOS DE TERMOSADITIVOS DE 
CONVÊNIOS E CONTRATOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Ser-
viços n° 263/2007; Contratante: Município de Camaçari: Contratado: 
Empresa LIMPCANO -  Desentupimento e Sucção de Fossas Ltda; Objeto: 
altera o item 2.1 da  clausula Segunda  do instrumento original  ; Prazo : 
será de 12 (doze) meses; Reajuste: tendo em visa a variação acumulada 
do IPGM no período  compreendido de abril /2007 a abril/2008 no percen-
tual de 9,84% aproximadamente, ficam os valores unitários inicialmente 
pactuados, reajustados, pelo presente termo aditivo ;Preço : considerando 
prorrogação de prazo contida na clausula segunda bem como o reajuste dos 
valores unitários, ambas do presente termo, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido instrumento é de  R$ 576.369,50 (quinhentos e 
setenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove  reais e cinqüenta  centa-
vos),  em razão do reajustamento dos valores unitários previstos na planilha 
descrita na clausula primeira – do objeto, fica anexada, ao presente termo 
nova planilha contratual, conforme informações da SEORLA,  para prazo 
de reajustamento do contrato original, fica estabelecida como data base, 
o mês de maio de 2009,  fica mantida a forma de pagamento prevista na 
clausula Segunda do contrato original; Assinatura: 28/05/2008; Luiz Carlos 
Caetano  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação  de Ser-
viços n° 031/2008; Contratante: Município de Camaçari: Contratado: 
Empresa KA Lanches Ltda; Objeto: altera o item 2.1 da  clausula Segunda  
do instrumento original ;Preço: fica acrescido através do  presente termo 
Aditivo o valor de  R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), corres-
pondendo a 24,37%, aproximadamente do total previsto no contrato original,  
fica anexa nova  planilha de quantitativos, tendo em vista o acréscimo de 
valor constante no presente termo aditivo,  conforme informações da SEINC 
– coordenação de eventos, fica mantida a forma de pagamento prevista 
na clausula Segunda do contrato original; Assinatura: 03/04/2008; Luiz 
Carlos Caetano  - Município

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 096; Contratante: 
Município de Camaçari: Contratado: Elielson da Cruz de Jesus; Objeto: 
prorrogação do prazo  do instrumento original ; Prazo: 12(doze)  meses; 
Preço: por se tratar de prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro 
para a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação 
dos serviços contratados,  constante no caput da clausula quarta, do con-
trato original que é  R$ 7.200,00  (sete mil e duzentos reais), fica mantida 
a forma de pagamento prevista na clausula Segunda do contrato original; 
Assinatura: 01/03/2008; Luiz Carlos Caetano  - Município.
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A Secretaria da Assistência Social 
(Seas) entregou dia 3 de junho, no auditório do 
gabinete, 98 certificados aos moradores dos 
bairros de Nova Vitória e Novo Horizonte. O 
programa, desenvolvido entre a Prefeitura e o 
Instituto Aliança, capacitou os munícipes nos 
cursos de costura, cabeleireiro, estética e agente 
de desenvolvimento social local (ADL). 

O certificado de qualificação profis-
sional atendeu a demanda de jovens e adultos 
que estavam fora do mercado de trabalho e, ago-
ra, podem melhorar a renda familiar. Os cursos 
foram ministrados nos Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras) – Casa da Família – da 
Nova Vitória e do Novo Horizonte. 

Solange Leite representou o Instituto 
Aliança, presente em 14 estados do Brasil, e 
parabenizou a gestão municipal pela capacidade 
de execução do projeto.

Tânia Brito, 43 anos, recebeu o 
certificado pelo curso de costura após 150 ho-
ras de aula. “Minha vida mudou e vai melhorar 
muito mais daqui para frente”. A moradora do 
bairro Nova Vitória, Adenise Santana, 31 anos, 
recebeu seu certificado de cabeleireira e disse 
estar bastante feliz, pois agora ajudará com as 
despesas da casa.

O jovem Cláudio Santos, 16 anos, 
recebeu o certificado do curso de agente de 

Prefeitura entrega 98 certificados aos moradores

desenvolvimento social local (ADL). “O curso de 
ADL nos prepara para o mercado de trabalho. 
Além de discutirmos os problemas do Município, 
buscamos soluções para o desenvolvimento da 
comunidade”.

A população pediu e a Secretaria 
Municipal da Saúde atendeu. Foram constru-
ídos, nos últimos três anos e meio, 10 postos 
de Saúde da Família (PSF), todos solicitados 
pelo morador por meio do Orçamento Par-
ticipativo, instrumento criado pelo governo 
para estimular a participação da sociedade 
na administração.

As comunidades atendidas foram as 
de Alto da Cruz, Lama Preta, Santo Antônio, 
Novo Horizonte, Piaçaveira, Ponto Certo, 
Parafuso, Phoc III, Verdes Horizontes e 
Cajazeira de Abrantes. Atualmente, em fase 
de construção, estão as unidades de Buri 
Satuba, Nova Vitória, Parque das Mangabas 
e Jauá.  

