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Caetano quer o municipalismo na agenda nacional

Ao ser empossado dia 09 de fevereiro na 
presidência da Anamup (Associação Nacional dos 
Municípios Produtores), em Brasília, o prefeito de 
Camaçari (BA), Luiz Carlos Caetano, defendeu 
o esforço conjunto de todas as forças políticas, 
em um movimento suprapartidário, para incluir na 
agenda dos grandes temas nacionais o debate 
sobre o novo municipalismo, pautado na busca 
pelo desenvolvimento sustentável.

Com o auditório lotado, na sede da ABM 
(Associação Brasileira dos Municípios), com as 
presenças de prefeitos de todas as regiões do 
Brasil, Luiz Caetano disse que hoje os gestores 
municipais se deparam com dois grandes pro-
blemas emergenciais. Um é a superação dos 
efeitos da crise financeira internacional, o outro 
a luta para garantir uma reforma tributária que 
“faça justiça aos municípios, onde efetivamente 
é gerada a riqueza do país”.

O prefeito de Camaçari prometeu uma 

gestão dinâmica e inovadora, que terá como 
uma das principais prioridades a construção de 
um novo pacto federativo. Ele lembrou que os 
municípios produtores são os primeiros e mais 
atingidos pela crise financeira internacional, por 
isso mesmo entende que o projeto de reforma 
tributária em tramitação no Congresso Nacional 
precisa ser bem debatido e ajustado, para que 
não prejudique os centros municipais responsá-
veis pela produção e ao mesmo tempo assegure o 
desenvolvimento das pequenas cidades. “A gente 
ouve tantos planos para salvar os bancos, as 
montadoras e outros setores da economia, mas 
ninguém fala em salvar os municípios. Pois bem, 
nós estamos aqui para lutar por isso”.

Luiz Caetano acrescentou que hoje, a 
grande maioria dos municípios está inadimplente, 
sem condições nem sequer de receber ajuda dos 
governos federal e estaduais. Portanto, acredita 
que somente com a proposta de um novo muni-

Segundo Caetano, os municípios produtores são os mais atingidos pela crise

cipalismo seja possível garantir a autonomia mu-
nicipal. “Os municípios arcam com grande parte 
da conta da segurança pública, da educação do 
segundo grau e diversas outras despesas, pois 
agora chegou o momento de receber a contra-
partida por tudo que banca”.

 
DESCENTRALIZAR A RECEITA 
O presidente da ABM, José do Carmo, 

afirmou que o governo federal, com o projeto 
de reforma tributária, não pode segmentar 
entre grandes, médios e pequenos municípios. 
“Independentemente de onde more, o cidadão 
tem direito aos serviços públicos necessários de 
qualidade, pois isso é pré requisito indispensável 
à construção da cidadania”.

Ele propôs que a Anamup, a ABM e 
a Frente Nacional dos Prefeitos elaborem um 
documento com os pontos que os municípios 
consideram  prioritários, merecedores de um 
debate mais profundo e de ajustes, e o enca-
minhe ao deputado Sandro Mabel (PMDB-GO), 
relator do projeto de reforma tributária na Câmara 
Federal. 

Na opinião de José do Carmo, é fun-
damental a descentralização da receita, como 
instrumento de qualificação do setor público e 
do desenvolvimento dos municípios.

 
FRENTE DOS PREFEITOS
Logo depois de tomar posse na Anamup, 

o prefeito de Camaçari seguiu para a sede nacio-
nal da CUT (Central Única dos Trabalhadores), a 
fim de participar de reunião da Frente Nacional 
dos Prefeitos, onde foram debatidos os detalhes 
para o encontro com o presidente Lula, marcado 
para a tarde desta terça-feira (10/02).

Luiz Caetano reconheceu o que chamou 
de “valiosos avanços” conquistados pelos muni-
cípios a partir do governo Lula, inclusive com o 
aumento do FPM (Fundo de Participação dos 
Municípios), a atenção que o presidente tem dado 
às questões municipais, no entanto reafirmou a 
imperiosidade de se rever o texto da reforma tri-
butária, inclusive com alterações nos percentuais 
destinados à União, aos estados e aos municí-
pios. “O bolo precisa ser melhor dividido”.

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, 
sancionou, dia 13 de fevereiro, a reforma admi-
nistrativa, com o objetivo de dar mais agilidade 
a setores de destaque na execução das polí-
ticas públicas. A Lei de número 599/2009 traz 
mudanças significavas na estrutura dos órgãos 
administrativos e reduz de 20 para 15 as Secre-
tarias municipais.   

As principais mudanças ficam por conta 
da criação das Secretarias de Desenvolvimento 
Social (Sedes), Desenvolvimento Urbano (Sedur) 
e Desenvolvimento Econômico (Sedec) que pas-
sam a desenvolver atividades das pastas extintas. 
O nome do novo secretariado deve ser anunciado 
na próxima semana.

A reforma ainda contempla a reestru-
turação das Secretarias de Governo (Segov), 
de Administração (Secad), Educação (Seduc), 

Prefeito sanciona reforma administrativa
Saúde (Sesau), Cultura (Secult), Mulher (Semu), 
Infra-Estrutura (Seinfra), Fazenda (Sefaz), Ser-
viços Públicos (Sesp), Esporte e Lazer (Sedel), 
Turismo (Setur), Habitação (Sehab) e Saúde 
(Sesau).

 
INCORPORAÇÕES
 
A assistência social e segurança alimen-

tar agora são de responsabilidade da Sedes e o 
apoio ao micro e pequeno empresário, geração 
de emprego e renda, projetos para atração de 
novas empresas e programas de fomento à 
agricultura e pesca ficam a cargo da Sedec que 
incorpora as extintas Seinc e Seap. Sedur que 
assume as funções da Seplan e da Coordenação 
de Defesa Civil.

A Secad (Secretaria da Administração) 

assume as ações administrativas locais. A Se-
gov absorve o planejamento governamental, o 
orçamento público e a Coordenação de Even-
tos. A Semu passou a se chamar Secretaria de 
Promoção da Mulher e da Reparação (Seprom), 
ficando responsável por promover políticas públi-
cas voltadas para a igualdade racial, o combate 
à discriminação racial e a juventude.

 
SECRETARIAS EXTINTAS
Com a incorporação das novas pastas 

foram extintas as Secretarias de Assistência 
Social (Seas), Segurança Alimentar e Benefícios 
Sociais (Seabes), Planejamento Urbano (Seplan), 
Saneamento Básico (Sesan), Indústria, Comércio 
e Serviços (Seinc), Agricultura e Pesca (Seap), 
Orla (Seorla) e a Coordenação de Defesa Civil 
(Codec).
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Atos do Poder Executivo
LEI N° 949/2009

DE  13 DE FEVEREIRO DE 2009

Que denomina a praça São Bento a praça 
atual praça de Buris de Abrantes.

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

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

Art. 1° - Fica denominada de Praça São Bento a atual Praça 
de Buris de Abrantes. 

Art. 2º - O Poder Público Municipal responsabilizar-se-á 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 13 DE FEVEREIRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI N° 950/2009
DE  13 DE FEVEREIRO DE 2009

Que denomina a rua Camaçari de Dentro, 
de rua Agostinho Barbosa de Santana.

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

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

Art. 1° - Fica denominada de Rua Agostinho Barbosa de San-
tana, a atual rua Camaçari de Dentro. 

Art. 2º - O Poder Público Municipal responsabilizar-se-á 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 13 DE FEVEREIRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

DECRETO Nº. 4724 /2009
DE 13  DE FEVEREIRO DE 2009

Autoriza o titular da Secretaria da Admi-
nistração a promover processo seletivo 
simplificado para seleção de candidatos 
para preenchimento de vagas do Quadro 
de Pessoal da Secretaria da Saúde do 
Município de Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições e com fundamento no inciso IX, do art. 
37, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº. 683/2005 e,

Considerando que o Plano de Desmobilização de Pessoal da 
FAPEX está ocorrendo de forma gradativa, através da substituição dos 
profissionais de saúde contratados pelo convenio FAPEX por servidores 
concursados;

Considerando a necessidade de contratar profissionais da área 
de saúde mental,  em cargos não contemplados no Concurso Publico nº. 
01/2007, para assegurar assistência aos usuários do Centro de Atenção 
Psíco-social - CAPS, até a Administração instrumentalizar-se, para con-
tratação de pessoal, através de Concurso Público;

Considerando que o número de candidatos classificados 
e aprovados para o cargo de médico, através do Concurso Público nº 
001/2007 e Processo Seletivo nº. 01/2008, realizados pela Prefeitura Mu-
nicipal de Camaçari, foi insuficiente para atender a demanda da Secretaria 
de Saúde e as vagas oferecidas;

Considerando a responsabilidade de assegurar a continuidade 
do Programa de Saúde da Família - PSF e de outros serviços da rede 
municipal de saúde;

Considerando que as 08 (oito) Unidades de Saúde da Família 
continuam sem médico e a ausência destes para suprir às necessidades 
da rede como se observa na escala das Unidades de Pronto Atendimento 
e, por fim,

Considerando a urgência necessária para a superação da 
situação apresentada e a imediata conclusão do Plano de Desmobilização 
de Pessoal da FAPEX,

DECRETA

Art. 1º - Fica o titular da Secretaria da Administração auto-
rizado a promover, em caráter emergencial, os atos necessários para a 
seleção de candidatos, através de processo seletivo simplificado, para o 
preenchimento temporário de vagas do Quadro de Pessoal da Secretaria 
da Saúde do Município de Camaçari, que demandam o suprimento ime-
diato de mão-de-obra, a fim de não permitir a interrupção da prestação do 
serviço de saúde pública, até a realização do pertinente concurso público 
para fins de investidura efetiva.

Art. 2º - O titular da Secretaria da Saúde deverá fornecer todos 
os dados e informações necessárias á consecução do referido processo, 
nos prazos e condições estabelecidas pela Secretaria da Administração e 
atendidas as exigências contidas no art. 9º, da Lei nº. 683/2005. 

Art. 3º - Fica constituída, no âmbito da Secretaria da Admi-
nistração, a Comissão do Processo Seletivo - SESAU, responsável pela 
realização do processo seletivo simplificado de que trata este Decreto, 
com a seguinte composição:

I. Juvaneide Leite Duarte - SECAD;
II. Ana Ester Oliveira da Silveira - SESAU;
III. Eunice Oliveira Santos Cavalcante Carneiro - SECAD;

LEIS DECRETOS
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IV. Eliana Maria Vasconcelos Rocha - SECAD;
V. Maria da Ajuda Ameno Bonfim - SECAD;

Art. 4º - Os membros da Comissão do Processo Seletivo - 
SESAU exercerão suas atividades com estrita observância do quanto 
estabelece a Lei nº. 683/2005. 

Art. 5º - Fica estabelecido o prazo máximo de 30(trinta) dias, 
contados da data publicação deste ato, para o cumprimento da presente 
determinação. 

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, consoante o disposto no artigo 86 da Lei Municipal nº 407/98, que 
reorganiza o Estatuto dos Servidores Público Municipais, e as informações 
constantes do processo administrativo nº 22427/2007, no qual comprova o 
exercício de Função Gratificada, por mais de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora NEIRIAN TELES CARVALHO, cadastro 
nº 3313-8, lotada na Secretaria da Educação/SEDUC, a título de vantagem 
pessoal, a Incorporação da Verba Gratificada de Diretor Escolar III FCE V 
à sua Remuneração, a partir da presente data. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, consoante o disposto no artigo 86 da Lei Municipal nº 407/98, que 
reorganiza o Estatuto dos Servidores Público Municipais, e as informações 
constantes do processo administrativo nº 08791/2008, no qual comprova o 
exercício de Função Gratificada, por mais de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora RENATA LOUREIRO DE JESUS, ca-
dastro nº. 3141-3, lotada na Secretaria da Educação/SEDUC, a título de 
vantagem pessoal, a Incorporação da Verba Gratificada de Diretor Escolar 
FCE II-A a sua Remuneração, a partir da presente data. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com fun-
damento no disposto na Lei n° 668/2005 de 27 de Janeiro de 2005,

Resolve:

Considerar exonerada ADALGISA BATISTA SILVEIRA, ca-
dastro n° 036211-1 do cargo de Procurador Jurídico, Símbolo PGM 
VI, da estrutura da Procuradoria Geral do Município - PGM, a partir 
de 28 de Fevereiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, consi-
derando as informações constantes do processo administrativo nº 
01492/2009.

Resolve:

Exonerar a pedido, KARINA SOUZA VILASBOAS, cadastro 
nº. 60031-7 do cargo de Médico, da estrutura da Secretaria da Saúde - 
SESAU,  a partir de 31 de janeiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

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

Resolve:

Considerar exonerado LUIZ KARLOS RIBEIRO BARBO-
SA, cadastro n° 037226-9 do cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Administração - SECAD, a partir de 31 de 
Janeiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

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

Resolve:

Considerar nomeado LUIZ KARLOS RIBEIRO BARBOSA, 
para o cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria 
da Administração - SECAD, a partir de 02 de Fevereiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

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

Resolve:

Considerar exonerada MARIA EDMAR TORRES SILVA AVI-
LA, cadastro n° 036931-5, do Cargo de Diretor Departamento, Símbolo 
CC-I, da Diretoria de Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação do 
SUS, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 31 de 
Janeiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

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

Resolve:
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Considerar exonerada ROSANA RAFAEL MENEZES, ca-
dastro n° 035849-5 do cargo de Secretária Executiva III, Símbolo GAS 
V, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, a partir de 31 de 
Janeiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

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

Resolve:

Considerar nomeada ANA MARIA GOMES ROSA, para o 
cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria de Ser-
viços Públicos - SESP, a partir de 07 de Janeiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com fun-
damento no disposto na Lei n° 668/2005 de 27 de Janeiro de 2005,

Resolve:

Considerar nomeada GILVÂNIA GOMES DE OLIVEIRA, para 
o cargo de Supervisor, Símbolo CC III, da estrutura da Secretaria da 
Saúde - SESAU, a partir de 02 de Fevereiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2009

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

R E S O L V E

Colocar à disposição do Município de Dias D’Avila, com ônus 
para o município de Camaçari, o servidor JOSÉ GERSON DANTAS LIMA, 
R.G. n° 1089885-97 e Cadastro n° 0627- 0, e que exercerá o Cargo de 
Procurador Geral, naquele Município.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 06 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

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

Resolve:

Considerar nomeado JOSÉ JORGE DOS SANTOS, para 
o cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria de 
Assistência Social  - SEAS, a partir de 07 de Janeiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

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

Resolve:

Designar o Senhor ROBSON OLIVEIRA DE SENA, suplente 
no Conselho Tutelar, para substituir a Conselheira Tutelar Titular Edi-
lene de Jesus Mota, da estrutura da Secretaria de Assistência Social 
- SEAS, durante sua ausência, no período de Licença Maternidade de  
18 de Janeiro á 17 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com fun-
damento no disposto na Lei n° 668/2005 de 27 de Janeiro de 2005,

Resolve:

Considerar nomeada RALISON VALENTIM DE JESUS, para 
o cargo de Assessor Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura da Secre-
taria da Mulher - SEMU, a partir de 02 de Fevereiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.            

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

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

Resolve:

Considerar exonerada JEANE MARILA MINZE SANTANA, 
cadastro n° 036851-7, do Cargo Coordenador, Símbolo CC-II, da es-
trutura da Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 09 de Fevereiro 
de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

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

Resolve:

Considerar exonerado OSVALDO ANDRADE AZEVEDO, 
cadastro n° 037334-2, do Cargo Coordenador, Símbolo GES II, da 
estrutura da Secretaria da Administração - SECAD, a partir de 05 de 
Fevereiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

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

Resolve:

Considerar nomeado OSVALDO ANDRADE AZEVEDO, 
cadastro n° 037334-2, para o Cargo Gerente, Símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Administração - SECAD, a partir de 06 de 
Fevereiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
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Gabinete da Vice-Prefeita

G
AV

IP

 PORTARIA N°. 03
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2009

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e

Tendo em vista o quanto disposto na Resolução nº 1197/06, 
que dispõe acerca da fiscalização pelo Tribunal de Contas dos Municípios, 
de numerário para realização de despesas, em regime de adiantamento, 
sob a responsabilidade de servidor, 

RESOLVE

Designar a servidora ELINALVA GUILARDUCCI DE SOUZA, 
Cadastro n°. 8193-9, lotada nesta Procuradoria Geral, para ficar responsá-
vel pelos pagamentos das despesas realizadas através de adiantamento, 
no sentido de atender ao SIGA- Sistema Integrado de Gestão e Auditoria, 
bem como ao Tribunal de Contas dos Municípios.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, em 06 de fevereiro de 2009.

JOSÉ ORLANDO ROCHA DE CARVALHO
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 01
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2009

A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e 

Tendo em vista o quanto disposto na Resolução nº 1197/06, 
que dispõe acerca da fiscalização pelo Tribunal de Contas dos Municípios, 
de numerário para realização de despesas, em regime de adiantamento, 
sob a responsabilidade de servidor,

RESOLVE

Designar o servidor ALISSON EMANUEL DOS SANTOS 
SILVA, Cadastro nº 037039-4 lotado nesta Controladoria Geral, para 
ficar responsável pelos pagamentos de despesas realizadas através de 
adiantamento.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, em 09 de fevereiro de 2009.

SUMAIA SILVA CAMPOS
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº. 001 /2009
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2009

Dispõe sobre a designação de servidor  responsável pelo 
processo de adiantamento, no âmbito da Secretaria do Governo.

A SECRETÁRIA DO GOVERNO DO MUNICIPIO DE CA-
MAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas competências legais e em 
atendimento a orientação da Controladoria Geral do Município, estabelecida 
pelo Ofício Circular CGM nº. 009/2009, 

Tendo em vista o quanto disposto na Resolução nº 1197/06, 
que dispõe acerca da fiscalização pelo Tribunal de Contas dos Municípios, 
de numerário para realização de despesas, em regime de adiantamento, 
sob a responsabilidade de servidor, 

 
R E S O L V E

Art. 1°- Designar o servidor Isai Carlos D”Amorim Aguiar,  Mat. 
35032-6, como responsável pelo processo de adiantamento, no sentido 
de atender ao SIGA- Sistema Integrado de Gestão e Auditoria, bem como 
ao Tribunal de Contas dos Municípios .

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DO GOVERNO, EM 11 DE 
FEVEREIRO DE 2009.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE
Secretária do Governo

PORTARIA Nº. 01 /2009
DE 13  DE FEVEREIRO DE 2009

Dispõe sobre a designação de servidor  responsável pelo 
processo de adiantamento.

A VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas competências legais,

Considerando o disposto na Resolução n° 1197/06, que dispõe 
acerca da fiscalização pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e no sentido 
de atender ao SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Auditoria. 

 
R E S O L V E

Art. 1°- Designar a  servidora Ana Lucia dos Santos CAD. 
N°151380-5, como responsável pelo processo de adiantamento, no âmbito 
do Gabinete da Vice-Prefeita.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE CAMA-
ÇARI,  EM 13 DE FEVEREIRO DE 2009.

TEREZA CRISTINA GIFFONI VIEIRA
VICE-PREFEITA

 

Procuradoria

PG
M

Controladoria

CG
M

Secretaria do Governo

SE
G
O
V

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VI - Nº 293 - de 07 a 13 de fevereiro de 2009PÁGINA 6  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 COMISSÃO CENTRAL DE AVALIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS

EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS nº. 01/2009

Secretaria da Administração

SE
CA

D

O(a) Coordenador(a) da Comissão Central de Avaliação de 
Documentos criada pelo Decreto Municipal 4397/2007  e instituída pela 
portaria nº 065/2007 após avaliação documental da CCAD e tendo os 
prazos de guarda  necessária acrescidos a Tabela de Temporalidade 
de Documentos da Prefeitura Municipal de Camaçari faz saber a quem 
possa interessar que, a partir do 30.º dia subseqüente à data de publica-
ção deste Edital, o Arquivo Público Municipal de Camaçari eliminará os 
documentos abaixo relacionados que já prescreveram a sua guarda legal 
e administrativa. Os interessados poderão requerer às suas expensas, no 
prazo citado, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do 
processo, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e 
demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Central de 
Avaliação de Documentos.

Grupo: Administração
Função: Gestão de Recursos Humanos
Sub-Função: Seleção e Valorização do Servidor
Série Documental:
Exame de Seleção de Concursos Públicos
Datas-limite: 2003
Quantidade (nº. de caixas ou metros lineares):  102 caixas

Local e data: Camaçari 29 de Janeiro de 2009
Presidente da CCAD: Emerson Carlos da Silva Matrícula 35789-3

PORTARIA N° 007/2009
DE 20 DE JANEIRO DE 2009    

 Dispõe sobre concessão de benefícios de Licença-Prêmio a 
Servidor Municipal

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, con-
feridas pelo Decreto n° 4220/2006, que Delega competência ao Secretário 
da Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal n° 
407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Camaçari e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais para a 
concessão do benefício conforme comprovação nos autos do Processo 
Administrativo n°. 22939/2007,

R E S O L V E

 Retificar a licença-prêmio concedida à servidora, MARIA 
DA NATIVIDADE ALVES DOS SANTOS, matrícula n° 3982-0, Auxiliar de 
Disciplina, lotada na Secretaria da Educação/SEDUC, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses, referente ao qüinqüênio aquisitivo que 
onde se lê de 17/05/1995 à 16/05/2000, leia-se 17/05/2000 à 16/05/2005 
a partir de 01 de Abril de 2008.

   
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE JANEIRO DE 2009.
                                 

ADEMAR DELGADO DAS  CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL nº. 01/2009 - SECAD

A Secretaria Municipal da Administração de Camaçari, devida-
mente autorizada pelo Prefeito Municipal, nos autos do processo adminis-
trativo de nº. 01452/2009, com o objetivo de prover demanda da Secretaria 
Municipal da Saúde – SESAU, tendo em vista o caráter emergencial de 
atendimento das unidades assistenciais de saúde e considerando que o 
Processo Seletivo anterior não obteve êxito no preenchimento das vagas 
ofertadas, TORNA PÚBLICO que fará realizar, Processo Seletivo Simpli-
ficado para contratação imediata de profissionais para a Rede de Saúde, 
por tempo determinado, em regime especial de direito administrativo, com 
formação de reserva, observado o disposto no inciso IX, do artigo 37, da 
Constituição Federal e os termos das Leis Municipais nº. 683 de 11 de 
julho de 2005 e nº. 783 de 04 de maio de 2007 através da Comissão do 
Processo Seletivo Simplificado constituída pelo Decreto nº. 4724/09, e 
ainda consoante às normas contidas neste edital.

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. SIGLAS:
No presente edital serão utilizadas, com a mesma correspon-

dência, as seguintes siglas e os respectivos nomes por extenso:
a. CAPS: Centro de Atenção Psicossocial
b. CAPS AD: Centro de Atenção Psicossocial para álcool 

e outras drogas
c. CEMPRE: Centro Multiprofissional de Habilitação 

Física
d. CESME: Centro de Especialidade em Saúde Mental
e. CPSS: Comissão do Processo Seletivo Simplificado
f. CGP/SECASD: Coordenação de Gestão de Pessoas/

SECAD
g. DOM: Diário Oficial do Município
h. PA: Pronto Atendimento
i. PMC: Prefeitura Municipal de Camaçari
j. PNE: Portadores de Necessidades Especiais
k. PSF: Programa Saúde da Família
l. PSS: Processo Seletivo Simplificado
m. SECAD: Secretaria da Administração
n. SESAU: Secretaria da Saúde
o. UBS: Unidade Básica de Saúde
p. VAGAS LC – Vagas de Livre Concorrência
q. VAGAS PNE – Vagas Portadores de Necessidades 

especiais.

1.2. O Processo Seletivo Simplificado será executado 
pela SECAD, através da CPSS e visará à contratação de profissionais de 
nível técnico e superior que atuarão nas Unidades de Saúde da SESAU, 
observando os seguintes parâmetros:

PORTARIA Nº. 001 /2009
De 11 de fevereiro de 2009

O Secretario de Esporte e Lazer – SEDEL,  no uso de suas 
atribuições que lhes serão  conferidas por lei e considerando a necessi-
dade em atender a resolução n° 1197/06 e oficio 009/09, da Controladoria 
Geral do Município.

R E S O L V E

Nomear o servidor João Raimundo dos Santos, Cadastro 
36059-1, com a finalidade de utilizar o pagamento de despesas miúdas 
por adiantamento, através de cheques nominais para  atender ao SIGA- 
Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Tribunal de Contas dos 
Municípios .

PUBLIQUE-SE,  E CUMPRA-SE

Gabinete do Secretario em 11 de fevereiro de 2009.

Vital de oliveira Vasconcelos
Secretário

Secretaria de Esporte e Lazer

SE
D
EL
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TABELA 1. FUNÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR.

TABELA 2. FUNÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR.

SERVIÇOS DE TRANSTORNO MENTAL EM ADULTOS 
CESME E CAPS ORLA 

FUNÇÃO 
 

VAGAS 
LC 

VAGAS 
PNE 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL REMUNERAÇÃO PRÉ-REQUISITO / 

ESCOLARIDADE 

Médico com 
experiência em 

psiquiatria 
03 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2. Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área de 
Psiquiatria ou com mais de 2 
anos (inclusive) de experiência 
comprovada. 

Médico Homeopata 01 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2. Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área. 

Psicólogo 02 - 40h 2.929,48 
1. Curso de Graduação em 
Psicologia 
2. Registro no Conselho 
Regional. 

Terapeuta 
Ocupacional 03 - 30h 2.493,60 

1. Curso de Graduação em 
Terapia Ocupacional 
2. Registro no Conselho 
Regional  

 

SERVIÇOS DE TRANSTORNO POR USO ABUSIVO E/OU DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

CAPS AD E CONSULTÓRIOS DE RUA 

FUNÇÃO 
 

VAGAS 
LC 

VAGAS 
PNE 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO PRÉ-REQUISITO 

Médico com experiência em 
psiquiatria 03 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2. Registro no Conselho Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área de 
Psiquiatria ou com mais de 5 
anos (inclusive) de experiência 
comprovada. 

Médico Clínico 01 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2. Registro no Conselho Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área. 

Médico Homeopata 01 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2. Registro no Conselho Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área. 

Psicólogo 01 - 40h  2.929,48 
1. Curso de Graduação em 
Psicologia 
2. Registro no Conselho Regional 

Terapeuta Ocupacional 01 - 30h 2.493,60 
1. Curso de Graduação em 
Terapia Ocupacional 
2. Registro no Conselho Regional 
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TABELA 3. FUNÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR.

TABELA 4. FUNÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR

 

TRANSTORNO MENTAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

AMBULATÓRIO INFANTO JUVENIL 

FUNÇÃO 
VAGAS 

LC VAGAS 
PNE 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO PRÉ-REQUISITO 

Médico com 
experiência em 

psiquiatria 
03 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em Medicina  
2. Registro no Conselho Regional 
3. Título de Especialista ou residência 
médica na Área de Psiquiatria Infantil ou com 
mais de 5 anos de experiência comprovada 
na área de psiquiatria Infantil,. 