Além da construção de novos postos 
de saúde, a Sesau ampliou o espaço físico 
dos PSFs do Gravatá e de Catu de Abrantes, 
dos Pronto Atendimentos de Nova Aliança 
e Monte Gordo e da Unidade Básica da 
Gleba E.

As ações não param por aí. Após 
detectar a necessidade de estender o horário 
de atendimento em algumas unidades, a 
Sesau criou o terceiro turno, que atende das 
18h às 22h. As unidades do Gravatá, Barra 
de Pojuca e Gleba B possuem o serviço. 

As iniciativas demonstram que o 
Orçamento Participativo se consolida como 
um espaço democrático de discussão entre a 
Prefeitura e a comunidade e que a Secretaria 
da Saúde tem como prioridade promover a 
atenção básica para todos os moradores, 
investindo na prevenção.

 
PARTICIPAÇÃO

Com o intuito de permitir que a comu-
nidade discuta os serviços que querem para 
o bairro, a Prefeitura implantou, em 2005, o 
Orçamento Participativo (OP). O programa, 
dinâmico e democrático, divide os 96 bairros 
do Município em 23 regiões.

População solicita e 
a Secretaria de Saúde

constrói 10 PSFs

A Secretaria da Saúde de Camaçari (Sesau) selecionará os pacientes que passarão pelas cirurgias 
plásticas reparadoras de mama no dia 14 deste mês, a partir das 8h, no posto de atendimento de 

Arembepe. As operações serão realizadas no início de julho, 
no Hospital Geral de Camaçari (HGC).  

A iniciativa faz parte do programa Mutirão de Cirurgias, que já realizou 2.662 procedimentos cirúr-
gicos de média complexidade, gratuitamente, nas especialidades de angiologia, pediatria, clínica 

geral, ginecologia, urologia, mastologia, oftalmologia, ortopedia e proctologia. 
Os gastos são financiados pela Prefeitura, que está investindo cerca de R$ 265 mil na iniciativa. 

Os pacientes passam por pré-triagem, com avaliação de assistente social, depois são encaminha-
dos ao médico. Após a aprovação, os pacientes se dirigem às clínicas credenciadas para fazer os 

exames e agendar a operação.
Para participar da seleção, os interessados devem ligar para o número 0800 284 0067, disponí-
vel de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Segundo a diretora do Departamento de Auditoria, 
Controle, Avaliação e Regulação do SUS, Maria Edmar Torres, o 0800 é um importante canal de 

comunicação e facilita o acesso das pessoas que querem ser operadas.
         O programa Mutirão de Cirurgias foi instituído em março de 2005, de acordo com a Portaria 

486/GM, incluindo as intervenções cirúrgicas de próstata, 
varizes, retina, catarata e diabetes. 

Cirurgia reparadora de mama começa em julho

A Superintendência de Trânsito e Trans-
portes Públicos de Camaçari (STT), preocupada 
com a segurança de pedestres e motoristas, 
implanta, até o final do mês de junho, mais de 40 
redutores de velocidade nas ruas do Município. 

Itacimirim, Buri Satuba, Parque Central, 
Arembepe, Monte Gordo, Parque Satélite, Barra 
do Jacuípe, Camaçari de Dentro, Novo Horizonte, 
Ponto Certo, Barra do Pojuca e Vila de Abrantes 
são algumas das comunidades atendidas.

Segundo o superintendente de Trânsito 
e Transporte, Francisco Franco, os redutores 
é uma forma dura de educar a população. As 
lombadas, de acordo com ele, são colocadas em 
duas situações, depois de estudo técnico feito 
pela STT e solicitação da população, através das 
associações de moradores. 

Quando solicitada, o órgão de trânsito 
envia um engenheiro ao local para analisar a 
viabilidade e a necessidade dos redutores. Os 

casos mais comuns são para inibir o excesso 
de velocidades e evitar acidentes. Além disso, 
há muitos pedidos de redutores em frente aos 
colégios.

 
PARCERIAS
O Projeto Fiscal Cidadão conta com a 

participação de pessoas escolhidas nas comu-
nidades para prestar serviços voluntários de 
fiscalização do trânsito. A idéia é fazer com que 
a população vistorie motoristas e cobradores de 
ônibus, prestando atenção no tratamento que é 
dado aos passageiros, principalmente idosos e 
deficientes físicos. 

         A Organização Não-Governamental 
(ONG) Global Road Safety Partneship (GRSP) 
assina convênio com a Prefeitura no dia 10 
próximo, às 10h, na Cidade do Saber Professor 
Raymundo Pinheiro, para promover atividades 
em educação no trânsito.

A pedidos, STT implanta 40 redutores de velocidade

Um atalho para o mercado de trabalho