Psicólogo 02 - 40h 2.929,48 1. Curso de Graduação em Psicologia 
2. Registro no Conselho Regional 

Terapeuta 
Ocupacional 01 - 30h 2.493,60 

1. Curso de Graduação em Terapia 
Ocupacional 
2. Registro no Conselho Regional 

SERVIÇOS AMBULATORIAIS/ POLICLINICA 

FUNÇÂO 
VAGAS 

LC VAGAS 
PNE 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO PRE- 
REQUISITO 

Médico 
Proctologista 02 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2. Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área. 

Médico 
Oncologista 01 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2.  Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área 

Médico 
Homoepata 02 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2.  Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área 

Médico 
Ginecologista 03 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2.  Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área 

Médico 
Neurologista 02 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2.  Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área 

Médico 
Ortopedista 02 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2.  Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área 

Médico 
Neuro-pediátra 02 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2. Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área 
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TABELA 5. FUNÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR.

Médico 
Gastroenterologista 02 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2.  Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área 

Médico 
Hematologista 02 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2.  Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área 

Médico 
Cardiologista 02 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2.  Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área 

Médico 
Mastologista 02 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2.  Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área 

Médico 
Pneumologista 02 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2.  Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área 

Médico 
Nefrologista 02 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2.  Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área 

Médico Nefro-pediatra 02 - 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina 
2.  Registro no Conselho 
Regional 
3. Título de Especialista ou 
residência médica na Área 

Fonoaudiólogo 02 - 30h 2.493,60 
1. Curso de Graduação em 
Fonoaudiologia 
2. Registro no Conselho 
Regional. 

 

 

SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA 

CEMPRE/ CAMAÇARI 

FUNÇÃO 
 

VAGAS 
LC 

VAGAS 
PNE 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO PRÉ-REQUISITO 

Fonoaudiólogo 02 - 30h 2.493,60 
Curso de Graduação em 
Fonoaudiologia e registro no Conselho 
Regional. 

Terapeuta 
Ocupacional 02 - 30h 2.493,60 

Curso de Graduação em 
Terapia Ocupacional e registro no 
Conselho Regional. 
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TABELA 6. FUNÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR.

TABELA 7. FUNÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR

TABELA 8. FUNÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR.

TABELA 9. FUNÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR.

SERVIÇOS DE PLANTÔES 

PRONTO ATENDIMENTO 

FUNÇÃO 
 

VAGAS 
LC 

VAGAS 
PNE 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO PRÉ-REQUISITO 

Médico com 
experiência em 

psiquiatria 

 
 
 

06 01 24h  
3.515,17 

1. Curso de Graduação em Medicina 
com registro no Conselho Regional; 
2. Título de Especialista ou residência 
médica na Área de Psiquiatria ou com 
mais de 5 anos de experiência 
comprovada  

Médico Clinico 
Socorrista 

 
 

40 05 24h 3.515,17 

1. Curso de Graduação em 
Medicina e registro no Conselho 
Regional; 
2. Título de Especialista ou residência 
médica na área ou afins, com 
experiência em Emergência. 

Médico Pediatra 
Socorrista 

 
 

10 02 24h 3.515,17 

1. Curso de Graduação em 
Medicina e registro no Conselho 
Regional; 
2. Título de Especialista ou residência 
médica na área ou afins, com 
experiência em Emergência. 

 

SERVIÇO DE AUDITORIA 
AUDITORIA/SUS 

FUNÇÃO 
 

VAGAS 
LC 

VAGAS 
PNE 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO PRÉ-REQUISITO 

Médico Auditor 

 
01 

- 20h 2.929,48 

1. Curso de Graduação em 
Medicina com registro no Conselho 
Regional. 
2. Título de Especialista Área ou experiência 
comprovada em Auditoria 

 

 

SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO 
 LABORATÓRIO DO PA 

FUNÇÃO 
 

VAGAS 
LC 

VAGAS 
PNE 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL REMUNERAÇÃO PRÉ-REQUISITO 

Farmacêutico 
Bioquímico 

 
06 01 30h 2.493,60 

1. Curso de Graduação em 
Farmácia, com registro no 
Conselho Regional 
2. Título de Especialista na Área. 

 

SERVIÇO DE PSF 

ATENÇÃO BÁSICA 

FUNÇÃO VAGAS 
LC 

VAGAS 
PNE 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL REMUNERAÇÃO PRÉ-REQUISITO 

Médico 
PSF 

 
12 03 40h 5.858,80 1. Curso de Graduação em Medicina com 

registro no Conselho de Classe. 
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TABELA 11. PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO

Observações:
a. Não será permitida a execução de atividades em horário 

extraordinário;
b. A remuneração é constituída pelo vencimento básico acresci-

do de gratificação de produtividade SUS prevista na Lei Municipal n 373/97 
e tabela apresentada no ANEXO I.

c. As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classifica-
ção geral dos candidatos habilitados, de acordo com a necessidade admi-
nistrativa da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Camaçari.

1.3. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado 
será de 12 (doze) meses contados da data da homologação do resultado 
final pela autoridade competente, podendo ser prorrogado, uma só vez, pelo 
mesmo período, de acordo a necessidade e conveniência da Administração 
Pública, nos termos da Lei.

1.4. O prazo da contratação será o estabelecido na Lei 
Municipal nº. 783/2007.

1.5 A Descrição das funções e responsabilidades encon-
tram-se no Anexo III deste edital.

II - DA FORMA DE SELEÇÃO
2.1. A seleção será realizada mediante análise curricular, com 

caráter eliminatório e classificatório, realizada pela CPSS, obedecido ao 
disposto neste edital.

2.2. No item 4.1.1 deste Edital encontram-se indicados os 
valores e pontuação dos títulos aceitos.

III - DAS INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição do candidato é gratuita e implicará no conhe-

cimento de todas as normas e condições estabelecidas para o PSS nos 
editais e comunicados oficiais, divulgados no site www.camacari.ba.gov.br 
e no Mural Oficial/SECAD, e a tácita aceitação das mesmas, em relação 
às quais não poderá alegar desconhecimento.

3.2 As inscrições serão realizadas no período de 16 de fevereiro 
de 2009 a 03 de março de 2009, conforme a seguir:

3.2.1 FORMA ELETRÔNICA: pelo endereço eletrônico www.
camacari.ba.gov.br, até o último minuto do último dia de inscrição acima 
indicado.

3.2.1.1 Após o preenchimento do formulário eletrônico o candi-
dato deverá imprimi-lo e envia-los, juntamente com os documentos citados 
no item 3.3, em envelope devidamente identificado, à SECAD - CPSS, na 
Rua Francisco Drumond, s/n, Térreo Auditório da SECAD, Centro Admi-
nistrativo – Camaçari- BA.

3.2.2. FORMA PRESENCIAL: A inscrição presencial será reali-
zada, pessoalmente, na SECAD - CPSS, na Rua Francisco Drumond, s/n, 
Térreo, Auditório da SECAD, Centro Administrativo – Camaçari, no horário 
das 8:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

3.3. Juntamente com o requerimento de inscrição, e no mesmo 

momento, o candidato deverá entregar:
a) o curriculum vitae e todos os documentos que comprovem 

a formação indicada no documento, inclusive os documentos exigidos 
como pré-requisito nas Tabelas 1 a 12 do item 1.2 deste edital, em cópia 
devidamente autenticada por cartório extrajudicial ou, apresentar cópia 
acompanhada do original para autenticação do servidor público encarre-
gado das inscrições;

b) cópia da carteira de identidade e do CPF
c) cópia da carteira profissional, devidamente registrada.
· 3.3.1. Os candidatos PNE deverão seguir, além dos 

indicados acima, os procedimentos dispostos no item 3.11 deste Edital. 
3.4. O curriculum vitae que indicar títulos, mas que não se fizer 

acompanhar dos mesmos dará motivo à desclassificação do candidato. 
3.5. O candidato só poderá concorrer a uma função neste 

PSS.
3.6. Não será permitida mudança de função depois de enca-

minhado o requerimento de Inscrição.
3.7. Se o candidato efetivar mais de uma inscrição no PSS, 

terá validada apenas a inscrição mais recente.
3.8. As informações prestadas no requerimento de inscrição 

serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se a SECAD o 
direito de excluir do PSS aquele que não preencher esse documento oficial 
de forma completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

3.9. Não será aceita inscrição condicional e/ou extemporânea 
ou realizada por qualquer outra via que não a especificada nesse edital.

 3.10; O candidato que não concordar com o indeferimento da 
sua inscrição deverá comprovar a regularidade da mesma, até 24 horas 
após a publicação, conforme procedimentos que serão divulgados junto 
com a publicação das inscrições indeferidas.

3.11. A INSCRIÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDA-
DES ESPECIAIS - PNE 

3.11.1 O candidato portador de deficiência poderá concorrer, 
sob sua inteira responsabilidade, às contratações reservadas a candidatos 
em tal condição, indicadas no quadro correspondente constante do item 
1.2 deste edital, fazendo sua opção no requerimento de inscrição.

3.11.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência 
aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº. 3.298 de 20.12.1999, alterado pelo Decreto Federal 
nº. 5.296 de 02.12.2004.

3.11.3. No ato da inscrição, juntamente com o requerimento de 
inscrição já devidamente preenchido, o candidato portador de deficiência 
deverá apresentar, além dos documentos exigidos no Item 3.3 deste edital, 
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com ex-
pressa referência ao código correspondente da classificação internacional 
de doença – CID, bem como a provável causa de deficiência.

 

SERVIÇO DE UBS 

ATENÇÃO BÁSICA 

FUNÇÃO 
 

VAGAS 
LC 

VAGAS 
PNE 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL REMUNERAÇÃO PRÉ-REQUISITO 

Médico 
Ginecologista 

 
 

08 02 40h 5.858,80 

1. Curso de Graduação em 
Medicina com registro no Conselho 
Regional  
2. Título de Especialista ou residência 
médica na Área. 

 

FUNÇÃO 
 

VAGAS 
LC 

 
VAGAS 

PNE 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO PRÉ-REQUISITO 

Técnico de Patologia Clínica 

 
 
 

10 
04 40h 1.427,30 

Curso completo de Técnico 
de Patologia Clínica ou de 
Técnico de Laboratório e 
comprovação de experiência 
de 01 ano na área. 
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3.11.4. O candidato portador de deficiência participará do PSS 
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere 
ao conteúdo, à avaliação, ao horário e a nota mínima exigida para todos 
os demais candidatos.

3.11.5. O candidato PNE, se classificado, será submetido a 
avaliação médica, solicitada pela CPSS.

3.11.6. A CPSS com base no resultado da avaliação decidirá 
de forma terminativa sobre a qualificação do candidato como portador de 
deficiência e, sobre a compatibilidade da deficiência com a atividade pela 
qual optou por concorrer, não cabendo recurso dessa decisão.

3.11.7. Os candidatos portadores de deficiência classificados, 
além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publi-
cados em separado.

3.11.8. Caso o candidato não compareça para se submeter 
à avaliação médica, será considerado desistente e, conseqüentemente, 
eliminado do processo seletivo. As contratações reservadas a portadores de 
deficiências não firmadas reverterão aos demais candidatos classificados, 
de ampla concorrência, observada a ordem classificatória.

IV - DA SELEÇÃO
4.1. A análise curricular, com caráter eliminatório e classifica-

tório, será realizada pela CPSS.
4.1.1. Somente serão analisados os currículos apresentados 

acompanhados dos respectivos documentos comprobatórios e somente 
serão considerados os títulos a seguir indicados, desde que devidamente 
vinculados à função para a qual o candidato concorre.

4.2 Títulos e pontuação:

4.2.1. Os títulos deverão ser organizados na mesma ordem 
indicada na tabela acima, numerados e acompanhados de uma relação 
nominal na qual conste: nome completo do candidato, número do documento 
de identidade, número de inscrição, função pleiteada, total de documentos. 
Esta relação tem a função de permitir a organização dos documentos e de 
orientar os avaliadores não se caracterizando como uma avaliação prévia 
dos títulos.

4.3. Não serão avaliados os títulos:
a) entregues após o período divulgado no endereço eletrônico 

nem em forma diferente do estabelecido nesse Edital.
b) que não preencherem devidamente os requisitos exigidos 

para sua comprovação;
c) cuja fotocópia esteja ilegível;
d) sem data de expedição;
e) sem assinatura do declarante ou responsável;

f) sem autenticação em cartório, se em fotocópia, ou sem a 
autenticação promovida por servidor da PMC;

g) sem tradução, se expedido fora do País.
h) adquiridos antes da graduação. 
4.4. Somente serão aceitos documentos apresentados em 

papel com timbre do órgão emissor, e se deles constarem todos os dados 
necessários à identificação das instituições e dos órgãos expedidores e à 
perfeita avaliação do título.

4.5. Documentos emitidos pelo computador deverão estar no 
original, assinado e carimbado pelo expedidor.

4.6 A comprovação dos títulos deve ser feita mediante cópia, 
devidamente autenticada em cartório extrajudicial, ou pelo servidor público 
no ato de recebimento do currículo e documentos, desde que apresentada 
a cópia acompanhada do original.

4.7. Para comprovação do curso de especialização só serão 

 
Ordem Indicadores/Títulos Pontuação unitária Pontuação total 

01  
  

Curso de Especialização com carga 
horária mínima de 360 horas, na  área 

a qual concorre ou afins 

1,5 3,0 

02 Curso de Especialização sob a forma 
de Residência completa ou incompleta 

de no mínimo de um ano 

2,0 por ano 6,0 

03 Titulo de Especialista vinculado à área 
da saúde coletiva ou saúde publica 

1,0 1,0 

04 Experiência  profissional fora do 
serviço público na área para a qual 

concorre  

1,0 por ano 15 
 

05 Experiência profissional para o 
serviço ao qual concorre 

1,0 por ano 15 

 06 Experiência profissional no Serviço 
Público na área para o qual concorre. 

1,0 por ano 10 

 07 Participação como ouvinte em 
Congressos, Seminários, Jornadas ou 

eventos científicos e culturais 
relacionadas com a saúde na área em 

que concorre ou afins 

0,1 10 

 08 Participação como palestrante, 
debatedor e mediador em 

Congressos, Seminários, Jornadas ou 
eventos científicos e culturais 

relacionadas com a saúde na área  em 
que concorre ou afins 

0,5 10 

              09 Cursos ou treinamentos relacionados 
com a saúde na área  específica em 

que concorre ou afins. ( a cada com 30 
horas). 

0,2 10 

             10 Participação de Cursos ou 
Treinamentos como palestrante ou 

mediador, relacionados com a saúde 
na área  específica em que concorre 

ou afins. 

0,5 10 

             11 Produções científicas ou literárias na 
área  em que concorre ou afins 

0,5 10 
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considerados o certificado ou a Declaração de conclusão do curso, ex-
pedidos por instituição credenciada pelo MEC. Se concluído após 2002, 
deverão estar acompanhados do histórico escolar respectivo e da avaliação 
do julgamento da monografia, conforme Resolução CNE n 01, de 08 de 
junho de 2007.

4.8. Todos os atestados/certidões/declarações devem estar 
datados e assinados por representante legal.

4.9. Na avaliação dos documentos, os títulos apresentados 
que excederem ao limite máximo de pontos estabelecidos na Tabela acima 
não serão considerados.

4.10. A prova da experiência profissional será feita mediante 
a apresentação da carteira de trabalho e da previdência social (CTPS) e/
ou de contrato de trabalho/ prestação de serviço 

4.11. Na hipótese de o candidato ainda estar na vigência do 
contrato, seja registrado na CTPS ou em contrato de trabalho específi-
co, deverá apresentar uma declaração do empregador informando esta 
condição.

4.12. Na comprovação pela CTPS devem ser apresentadas 
junto com as comprovações do contrato, as folhas de identificação pessoal 
do candidato, com retrato, e as com o registro do empregador.

4.13. Para efeito de experiência profissional apenas receberá 
pontuação o período de um ano completo, assim compreendido 12 (doze) 
meses de efetiva atividade profissional. Períodos inferiores a 12 (doze) 
meses completos não sofrerão qualquer pontuação.

4.13.1. As frações acima de 10 (dez) meses, constantes dos 
documentos comprobatórios de experiência profissional que já comprovem 
1 (um) ano, serão considerados com mais um ano.

4.14. Somente serão aceitos para comprovação de tempo 
experiência:

a) As devidas anotações na CTPS; 
b) Contrato de trabalho/prestação de serviços
4.15. Os títulos serão considerados pela carga horária que 

comprovem individualmente, podendo, para efeito de contagem de expe-
riência, serem somados tempos comprovados em cada tipo de documento 
apresentado, desde que em períodos ininterruptos de doze meses.

4.16. Cada título será considerado uma única vez e para uma 
única situação. Dessa forma, o documento só é avaliado para atender a 
um critério.

4.17. A responsabilidade pela seleção e entrega dos documen-
tos a serem avaliados na prova de títulos é exclusiva do candidato.

4.18. Não serão consideradas como experiência profissional 
atividades desenvolvidas:

a) quando estudante;
b) sob a forma de estágio (exceção apenas para o estágio 

probatório), de internato ou equivalente;
c) como monitoria estudantil;
d) decorrentes de concessão de bolsa de estudo estudantil.
4.19. Os títulos expedidos por organismos estrangeiros, para 

que sejam avaliados, deverão ser traduzidos para o português por tradutor 
juramentado e revalidados de acordo com a legislação educacional, no 
caso de cursos de graduação e de pós – graduação.

4.20. Os documentos entreguem não poderão ser retirados 
mesmo após o resultado final do PSS.

4.21. Encerrada a inscrição não será permitida, sob qualquer 
alegação, a inclusão de novos documentos.

4.22. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ile-
galidade na obtenção dos títulos apresentados, o candidato terá anulada 
a respectiva pontuação e comprovada a sua culpa, será excluído do PSS, 
sem prejuízo das medidas penais cabíveis.

V - DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS E DO PROCESSO 
DE CLASSIFICAÇÃO

5.1. O candidato habilitado será classificado (Resultado Final) 
em ordem decrescente da nota final, em lista especifica por função, após 
a aplicação dos critérios de desempate previstos neste edital.

5.2. O resultado final do PSS será homologado pelo Prefeito 
Municipal e sua homologação publicado no endereço eletrônico www.
camacari.ba.gov.br 

VI - DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE DESEMPATE
6.1 Em caso de igualdade de pontos na nota final entre dois ou 

mais candidatos habilitados, serão aplicados sucessivamente, para efeito 
de classificação, os seguintes critérios de desempate, quando couber:

a) ter maior idade considerando dia, mês e ano de nas-
cimento;

b) tiver mais tempo de serviço público no cargo/área de 

atuação para qual se inscreveu.

VII - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
7.1 A SECAD publicará o resultado final constando das pontu-

ações atingidas pelos candidatos na avaliação de títulos, quando houver 
no site www.camacari.ba.gov.br 

7.2. A Lista de divulgação do resultado final do PSS será publi-
cada com o nome dos candidatos habilitados, por ordem de classificação 
e com a pontuação respectiva.

VIII - DOS RECURSOS
8.1. Os candidatos poderão interpor recurso quanto à pon-

tuação obtida na análise curricular, nos dois dias úteis subseqüentes à 
publicação do resultado, no endereço eletrônico www.camacari.ba.gov.br 
e no quadro de avisos da SECAD.

8.2. Não serão analisados os recursos interpostos sobre outros 
eventos que não os referidos nesse item.

8.3. Os Recursos deverão ser digitados e entregues em 
01(uma) via original na SECAD, situada na Rua Francisco Drumond, 
s/n, Centro Administrativo, Sala da CPSS, (Auditório/SECAD) das 08h 
às 14h.

8.3.1. O texto básico do recurso deve conter:
a) O número do PSS e o nome “RECURSO” em letras 

maiúsculas (caixa alta);
b) Nome do candidato;
c) Nome da opção da “FUNÇÃO” à qual concorre;
d) Nº. de inscrição (se for o caso);
e) Nº. do documento de identidade;
f) Especificação do objeto do recurso;
g) Fundamentação e argumentação lógica;
h) Data e assinatura.
8.4. Não será analisado o recurso:
a) Manuscrito;
b) Sem assinatura do requerente;
c) Sem os dados referidos acima;
d) Que se refira a outra situação que não às detalhadas 

acima;
e) Que não apresente justificativa;
f) Apresentado em conjunto com outros candidatos, isto é, 

recurso coletivo;
g) Encaminhado por e-mail, fax, telegrama ou por outra forma 

diferente da definida neste edital;
h) Entregue fora de prazo.
8.5. Somente serão apreciados os recursos expressos em 

termos convenientes, que apontem as circunstâncias que os justifiquem.
8.6. Após a análise dos recursos da avaliação de títulos poderá 

haver alteração das notas inicialmente divulgadas para uma pontuação 
superior ou inferior, a depender do deferimento ou não dos recursos in-
terpostos, inclusive, alteração da ordem de classificação e conseqüente 
posição do candidato em relação às vagas oferecidas.

8.7. A fase recursal não comporta a apresentação de novos 
documentos para justificá-la, em razão do que, se anexados, serão des-
considerados quando da análise.

8.8..Os resultados da análise de cada recurso, se deferido 
ou indeferido, serão divulgados no site www.camacari.ba.gov.br ocasião 
em que serão informados o local e horário para ciência dos respectivos 
pareceres pelos requerentes.

IX - REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
9.1 O candidato aprovado no PSS de que trata este edital será 

investido na função temporária se atender as seguintes exigências:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda, no caso de 

nacionalidade estrangeira, apresentar comprovante de permanência de-
finitiva no Brasil;

b) Estar em gozo dos direitos civis e políticos;
c) Estar quite com as obrigações militares (para candidatos 

do sexo masculino);
d) Comprovar ter votado nas últimas eleições ou justificado 

a ausência;
e) Ter sido considerado apto nos exames médicos;
f) Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos, na data da 

convocação;
g) Apresentar todos os documentos exigidos nesta seleção, 

regulares e registrados;
h) Estar em situação regular junto ao conselho de classe da 
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sua categoria profissional;
i) Apresentar atestado de antecedentes policiais e criminais.
j) Não exercer outro cargo, função ou emprego na administra-

ção federal, estadual/distrital e/ou municipal, salvo os acumuláveis previstos 
na Constituição Federal de 1988, artigo 37, inciso XVI, alíneas a, b, c;

k) Não ter sido punido com nenhuma falta grave passível de 
demissão em cargo ou emprego ocupado anteriormente no serviço público 
nas esferas federal, estadual e municipal;

l) Apresentar cópias do RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante 
de residência e registro no PIS/PASEP (se tiver);

m) Entregar duas fotos coloridas 3x4 (recentes e idênticas).
n) Apresentar declaração de bens;
o) Apresentar número da conta corrente no Banco do Brasil e/

ou Caixa Econômica Federal.

X – DA CONTRATAÇÃO
10.1. A contratação obedecerá rigorosamente a ordem de 

classificação dos candidatos de acordo com a necessidade da SESAU e 
o ato de assinatura dos respectivos instrumentos se dará em data a ser 
posteriormente divulgada.

10.2. Após a homologação do resultado final do PSS, a SECAD, 
através da Coordenação de Gestão de Pessoas, convocará os candida-
tos habilitados, através de edital específico a ser publicado no site www.
camacari.ba.gov.br  por ordem de classificação na função temporária para 
apresentação dos documentos exigidos e realização dos exames médicos 
necessários para a efetivação da contratação. 

10.3 Os exames pré-admissionais terão caráter eliminatório 
e a Junta Médica Municipal, após exame físico do candidato e análise 
dos exames laboratoriais e complementares, emitirá parecer conclusivo 
considerando-o aptos ou inaptos para a função temporária para qual se 
inscreveu.

10.4 Para ser submetido ao exame médico o candidato deverá 
providenciar, às suas expensas, os exames laboratoriais e complementares, 
assim descritos:

a) Sexo feminino/faixa etária até 39 anos e seis meses: hemo-
grama completo, uréia, sumário de urina, RX, comprovante de profilaxia 
antitetânica;

b) Sexo feminino/faixa etária acima de 39 anos e seis meses: 
hemograma completo, uréia, sumário de urina, acuidade visual, ECG, 
glicemia e RX, mamografia, e comprovante de profilaxia antitetânica;

c) Sexo masculino/faixa etária até 39 anos e seis meses: he-
mograma completo, uréia, sumário de urina, RX, comprovante de profilaxia 
antitetânica. d) Sexo masculino/faixa etária acima 39 anos e seis meses: 
hemograma completo, uréia, sumário de urina, acuidade visual, glicemia, 
PSA, ECG e comprovante de profilaxia antitetânica.

10.5 O candidato deverá se solicitado e às suas expensas, 
providenciar de imediato, qualquer outro exame complementar não men-
cionado neste edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, 
visando dirimir eventuais dúvidas.

10.6 Em todos os exames laboratoriais e complementares, 
além do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, o número da 
cédula de identidade do candidato, o órgão expedidor, assinatura e registro 
no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo conside-
rada motivo de inautenticidade do exame médico destes a inobservância 
ou omissão de, pelo menos, uma das situações acima previstas.

10.6.1 A inautenticidade do exame médico implica inaptidão do 
candidato. Não serão aceitos exames com rasuras ou emendas, enviados 
por meio de fax símile ou cópias reprográficas.

10.7 Da data constante do exame à data de sua apresentação 
não poderá haver um período superior a 30 (trinta) dias.

10.8 Será emitido parecer do candidato inapto, com justificativa 
do motivo da sua inaptidão, disponível ao candidato que a requeira.

10.9 O motivo da inaptidão somente será dado ao candidato 
ou ao seu representante legal, atendendo aos preceitos da ética médica, 
mediante requerimento por escrito.

10.10 No exame médico, o candidato será considerado apto 
ou inapto.

10.11 A candidata gestante que deixar de apresentar, por 
qualquer motivo, os exames laboratoriais e complementares constantes 

do item 10.4, será considerada inapta.
10.12. A convocação dos candidatos classificados será feita 

por publicação no quadro de avisos da SECAD e pelo endereço eletrônico 
www.camacari.ba.gov.br, tornando sem efeito a classificação do candidato 
que não se apresentar no prazo estabelecido.

10.13. O candidato convocado deverá comparecer ao local 
informado no edital de convocação específico oportunamente publicado 
no site www.camacari.ba.gov.br, munido da documentação informada no 
Item IX deste Edital.

10.14. À CGP/SECAD caberá promover todos os atos pre-
vistos neste Edital, para fins de contratação, exigindo e reunindo, por 
contratado, todos os documentos e declarações indicadas no item IX 
deste instrumento.

XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 

a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este 
processo seletivo.

11.2. A aprovação no PSS gera para o candidato apenas a 
expectativa de direito de contratação. Durante o período de validade do 
PSS, a SECAD reserva-se o direito de proceder às convocações, em 
número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo 
com a disponibilidade orçamentária.

11.3. Todos os atos relativos ao presente PSS, como convo-
cações, avisos, resultados e homologação serão publicados no quadro de 
avisos da Secretaria Municipal da Administração de Camaçari e no site 
www.camacari.ba.gov.br.   

11.4. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá, a seu 
critério, suspender, revogar ou invalidar o PSS, não assistindo aos candi-
datos direito à reclamação de qualquer natureza.

11.5. A inexatidão das declarações, as irregularidades de 
documentos ou as de outra natureza, ocorridas no decorrer desse PSS, 
mesmo que só verificada posteriormente, inclusive após a contratação, 
excluirá o candidato, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes de 
sua inscrição.

11.6. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, 
atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
edital ou aviso a ser publicado na forma prevista para todos os demais 
atos deste Edital, obedecendo aos prazos de republicação.

11.7. Não será fornecido ao candidato qualquer documento 
comprobatório de classificação no PSS valendo para este fim as listagens 
divulgadas através do DOM.

11.8. Não serão prestadas, por telefone, informações relativas 
ao resultado do Processo Seletivo. 

11.9. Em caso de necessidade de alteração, atualização ou 
correção dos dados de endereço, após a realização da prova, o candidato 
deve solicitar à SECAD/CPSS.

11.10. É facultado à SESAU definir a atuação do profissional 
na rede de saúde de acordo com os critérios técnicos e a necessidade 
administrativa.

11.11. A substituição por desistência ou desfazimento do 
contrato dará direito à convocação do candidato imediatamente colocado 
conforme ordem de classificação.

11.12. Fazem parte integrante deste edital os anexos:
I - Tabela de Gratificação de Produtividade SUS
II – Formulário de Inscrição
III – Descrição Sumária dos Cargos
IV – Declaração de que não foi punido
11.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria 

Municipal da Administração.

Camaçari, 13 de Fevereiro de 2009.

Juvaneide Leite Duarte
PRESIDENTE DA CPSS

Ademar Delgado das Chagas
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO I
TABELA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS

OBSERVAÇÕES:
*1 – Técnico em Radiologia
*2 – Médico
*3 – Técnico de Enfermagem PSF
*4 – Médico e Odontólogo PSF
*5 – Enfermeiro PSF

ANEXO II

 

 
CARGA HORÁRIA 

 
CLASSE DE CARGOS 

 20 HORAS 24 HORAS 30 HORAS 40 HORAS 

CLASSE 1 - - 262,00 262,00 

CLASSE 2 - - 300,00 300,00 

CLASSE 3 - 350,00*¹ 350,00 400,00*³ 

CLASSE 4 1.200,00 1.440,00*² 1.200,00 2.400,00*4 
1.600,00*5 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
Nº Inscrição: ________ 
1 - IDENTIFICAÇÃO: 
 
Nome: 
Identidade nº:                                                                              Tipo: 
C.P.F: Cart. Trab.:                              Série: 
Data Nasc.           /            / Tít. Eleitor:                               Zona:            Seção: 
Estado Civil: 
Registro Serviço Militar: Categoria: 
Nacionalidade: Naturalidade: 
Cart. Habilitação:                                             Categoria:                         Validade:          /           / 
2 - ENDEREÇO: 
Rua: 
Cond: Bloco: Aptº 
Bairro: C.E.P: nº 
Cidade: U.F. 
e-mail: Tel: (   ) Cel. (   ) 
3 – FUNÇÃO A QUAL CONCORRE E CHS:                                                                CAMPO DE TRABALHO: 

Técnico de Patologia Clínica 40h   Médico Neurologista 20h            CESME E CAPS ORLA. 
Médico Homeopata 20h                  Médico Ortopedista 20h              CAPS AD E CONSUTÓRIOS DE RUA 
Psicólogo 40h                                  Médico Neuro-pediátra 20h        AMBULATÓRIO INFATO JUVENIL 
Terapeuta Ocupacional 30h            Médico Gastroenterologista 20h SERVIÇOS AMBULATORIAS/POLICLINICA   
Médico Clínico 20h                        Médico Hematologista 20h         CEMPRE/ CAMAÇARI     
Médico Nefro-pediátra 20h            Médico Cardiologista 20h           PRONTO ATENDIMENTO ( PA )  
Médico Proctologista 20h              Médico Mastologista 20h            AUDITORIA/ SUS 
Médico Oncologista 20h                Médico Pneumologista 20h         LABORATÓRIO DO PA 
Médico Ginecologista 20h/40h      Médico Nefrologista 20h             SERVIÇOS PSF / ATENÇÃO BÁSICA 
Fonoaudiólogo 30h                        Médico Clínico Socorrista 24h    SERVIÇOS DE UBS / ATENÇÃO BÁSICA 
Médico Pediatra Socorrista 24h    Médico Auditor 20h                     
Farmacêutico Bioquímico 30h      Médico PSF 40h 
Médico Psiquiatra 20h/24h 

4 - Possui Alguma Deficiência? *     SIM  (    )   NÃO (    )    Qual? 
OBSERVAÇÕES   
* 4.1 - No caso de ser portador de deficiência o concorrente deverá juntar laudo médico atestando a espécie e 
o grau de deficiência com referência expressa ao código da Classificação Internacional de Doença - CID, bem 
como a provável causa da deficiência.   
** 4.1.2 - Apresentar justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área da deficiência. 
DECLARO que conheço e aceito as condições do edital do processo seletivo simplificado, cuja cópia integral, 
recebo presentemente.   
Camaçari, ____/____de 2009     
 ASSINATURA LEGÍVEL 
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ANEXO III

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES 
Médico com experiência em Psiquiatra: Compor equipe de 

saúde mental, participando das reuniões do serviço, tanto administrativas 
como técnicas; atendimento individual para avaliação médica, diagnóstico, 
prescrição medicamentosa, orientações e encaminhamentos; atendimento 
em grupos (grupo de orientação de medicamentos, psicoterapia, grupo 
operativo, entre outros); atendimento em oficinas terapêuticas executadas 
por profissional de nível superior ou nível médio; visitas domiciliares, com 
objetivo de avaliar a situação do usuário em seu domicílio e propor ações 
no sentido de prestar assistência e reinserção social; atendimento à família; 
atividades comunitárias enfocando a integração do usuário na comunidade; 
atividades comunitárias enfocando a integração do dependente químico na 
comunidade e sua inserção familiar e social; atendimento de desintoxicação; 
desenvolvimento de ações intersetoriais, em áreas como assistência social, 
educação e justiça; participar de atividades de apoio matricial. 

Médico Homeopata: Compor equipe de saúde mental, partici-
pando das reuniões do serviço, tanto administrativa como técnicas; realizar 
atendimento individual para avaliação médica, diagnóstico, prescrição 
medicamentosa, orientações e encaminhamentos; realizar atendimento 
em grupos (grupo de orientação de medicamentos, psicoterapia, grupo 
operativo, entre outros); realizar atendimento em oficinas terapêuticas 
executadas por profissional de nível superior ou nível médio; realizar visitas 
domiciliares, com objetivo de avaliar a situação do usuário em seu domi-
cílio e propor ações no sentido de prestar assistência e reinserção social; 
prestar atendimento à família; promover atividades comunitárias enfocando 
a integração do usuário na comunidade; desenvolver atividades comunitá-
rias enfocando a integração do dependente químico na comunidade e sua 
inserção familiar e social; realizar atendimento de desintoxicação; desen-
volver ações inter-setoriais, em áreas como assistência social, educação 
e justiça; participar de atividades de apoio matricial.

Terapeuta Ocupacional: Compor equipe de saúde mental, 
participando das reuniões do serviço, tanto administrativa como técnicas; 
realiza atendimento individual para avaliação e orientação de usuários e 
familiares; realizar atendimento em grupos (grupos de família, grupo ope-
rativo, atividades de suporte social, entre outras); realizar atendimento em 
oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível 
médio; promover visitas domiciliares, com objetivo de avaliar a situação do 
usuário em seu domicílio e propor ações no sentido de prestar assistência e 
reinserção social; promover atividades comunitárias enfocando a integração 
do usuário na comunidade; promover atividades comunitárias enfocando a 
integração do dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e 
social; desenvolver ações inter-setoriais, em áreas como assistência social, 
educação e justiça; participar de atividades de apoio matricial.

Médico Clínico: Compor equipe de saúde mental, participando 
das reuniões do serviço, tanto administrativa como técnicas; realizar aten-
dimento individual para avaliação médica, diagnóstico, prescrição medica-
mentosa, orientações e encaminhamentos; realizar atendimento em grupos 
(grupo de orientação de medicamentos, psicoterapia, grupo operativo, entre 
outros); realizar atendimento em oficinas terapêuticas executadas por pro-
fissional de nível superior ou nível médio; realizar visitas domiciliares, com 
objetivo de avaliar a situação do usuário em seu domicílio e propor ações 
no sentido de prestar assistência e reinserção social; prestar atendimento 
à família; promover atividades comunitárias enfocando a integração do 
usuário na comunidade; desenvolver atividades comunitárias enfocando a 
integração do dependente químico na comunidade e sua inserção familiar 
e social; realizar atendimento de desintoxicação; desenvolver ações inter-
setoriais, em áreas como assistência social, educação e justiça; participar 
de atividades de apoio matricial.

Psicólogo: Compor equipe de saúde mental, participando das 
reuniões do serviço, tanto administrativa como técnicas; realizar atendimen-
to individual para avaliação, orientação e psicoterapias; realizar atendimento 
em grupos (psicoterapia, grupo operativo, grupos de orientação e outros); 
realizar atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional 
de nível superior ou nível médio; realizar visitas domiciliares, com objetivo 
de avaliar a situação do usuário em seu domicílio e propor ações no sentido 
de prestar assistência e reinserção social; prestar atendimento à família; 
promover atividades comunitárias enfocando a integração do usuário na 
comunidade; promover atividades comunitárias enfocando a integração 
do dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e social; 
desenvolver ações inter-setoriais, em áreas como assistência social, edu-
cação e justiça; participar de atividades de apoio matricial.

Médico Proctologista: Prestar assistência médica em procto-

logia, efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à sua especialidade 
e executando tarefas afins; prestar assistência médica preventiva e curativa 
em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, exami-
nando o paciente segundo as técnicas da semiologia médica, utilizando os 
instrumentos adequados e disponíveis, diagnosticando e recomendando a 
terapêutica necessária e encaminhando ao nível de maior complexidade 
de atendimento quando esgotadas as condições diagnosticas e/ou tera-
pêuticas; participar de cursos de capacitação, projetos de treinamento; 
observar as normas do Sistema Único de Saúde.

Médico Neurologista: Realizar atendimento individual para 
avaliação médica, diagnóstico, prescrição medicamentosa, orientações 
encaminhamentos; realizar atendimento em grupos (grupo de orientação 
de medicamentos, psicoterapia, grupo operativo, entre outros); compor 
equipe de saúde mental, participando das reuniões do serviço, tanto ad-
ministrativa como técnicas.

Médico Neuro-pediatra: Realiza punções ou infiltrações no 
canal raqueano, ventrículo, nervos e troncos nervosos, utilizando seringas 
e agulhas especiais, para possibilitar a descompressão dos mesmos, 
introduzir medicamentos e para outros fins; indica e/ou executa cirurgia 
neurológica, empregando aparelhos e instrumentos especiais, para pre-
servar ou restituir a função neurológica; interpreta resultados de exames 
de líquor e de neurofisiologia clínica, comparando-os com os dados 
normais, para complementar diagnóstico; realiza exames radiográficos, 
injetando substâncias radiopacas em veias, artérias e outros órgãos, para 
localizar o processo patológico; faz exame eletromiográfico, empregando 
aparelhagem especial, para diagnosticar as afecções do sistema nervoso 
periférico; planeja e desenvolve programas educativos com relação ao 
epilético, orientando o paciente e a sociedade, para reduzir a incidência 
ou os efeitos da moléstia e promover a integração do paciente em seu 
meio; planeja e desenvolve programas de prevenção de infestações, 
especialmente cicticerose, moléstia de Chagas, icticereose, meningite e 
outras, realizando campanhas de orientação, para diminuir a incidência 
destas moléstias ou minorar seus efeitos. Para fazer exame eletroence-
falográfico, utilizando aparelhos especiais, para diagnosticar arritmias e 
localizar focos cerebrais.

Médico Gastroenterologista: Prestar atendimento médico 
hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpre-
tando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os 
no tratamento; efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever 
medicamentos, na especialidade de Gastroenterologia; manter registro 
dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, trata-
mento prescrito e evolução da doença; prestar atendimento de urgência 
em Gastroenterologia.

Médico Hematologista: Revê a tipagem sangüínea feita 
pelo auxiliar de banco de sangue (0-72.40), refazendo ou observando 
as provas pelo sistema ABO e Rh, para evitar erros e oferecer maior 
segurança; procede à seleção do sangue a ser transfundido e à prova 
cruzada, misturando na lâmina uma amostra do sangue do doador com a 
do receptor, para verificar a compatibilidade sangüínea; separa os glóbulos 
sangüíneos do plasma, empregando sistema de aspiração do sangue total 
decantado, para aplicar isoladamente esses elementos de acordo com 
as necessidades específicas do paciente; faz flebotomia e cateterismo 
venoso, empregando os processos da dissecção ou punção venosa, 
para suprir a dificuldade de veias aparentes, principalmente em casos de 
punções freqüentes; pesquisa anticorpos anti-Rh em gestantes, fazendo 
prova de Coombs, para verificar a sensibilidade ao fator Rh positivo; trata 
de eventuais reações pirogênicas, alérgicas ou infecciosas, determinan-
do o desligamento imediato da transfusão, para examinar o paciente e 
prescrever a conduta terapêutica; supervisiona o registro de dados sobre 
o doador e receptor de sangue, verificando livros e fichas, para manter o 
controle dos pacientes de retorno e prevenir complicações; faz pesquisa 
de genes e outros fatores sangüíneos, empregando antígenos específicos, 
para realizar a verificação pericial da compatibilidade paterna e materna; 
aplica exsangüíneo-transfusão no recém-nascido que apresenta sinais 
clínicos de incompatibilidade materno-fetal ao fator Rh, efetuando-a por 
via umbilical, para preservar a vida do mesmo. 

Médico Cardiologista: Diagnostica afecções cardíacas, 
realizando anamnese, auscultação, radioscopia e por outros processos, 
para estabelecer a conduta terapêutica; supervisiona a realização de ele-
trocardiograma ou executa-o, manipulando eletrocardiógrafo e monitores, 
para auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a evolução do tratamento; realiza 
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exames especiais, tais como a angiocardiografia, punições e outros exa-
mes cardiodinâmicos, utilizando aparelhos e instrumental especializado, 
para determinar com exatidão a gravidade e extensão da lesão cardíaca; 
prepara clinicamente os pacientes para cirurgia, acompanhando a evolução 
da cardiopatia, tratando-a adequadamente, para prevenir intercorrências 
e acidentes no ato cirúrgico; controla o paciente durante a realização de 
cirurgias cardíacas ou, quando necessário, mantendo o controle pela aus-
cultação, eletrocardiógrafo, monitoragem e outros exames, para obter o 
andamento satisfatório das mesmas; faz cirurgias do coração e de outros 
órgãos torácicos, utilizando aparelho coração-pulmão artificial, pelo siste-
ma extracorpóreo, a fim de implantar marcapasso, trocar válvulas, fazer 
anastomose de ponte de safena, transpor artérias mamárias, para correção 
de determinadas arritmias, insuficiências e outras moléstias; faz controle 
periódico de doenças hipertensivas, de Chagas, toxoplasmose, sífilis e 
cardiopatias isquêmicas, praticando exames clínicos, eletrocardiogramas e 
exames laboratoriais, para prevenir a instalação de insuficiências cardíacas, 
pericardites e outras afecções; faz detecção de moléstias reumatismais em 
crianças e adolescentes, praticando exames clínicos e laboratoriais, para 
prevenir a instalação de futuras cardiopatias.

Médico Mastologista: Efetuar atendimentos médicos; emitir 
diagnósticos; fazer cirurgias; emitir laudos de exames complementares 
inerentes à especialidade; prescreve medicamentos; realizar outras formas 
de tratamento, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica 
de acordo com a especialidade ou nível de atendimento exigido, cumprir 
e aplicar leis e regulamentos da Secretaria e do SUS; desenvolver ações 
de saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 
saúde. 

Médico Pneumologista: Diagnostica broncopneumopatias, 
valendo-se de meios clínicos e outros meios auxiliares, para estabelecer 
o plano terapêutico; promove, juntamente com a equipe multiprofissio-
nal, a prevenção da tuberculose, elaborando programas de diagnóstico 
precoce e tratamento e de controle dos focos, para promover a saúde da 
comunidade; promove atividades de sua especialização, desenvolvendo 
terapia intensiva e outros programas de saúde, para tratar ou controlar 
o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória; faz perícia nos 
portadores de moléstias profissionais do sistema respiratório, examinando-
os e emitindo laudos, para atender a finalidades judiciais, previdenciárias 
e outras afins.

Médico Nefrologista: Diagnostica afecções nefrourinárias, 
baseando-se em exames clínicos e subsidiários, para estabelecer programa 
terapêutico; indica e/ou executa exames especializados, tais como labo-
ratoriais, radiológicos, radioisotópicos, fundoscópicos e outros, colhendo 
material, injetando contrastes, acompanhando e observando a realização 
dos exames, para estabelecer o diagnóstico das infecções renais; indica 
e/ou executa diálise peritonial ou a hemodiálise, instalando o material e 
equipamentos necessários no paciente, para promover a integridade da 
composição do meio interno ou remover substâncias tóxicas dialisáveis do 
organismo; indica o ato e prepara o paciente e seu doador para o transplante 
renal, avaliando o grau da disfunção renal e a compatibilidade imunológica, 
para recuperar a saúde do paciente; indica e/ou executa biópsia renal, 
extraindo fragmentos do tecido do órgão, analisando-os e interpretando 
os resultados por correlação anátomo-clínica, para determinar o diagnós-
tico da afecção; trata das doenças que possam comprometer os rins em 
decorrência de quadros hipertensivos arteriais, metabólicos, imunitários, 
degenerativos, infecciosos e outros, prescrevendo medicamentos, dieta, 
repouso e outras medidas necessárias, para possibilitar a recuperação 
da saúde; participa de equipes interdisciplinares, orientando a execução 
de programas de profilaxia de moléstias hipertensivas, nefrourinárias e 
outras, para evitar comprometimento funcional ou anatômico do sistema 
nefrourinário. 

Médico Nefro-pediatra: Diagnostica afecções nefrourinárias, 
baseando-se em exames clínicos e subsidiários, para estabelecer programa 
terapêutico; indica e/ou executa exames especializados, tais como labo-
ratoriais, radiológicos, radioisotópicos, fundoscópicos e outros, colhendo 
material, injetando contrastes, acompanhando e observando a realização 
dos exames, para estabelecer o diagnóstico das infecções renais; indica 
e/ou executa diálise peritonial ou a hemodiálise, instalando o material e 
equipamentos necessários no paciente, para promover a integridade da 
composição do meio interno ou remover substâncias tóxicas dialisáveis do 
organismo; indica o ato e prepara o paciente e seu doador para o transplante 
renal, avaliando o grau da disfunção renal e a compatibilidade imunológica, 
para recuperar a saúde do paciente; indica e/ou executa biópsia renal, 

extraindo fragmentos do tecido do órgão, analisando-os e interpretando os 
resultados por correlação anátomo-clínica, para determinar o diagnóstico da 
afecção; trata das doenças que possam comprometer os rins em decorrência 
de quadros hipertensivos arteriais, metabólicos, imunitários, degenerativos, 
infecciosos e outros, prescrevendo medicamentos, dieta, repouso e outras 
medidas necessárias, para possibilitar a recuperação da saúde; participa 
de equipes interdisciplinares, orientando a execução de programas de 
profilaxia de moléstias hipertensivas, nefrourinárias e outras, para evitar 
comprometimento funcional ou anatômico do sistema nefrourinário. 

Médico Ortopedista: Avalia as condições físico-funcionais do 
paciente, fazendo inspeção, palpação,observação da marcha ou capacidade 
funcional, ou pela análise de radiografias, para estabelecer o programa de 
tratamento; orienta ou executa a colocação de aparelhos gessados, goteiras 
ou enfaixamentos,utilizando ataduras de algodão, gesso e crepe, para pro-
mover a imobilização adequada dos membros ou região do corpo afetado; 
orienta ou executa a colocação de trações transesqueléticas ou outras, 
empregando fios metálicos, esparadrapos ou ataduras, para promover a 
redução óssea ou correção ósteo-articular; indica ou encaminha pacientes 
para fisioterapia ou reabilitação,entrevistando-os ou orientando-os, para 
possibilitar sua máxima recuperação; participa de equipes multiprofissio-
nais, emitindo pareceres de sua especialidade, encaminhando ou tratando 
pacientes, para prevenir deformidades ou seu agravamento; executa tra-
tamento clínico, prescrevendo medicamentos,fisioterapia e alimentação 
específica, para promover a recuperação do paciente. 

Médico Clínico PSF: Prestar assistência integral aos indivíduos 
sob sua responsabilidade valorizar a relação médico-paciente e médico-
família como parte de um processo terapêutico e de confiança; realizar 
assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indiví-
duos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consultas clínicas e 
procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/
ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, 
pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais e procedimentos para 
fins de diagnóstico; assistir às urgências clínico-cirúrgicas; encaminhar, 
quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, 
respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, 
proposto pela referência; indicar a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 
contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; participar 
das atividades de Educação Permanente desenvolvida pela SESAU.

Médico Ginecologista: Examina o cliente fazendo inspeção, 
palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; realiza 
exames específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e 
lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação 
terapêutica; executa biópsia de órgãos ou tecidos suspeitos, colhendo frag-
mentos dos mesmos para realizar exame anatomopatológico e estabelecer 
o diagnóstico e a conduta terapêutica; faz cauterizações do colo uterino, 
empregando termocautério ou outro processo, para tratar as lesões exis-
tentes; executa cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a 
cada caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formações 
patológicas; participa de equipe de saúde pública, propondo ou orientando 
condutas, para promover programas de prevenção do câncer ginecológico 
e das mamas ou de outras doenças que afetam a área genital. Pode colher 
secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laborato-
rial. Pode fazer aplicações de quimioterapia para tratamento de tumores 
malignos, em conjunto com o médico radioterapeuta (0-61.67). Participar 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Faz a anamnese, exame 
clínico e obstétrico, requisita ou realiza testes de laboratório, valendo-se de 
técnicas usuais, para compor o quadro clínico da cliente e diagnosticar a 
gravidez; requisita exames de sangue, fezes e urina e analisa e interpreta 
os resultados dos mesmos, comparando-os com os padrões normais, para 
prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, parasitoses, incompatibilidade do sis-
tema Rh, diabetes, moléstia hipertensiva e outras que possam perturbar a 
gestação; controla a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, 
verificando a mensuração uterina, o foco fetal, a pressão arterial e o peso, 
para prevenir ou tratar as intercorrências clínicas ou obstétricas; acompanha 
a evolução do trabalho do parto, verificando a dinâmica uterina, a dilatação 
do colo do útero e condições do canal de parto, o gráfico do foco fetal e 
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o estado geral da parturiente, para evitar distocia; indica o tipo de parto, 
atentando para as condições do pré- natal ou do período de parto, para 
assegurar resultados satisfatórios; assiste a parturiente no parto normal, 
no parto cirúrgico ou no cesariano, fazendo, se necessário, episiotomia, 
aplicando fórceps ou realizando operação cesárea, para preservar a vida 
da mãe e do filho; controla o puerpério imediato e mediato, verificando 
diretamente ou por intermédio da enfermeira a eliminação de lóquios, a 
involução uterina e as condições de amamentação, para prevenir ou tratar 
infecções ou qualquer intercorrência; realiza o exame pós-natal, fazendo o 
exame clínico e ginecológico, para avaliar a recuperação do organismo ma-
terno. Pode realizar exames médico-periciais pertinentes à especialidade. 
Pode prestar os primeiros cuidados ao recém-nascido. Pode participar de 
programas ou projetos de saúde pública aplicados à saúde materna.

Fonoaudiólogo: Atende pacientes para prevenção, habili-
tação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos 
de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico 
fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas 
de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida.

Médico Auditor: Audita os serviços hospitalares, ambulatoriais 
públicos ou privados, de acordo com a legislação aplicável pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e outras tarefas afins.

Farmacêutico-Bioquímico: Desenvolvimento de atividades 
de execução, educação, supervisão e acompanhamento de atividades 
laboratoriais relacionadas à realização de análises clínicas, toxicológicas, 
fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participação 
na elaboração, coordenação e implementação de políticas de medica-
mentos.

Médico Oncologista: Realizar procedimentos para diagnóstico 
e terapêutica (clínica e ou cirúrgica); seguimento dos pacientes portadores 
de neoplasia maligna dentro da área de atuação da especialidade definida 
pelo CRM; Acompanhamento pós operatório; Cumprimento das normas 
técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria de 
Saúde; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Técnico em Patologia Clínica: Desenvolvimento de atividades 
de coleta, distribuição e processamento de amostras biológicas; manuseio e 
conservação de equipamentos de laboratório de biodiagnóstico; orientação 
de pacientes quanto à coleta do material biológico; realização de exames 
conforme protocolo e procedimentos técnicos de qualidade e bioseguran-
ça; operação de equipamentos analíticos e de suporte e mobilização de 
capacidades de comunicação para registro e troca de informações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO – SECAD

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N.º 01/2008 – SECAD

PUBLICAÇÃO DA LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS NO 
CARGO DE ENFERMEIRO

A Secretaria Municipal da Administração do Município de 
Camaçari - SECAD, devidamente autorizada pelo Prefeito Municipal, nos 
autos do processo administrativo de nº. 18400/08, com o objetivo de atender 
a demanda da Secretaria Municipal da Saúde - SESAU, tendo em vista o 
caráter emergencial de atendimento nas unidades assistenciais de saúde, 
FAZ PUBLICAR, EM ANEXO, no mural da Secretaria da Administração, 
situada no Centro Administrativo de Camaçari, conforme disposto nos itens 
3.4 e 3.5 do Edital nº. 001, de 02/12/2008, e no “site” oficial da Prefeitura 
(www.camacari.ba.gov.br), a relação dos concorrentes validamente inscritos 
no Processo Seletivo Simplificado, para Contratação temporária de pessoal 
de nível superior, para o exercício do cargo de enfermeiro na estrutura da 
Prefeitura Municipal de Camaçari.

Os candidatos terão o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados da publicação deste Edital, para solicitarem SOMENTE a retifica-
ção de dados de identificação porventura incorretos, não sendo permitido 
a alteração quanto a área de atuação.

PUBLICAÇÃO LISTA DE CLASSIFICAÇÃO PARA
O CARGO DE ENFERMEIRO 

Maiores informações poderão ser obtidas através do tel.n° 
(71- 3621-6663), com os membros da Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado, ou na sede da Secretária Municipal de Administração, audi-
tório/SECAD, térreo no Centro Administrativo de Camaçari.

 
Publique-se e cumpra-se

Camaçari, 11 de fevereiro de 2009.

JUVANEIDE LEITE DUARTE
PRESIDENTE DA CPSS

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA.
SUB SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

INSC NOME CPF COLOCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
57 ANA IARA CARNEIRO SANTANA 162.068.195-15 1º CLASSIFICADO 
38 AUGUSTA INÊS NASCIMENTO DE JESUS 370.819.265-68 2º CLASSIFICADO 
183 ZAYRA NOGUEIRA JEZLER 597.697.005-25 3º CLASSIFICADO 
303 ANA CLAUDIA FONSÊCA ALMEIDA ANDRADE 364.899.645-20 4º CLASSIFICADO 
19 CELIA TURRIONI AZEVEDO SILVA  356.882.385-34 5º CLASSIFICADO 
67 LOURICEA DALTRO DE OLIVEIRA 188.030.915-72 6º CLASSIFICADO 
443 FLORIMAR SILVA CORREIA 117.619.895-53 7º CLASSIFICADO 
28 LIETE DE OLIVEIRA DIAS  053.212.205-49 8º CLASSIFICADO 
355 EVANI CERQUEIRA SANTOS PEREIRA 218.929.115-15 9º CLASSIFICADO 
318 MARIA CLAUDIA ANDRADE FERREIRA 523.223.195-20 10º CLASSIFICADO 
46 ACLEMIR MÁRCIO SOUSA FERREIRA 354.318.492-04 11º CLASSIFICADO 
321 SUELI GOMES DA SILVA 188.919.695-91 12º CLASSIFICADO 
323 JANE GLADYS DE OLIVEIRA BRITO 261.491.175-53 13º CLASSIFICADO 
379 JOELMA KATIA OLIVEIRA FERREIRA 521.292.995-53 14º CLASSIFICADO 
276 EDILENE FERREIRA DA SILVA 759.419.535-34 15º CLASSIFICADO 
329 CARMEN CARREIRO FAUSTINO 082.882.325-15 16º CLASSIFICADO 

21 - B MARISTELA DE CARVALHO LUZ 213.807.755-15 17º CLASSIFICADO 
4 KARINA SOUTO MAIOR LIMA SAMPAIO 860.365.645-20 18º CLASSIFICADO 
22 SABRINA MAGALHÃES SALDANHA SANTOS 949.091.805-91 19º CLASSIFICADO 
465 LÚCIO ADRIANO SILVEIRA GUIMARÃES  870.352.195-87 20º CLASSIFICADO 
346 LÍLIAN SANTOS LIMA ROCHA DE ARAÚJO 945.050.634-35 21º CLASSIFICADO 
208 ELISANGELA MATOS TORRES 917.526.045-04 22º CLASSIFICADO 
458 JOSÉ SÉRGIO GOMES RODRIGUES 359.765.945-49 23º CLASSIFICADO 
125 RÍZIA MARIA DOS SANTOS EUSTÁQUIO 553.237.745-68 24º CLASSIFICADO 

224 - A ANA PAULA ARAÚJO SANTOS NOGUEIRA 790.040.245-49 25º CLASSIFICADO 
149 LIGIA HELENA ZAPPE 308.581.080-04 26º CLASSIFICADO 
203 ANA CLÁUDIA DE SOUZA CARNEIRO  627.018.355-34 27º CLASSIFICADO 
427 SANDRA ALMEIDA DOS SANTOS  611.704.705-30 28º CLASSIFICADO 
106 JUCINEIDE DE JESUS PORCIUNCULA 565.240.645-34 29º CLASSIFICADO 
103 MARISA NOGUEIRA ABBEHUSEN 422.784.575-00 30º CLASSIFICADO 
288 CLEISEANA DANTAS SANTOS 949.215.395-53 31º CLASSIFICADO 
61 ROSE MARY BORBA COSTA 284.298.855-87 32º CLASSIFICADO 
32 MARILDE ANGELA MOREIRA 376.296.115-87 33º CLASSIFICADO 
393 CARLA ISABELA FRANCO REIS 682.051.635-53 34º CLASSIFICADO 
169 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA  943.440.865-20 35º CLASSIFICADO 
15 JENILDE PINHEIRO TOURINHO 061.815.545-72 36º CLASSIFICADO 
289 MARCIA COUTO PORTELA 411.818.915-13 37º CLASSIFICADO 
50 JULIANA SOARES CAMPOS 781.708.185-91 38º CLASSIFICADO 

 352 DAIANE CRISTINA SOVERAL BURGOS SANTANA  779.181.265-72 39º CLASSIFICADO 
135 JOELMA DANTAS DE SOUZA 777.571.495-68 40º CLASSIFICADO 
177 LUIZA MELO DE LIMA  947.531.805-49 41º CLASSIFICADO 
330 JAGUARACI RODRIGUES RIBEIRO ALEXANDRINO 891.849.715-68 42º CLASSIFICADO 
16 SARA SUSANA SANTOS SOUSA 878.120.885-53 43º CLASSIFICADO 
36 KARINE VELOSO SANTANA 939.762.325-72 44º CLASSIFICADO 
370 PATRICIA DE FREITAS BRAGA SILVA 925.796.805-78 45º CLASSIFICADO 
263 SHEILA AZEVEDO GOMES 799.820.695-00 46º CLASSIFICADO 
13 MARGARIDA MARIA ALVES DOS SANTOS 147.963.335-68 47º CLASSIFICADO 
162 ANDRÉA HAMDAN SÃO APULO 555.302.305-04 48º CLASSIFICADO 
109 VANEIDE CERQUEIRA SANTOS 085.262.065-91 49 CLASSIFICADO 
269 CRISTIANO MARCOS GONÇALVES SAMPAIO  547.796.935-00 50º CLASSIFICADO 
45 BONINNE BONANZA MACHADO BRITO 860.569.305-30 51º CLASSIFICADO 
107 DANIELA ALMEIDA DA SILVA 989.361.235-72 52º CLASSIFICADO 
434 GIOVANA BARROS RIBEIRO 655.958.405-44 53º CLASSIFICADO 
388 LIS LORENA DA SILVA AZEVEDO 856.050.005-78 54º CLASSIFICADO 
451 FABIANNE DÓREA CONCEIÇÃO SANTOS 806.147.525-15 55º CLASSIFICADO 
182 BÁRBARA DE SOUZA MARIANO  935.616.445-20 56º CLASSIFICADO 
9 ADRIANA FREITAS DELOUCHE 007.707.155-75 57º CLASSIFICADO 

180 ROSANA MOREIRA NEVES DA ROCHA  338.506.585-20 58º CLASSIFICADO 
315 JANEIDE MIRANDA SILVA  998.938.275-15 59º CLASSIFICADO 
219 TANILA AMORIM GLAESER 798.590.625-87 60º CLASSIFICADO 
3 ITAMARA DE SOUSA BACELAR 512.491.205-78 61 CLASSIFICADO 

187 HARRY EURICO SILVA COSTA  702.737.585-00 62º CLASSIFICADO 
168 SILVANA RODRIGUES CESAR  512.102.405-30 63º CLASSIFICADO 
242 RAFAEL DA GAMA POLASTRO 086.340.357-35 64º CLASSIFICADO 
292 VANESSA BORGES RIBEIRO 794.915.105-68 65º CLASSIFICADO 
145 CÁRIN LÍLIAN DE SIQUEIRA ANDRADE 924.361.455-04 66º CLASSIFICADO 
155 JULIANA DE CARVALHO FERREIRA  920.589.305-68 67º CLASSIFICADO 
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Presidente: Carlos Matheus Guimarães
Relatora: Andréa Neves
Processo: 06553/2008
Requerente: Jorge Moacir Matos dos Reis
Assunto: Recadastramento
  
Diante do exposto julgo PROCEDENTE o pedido devendo 

ser promovido o cancelamento das inscrições 522436-5 e 522442-0 e dos 
créditos tributários correspondentes indevidamente constituídos. 

  

È o julgamento.
Intime-se.

Presidente: Carlos Matheus Guimarães
Relatora: Andréa Neves
Processo: 02880/2007
Requerente: Luiz Carlos de Almeida Carvalho
Assunto: Impugnação

Destarte, tendo em vista as razões exaustivamente expendidas 
e com base nas informações pela LIMPEC, somos pela IMPROCEDENCIA 
DOS PEDIDOS mantendo os lançamentos da TLC e da COSIP referentes 
ao exercício de 2008.  

Presidente: Carlos Matheus Guimarães
Relatora: Andréa Neves
Processo: 16411/2008
Requerente: Israel Melo Meireles.
Assunto: Isenção

Destarte, o parecer desta Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais é no sentido de que o requerente não faz jus a isenção pleiteada. 

Presidente: Carlos Matheus Guimarães
Relatora: Andréa Neves
Processo: 05535/2008
Requerente: Vassowmicio Fabrica de Vassouras e |Co-

mercio Ltda
Assunto: Remissão

Para apresentar no prazo de 30 dias, para fins de instrução do 
processo administrativo n° 5535/2008, declaração da inspetoria Fiscal do 
Estado que ateste que a empresa não teve movimentação econômica no 

Secretaria da Fazenda

SE
FA

Z

 5 KARENA MARIA CRUZ DULTRA  871.650.075-04 99º CLASSIFICADO 
449 BÁRBARA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO 002.572.775-36 100º CLASSIFICADO 
387 ZILMA MARIA DE ARAUJO 329.759.535-34 101º CLASSIFICADO 
279 ALINE DA ROCHA MELO 013.472.855-63 102º CLASSIFICADO 
216 JAIRO CAMPOS CORDEIRO 894.384.937-00 103º CLASSIFICADO 
244 ROGÉRIO DOURADO SOUZA 001.646.275-02 104º CLASSIFICADO 
123 MARCIA CONCEIÇÃO ROCHA SANTANA 251.965.025-72 105º CLASSIFICADO 
259 FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR  856.692.615-34 106º CLASSIFICADO 
29 MARIANGELA SOUZA ABREU 162.711.575-72 107º CLASSIFICADO 
419 POLIANA ROSÁRIO SOBREIRA NETO  959.360.175-91 108º CLASSIFICADO 
300 RAFAELA DE SOUZA RAPOSO 010.855.545-38 109º CLASSIFICADO 
337 CAMILA ALCÂNTARA DE CARVALHO SOUZA 880.149.835-72 110º CLASSIFICADO 
110 PAULA SOUZA DE FARIAS 789.143.885-49 111º CLASSIFICADO 
251 JEAN OLIVEIRA DA SILVA 912.396.305-06 112º CLASSIFICADO 
390 MERCIA VIEIRA SILVA  792.842.645-53 113º CLASSIFICADO 
368 CLEIDE HENRIQUETA OLIVEIRA PRAXEDES 806.023.395-53 114º CLASSIFICADO 
325 LÍPSIA COÊLHO DE CARVALHO 226.096.605-53 115º CLASSIFICADO 
193 MARLI SILVA FERNANDES 487.113.735-04 116º CLASSIFICADO 
439 MANUELLA DE SANTANA SOUZA 898.563.255-87 117º CLASSIFICADO 
277 ÉRICA NEVES FAGUNDES 823.819.255-20 118º CLASSIFICADO 
444 LILIANE BARRETO PORTELA 727.638.765-87 119º CLASSIFICADO 
161 ROBERTA MARIANA NAPOLI PEIXOTO  925.821.175-87 120º CLASSIFICADO 
343 TAÍS ALBERGARIA PAULINO COSTA 795.393.005-68 121º CLASSIFICADO 
114 ELIZA CATARINA VELAME ZASTROW BORGES DOS REIS  812.882.635-20 122º CLASSIFICADO 
310 ERIKA GOMES SEIXAS 824.316.985-72 123º CLASSIFICADO 
454 ANA CAROLINA MOREIRA OLIVEIRA  010.176.895-80 124º CLASSIFICADO 
164 ADELCIANE DA COSTA NUNES CAMPOS FARIA 814.592.625-49 125º CLASSIFICADO 

223 - B IONARA MUNIZ DE SOUZA  008.703.985-04 126º CLASSIFICADO 
243 DANUSA MOREIRA DO LAGO 808.115-665-87 127º CLASSIFICADO 
453 NEIDE BARRETO DA SILVA  034.397.914-40 128º CLASSIFICADO 
400 SÓCRATES COELHO CAMARGO 003.031.055-50 129º CLASSIFICADO 
111 RITA DE CÁSSIA MENEZES  113.975.288-00 130º CLASSIFICADO 
397 ANA PAULA PAES DE OLIVEIRA 948.766.305-34 131º CLASSIFICADO 
118 MICHELE DE ANDRADE ANDRADE  787.517.645-04 132º CLASSIFICADO  

280 MAYCON CARVALHO DOS SANTOS 018.239.045-48 133º CLASSIFICADO  

37 NEIFRANCISCO BOAVENTURA DE OLIVEIRA 011.731.275-42 134º CLASSIFICADO  

79 MARIA ELIZABETE GONZAGA COSTA  140.415.885-53 135º CLASSIFICADO  

202 EDVANA ANDRADE SANTOS NASCIMENTO 957.709.255-15 136º CLASSIFICADO  

6 JACIONE SANTOS DE CARVALHO 018.117.535-58 137º CLASSIFICADO  

227 FERNANDA CARINE RIBEIRO 792.258-105-04 138º CLASSIFICADO  

66 SIMONE FONSECA FERREIRA 807.347.075-68 139º CLASSIFICADO  

1 NADILSE LEAL CARDOSO DA SILVA 748.767.085-68 140º CLASSIFICADO  

420 PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS  814.230.045-15 141º CLASSIFICADO  

461 MILENA ARÃO DA SILVA OLIVEIRA  010.625.215-10 142º CLASSIFICADO  

2 CAMILA DA CRUZ ARAÚJO 048.847.214-89 143º CLASSIFICADO  

71 CARLA OLIVEIRA CAMPOS DE AZEVEDO 830.606.505-00 144º CLASSIFICADO  

232 ROSANE CONSUELO DE CARVALHO RAMOS 007.692.915-97 145º CLASSIFICADO  

113 LUCIANA BARROS LEAL VASQUES 809.834.305-78 146º CLASSIFICADO  

239 EDVALDO DUTRA POZZETTI FILHO 328.443.078-41 147º CLASSIFICADO  

142 ANNE ARGOLO E FONSECA 974.796.595-04 148º CLASSIFICADO  

275 DAVI IONEI SOARES APÓSTOLO 822.625.195-87 149º CLASSIFICADO  

433 THAMI TUPINÁ DE ALCANTARA 007.761.365-18 150º CLASSIFICADO  

18 SUZANNE MOREIRA ANDRADE 008.412.415-62 151º CLASSIFICADO  

401 FRANCINE PEREIRA PAIXÃO FARIAS 004.050.425-58 152º CLASSIFICADO  

240 LETICIA ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS 011.056.285-23 153º CLASSIFICADO  

311 VANESSA VILLELA DIAS  001.379.045-50 154º CLASSIFICADO  

247 NATALIA DE ANDRADE SOUZA  009.591.305-00 155º CLASSIFICADO  

174 MARLI ROSA 157.269.128-02 156º CLASSIFICADO  

175 ALEXANDRE MAZARON 275.736.748-05 157º CLASSIFICADO  

70 LARISSA BARROS DE MATOS  010.749.875-86 158º CLASSIFICADO  

266 DEBORAH SAMPAIO PASSOS 837.025.205-20 159º CLASSIFICADO  

195 ROBERTA ZARB FREITAS GONÇALVES 002.866.795-66 160º CLASSIFICADO  

386 LILIANE CRISTINE GOMES MOTA  071.174.477-70 161º CLASSIFICADO  

268 - B MILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS 009.688.655-26 162º CLASSIFICADO  

267 RODRIGO BARRETO GUSMÃO 979.502.975-49 163º CLASSIFICADO  

245 DANIELA RIBEIRO DE SOUZA SANTANA 004.721.135-00 164º CLASSIFICADO  

392 EVANILDO SOUZA DA SILVA JÚNIOR 815.777.295-87 165º CLASSIFICADO  

84 NATALIA BOONE ALVES  104.320.727-99 166º CLASSIFICADO  

463 TAINÁ COSTA DE OLIVEIRA MOREIRA 019.002.905-61 167º CLASSIFICADO  

237 MILENA MENEZES BALTHAZAR DA SILVEIRA 782.074.285-20 168º CLASSIFICADO  

97 ROGERIO SOUZA DA HORA  967.595.265-20 169º CLASSIFICADO  

351 CLARISSA PEREIRA RIBEIRO 016.360.795-80 170º CLASSIFICADO  

144 MARNICE VILAS BÔAS DOS SANTOS  808.394.285-53 171º CLASSIFICADO  

333 SIRLEIDE REIS DE JESUS  896.482.185-87 172º CLASSIFICADO  

12 UILZA ALVES BRASIL DOS SANTOS 950.447.875-15 173º CLASSIFICADO  

260 MARCOS LAZARO MARQUES ARAUJO 956.158.495-68 174º CLASSIFICADO  

238 MIRELLE VASCONCELOS NASCIMENTO 813.779.675-49 175º CLASSIFICADO  

357 REJANE LIMA ALVES SANTOS 795.054.225-04 176º CLASSIFICADO  

459 CARMEM LUIZA GALVÃO DE ANDRADE BASTOS 075.574.005-00 177º CLASSIFICADO  

441 MARLENE MATHEUS CAVALCANTI 155.690.358-85 178º CLASSIFICADO  

389 LILIAN ISABEL BARBOSA DOS SANTOS 969.898.825-49 179º CLASSIFICADO  

382 LUCIANA SOUZA DE FREITAS 951.607.105-82 180º CLASSIFICADO  

224 - B GLEICE VELOSO AMARAL 814.397.095-72 181º CLASSIFICADO  

236 ELIANE PATRÍCIA DE OLIVEIRA RUFINO 305.766.968-97 182º CLASSIFICADO  

147 RENATA QUINTEIRO BASTOS SILVA SERAGOPIAN 011.049.215-37 183º CLASSIFICADO  

223 - A DIEGO MACHADO DOS SANTOS  019.224.345-40 184º CLASSIFICADO  

223 - C THAÍSA OLIVEIRA FERREIRA DE BRITTO 001.238.015-67 185º CLASSIFICADO  

264 GLEIDEMARCIA DOURADO FARIAS BORGES 835.981.625-53 186º CLASSIFICADO  

143 DAIANE DE ASSIS AZEVEDO  815.953.605-49 187º CLASSIFICADO  

34 CAROLINE JESUS DOS SANTOS  829.718.465-04 188º CLASSIFICADO  

163 CARINE SENA DE BARROS GOMES 019.575.265-13 189º CLASSIFICADO  

411 CELIA MARIA BATISTA 107.547.335-72 190º CLASSIFICADO  

432 MARIA SUELY SOUZA MORAES 140.537.305-97 191º CLASSIFICADO  

409 SIMONE BRITO DA COSTA ASSIS 313.191.905-10 192º CLASSIFICADO  

205 TÂNIA REGINA MACHADO  161.665.728-67 193º CLASSIFICADO  

185 RUBENS CLAUDIO CORREIRA SOUZA 941596305-91 194º CLASSIFICADO  
 

218 JEAN MACHADO 784.873.585-00 195º CLASSIFICADO 
339 INGRID KÂNAN DE SENNA COSTA  015.000.025-18 196º CLASSIFICADO 
186 ALINE DOS SANTOS SILVA NEVES  013.120.755-07 197º CLASSIFICADO 
291 SIMONE CONCEIÇÃO ESTRELA 007.570.599-02 198º CLASSIFICADO 
63 BRENO PIOVEZANA RINCO 062.845.226-81 199º CLASSIFICADO 
313 ERIKA MENEZES DE SOUZA  019.658.335-78 200º CLASSIFICADO 
39 SAMYLA SANTOS ARAÚJO 011.749.305-86 201º CLASSIFICADO 
354 MILENA PINTO MOTA 817.563.645-91 202º CLASSIFICADO 
173 VANESSA DA SILVA AZEVEDO  972.320.925-04 203º CLASSIFICADO 
140 ISABELA OLIVEIRA RIBEIRO 001.843.185-21 204º CLASSIFICADO 
460 MARTA BARBOSA MOURA 827.803.075-87 205º CLASSIFICADO 
126 DANIELA SANTOS DE JESUS 008.158.655-89 206º CLASSIFICADO 
327 MARIANA BORGES E SILVA 011.748.125-40 207º CLASSIFICADO 
192 MARIANA ROSA DE ALMEIDA  014.217.115-83 208º CLASSIFICADO 
416 DANYELE LIMA CAVALCANTI 058.649.994-66 209º CLASSIFICADO 
137 KARINE PEIXOTO RIBEIRO 014.700.155-28 210º CLASSIFICADO 

 



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VI - Nº 293 - de 07 a 13 de fevereiro de 2009PÁGINA 20  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

período de janeiro de exercício de 2000 a Dezembro do exercício de 2006 
sob pena de indeferimento do pleito. 

Presidente: Carlos Matheus Guimarães
Relatora: Maggy Reis
Processo: 08951/2008
Requerente: João Carlos Campos de Lima
Assunto: Recadastramento

Destarte, tendo em vista as razões expendidas, julgo PROCE-
DENTE o pedido devendo ser promovido o cancelamento da inscrição n° 
518674-1 e dos débitos correspondentes. Alem disso devem ser lançados 
os créditos tributários ainda não extintos pela decadência (exercícios 2003 
a 2008) na inscrição n° 035887-8

Presidente: Carlos Matheus Guimarães
Relatora: Maggy Reis
Processo: 16615/2008
Requerente: Eudalia Bárbara Silva Portugal
Assunto: Recadastramento

Destarte, tendo em vista as razões expendidas, julgo PROCE-
DENTE o pedido, devendo ser promovido o cancelamento da inscrição n° 
507426-6 e dos débitos correspondentes. Alem disso, devem ser lançados 
os créditos tributários ainda não extintos pela decadência (exercícios 2003 
a 2008) na inscrição n° 065372-1.

  
Presidente: Carlos Matheus Guimarães
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 09962/2008
Requerente: Eliezer da Paixão Souza
Assunto: Remissão

Diante do exposto, e tendo em vista as razões expendidas, 
somos pela IMPROCEDENTE DO PEDIDO, devendo dar ciência à empresa 
requerente do presente Parecer. 

Presidente: Carlos Matheus Guimarães
Relator: Renato Andrade
Processo: 09528/2008
Requerente: Jardelina Maria de Jesus
Assunto: Revisão

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido ao tempo 
em que recorro de oficio da decisão prolatada.     

Termos de Revelia

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

Auto de Infração   Atuada

12307/2008  LSB LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERV. 
LTDA
12302/2008  CAVASC CONSTRUÇÕES LTDA

Camaçari, 10/02/2009.

Carlos Matheus Guimarães
Presidente da Junta

Camaçari, 12 de fevereiro de 2009.

PORTARIA Nº 0006\2009
12 de fevereiro de 2009

A Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari no uso de suas 
atribuições legais.

RESOLVE

Designar MARIA LUCIA CORDEIRO DE LIMA E LIMA, 
Supervisora, cadastro 36935-3, como responsável por adiantamento na 
Secretaria de Saúde –SESAU.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, em 12 de fevereiro de 2009..

PORTARIA Nº 005\2009
12 de fevereiro de 2009                                                                                                                                             

     

A Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari no uso de suas 
atribuições legais.

RESOLVE

Designar ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PIMENTA, Supervisora, 
cadastro 37204-9, para responder interinamente pela Diretoria de Auditoria, 
Controle, Avaliação e Regulação do SUS, até ulterior deliberação.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, em 02 de fevereiro de 2009..

PORTARIA Nº 04\2009
26 DE JANEIRO DE 2009                                                                                                                                             

      

A Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari no uso de suas 
atribuições legais.

RESOLVE

Designar MARIA LUIZA DE CASTRO ALMEIDA, enfermeira, 
matricula 9747-9, para responder interinamente pela Coordenação 
de DST\AIDS da Diretoria de Média e Alta Complexidade, até ulterior 
deliberação. 

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, em 26 de janeiro de 2009.

Efigênia de Fátima Cardoso
Secretária de Saúde de Camaçari

Secretaria da Saúde

SE
SA

U
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PORTARIA Nº 001/2009
DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

            RESOLVE,

            Designar a servidora Sirlene dos Santos Freitas, ma-
tricula nº 037058-4 para ser responsável por  adiantamento.

            GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRI-
CULTURA E PESCA DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 12 DE 
FEVEREIRO DE 2009.

DOMINGOS BARBOSA NETO
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, torna público que no dia 22/01/2009 foi FRACASSADO 
o PREGÃO PRESENCIAL – SESAU 002/2009, que tem como objeto a 
Aquisição de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto. Data 09/02/2009. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n.º 005/2009– Processo n.º 0081/2009. CONTRA-
TADO: Executiva Com. De Máquinas e Equipamentos para Escritório 
Ltda. Objeto: Aquisição de 22(vinte e dois) tonner para impressora 
Kyocera FS 4000, TK 332. Valor: R$ 7.788,00 (sete mil, setecentos e 
oitenta e oito reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Data da homologação: 11/02/2009.

 Dispensa n.º 006/2009 – Processo n.º 0099/2009. CONTRATA-
DO: Executiva Com. De Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda. 
Objeto: Aquisição de 01(um) alimentador automático de documentos 
para máquina de xérox kyocera, modelo 2550, para atender a demanda 
da Secretaria da Fazenda. Valor: R$ 2.532,00 (dois mil, quinhentos e 
trinta e dois reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Data da homologação: 11/02/2009

AVISO DE LICITAÇAO

PREGÕES PRESENCIAIS – SESAU Nº 003 e 004/2009

A Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL - SESAU, situada 
na Av. Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro Ad-
ministrativo, Camaçari-Ba, realizará os seguintes Pregões:

 
PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 003/2009. Objeto: Con-

tratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços para 
Fornecimento de Lanches, Coffee Breaks e Material de Apoio. Aber-
tura: 27/02/2009 às 08h30min.

PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 004/2009. Objeto: Aqui-

Licitações

sição de Materiais de Segurança – Óculos de Segurança, Protetor 
Auditivo, Capacete, Carneira e Calçados. Abertura: 27/02/2009 às 
11h:00min.

Cópia do edital e seus anexos, encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.br. 
Informações pelo telefone (71)3621- 6655 – Ailda Maria Sampaio Topázio 
- Presidente COSEL/SESAU. Camaçari – 13/02/2009. 

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 16/2009-COSEL EDUCAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-

mento dos interessados, que em 04/03/2009, às 9:00 h, no Auditório de 
Compras e Licitações, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, térreo, 
Centro Administrativo, Camaçari, BA, realizará o Pregão Presencial nº 
16/2009, que tem como objeto a aquisição de camisas para fardamento 
escolar do corpo discente da rede municipal de ensino. Cópias dos editais 
encontram-se à disposição dos interessados no portal www.compras.
camacari.com.br. Informações pelo telefone (0**71) 3621-6879.Rosana 
Buffone Lima Santos – Pregoeira. 13/02/2009.

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

PREGÃO N.º 016/2009 (PRESENCIAL) - COMPEL
OBJETO: Contratação de empresa especializada em presta-

ção de serviço de comunicação visual, para atender as necessidades dos 
eventos realizados pela Administração Municipal de Camaçari, incluindo 
todo material empregado e transporte. ABERTURA: 03/03/2009 – 10 horas. 
PREGOEIRO: Sayonara Melo da Silva. 

PREGÃO N.º 017/2009 (PRESENCIAL) - COMPEL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço de produção de eventos para realização do evento denominado 
“Festa do Padroeiro de São Francisco” a ser realizado de 13 a 16/03/2009 
no Município de Camaçai-Ba. ABERTURA: 03/03/2009 – 09 horas. PRE-
GOEIRO: Joseane Adriana da Silva. 

PREGÃO N.º 018/2009 (PRESENCIAL) - COMPEL
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço para locação de trio elétrico para o evento “Festa do Padroeiro 
de São Francisco” a ser realizado de 13 a 16/03/2009 no Município de 
Camaçari-Ba. ABERTURA: 03/03/2009 – 14 horas. PREGOEIRO: Ana 
Paula Souza Silva.

O Edital encontra-se à disposição no Portal de Compras de 
Camaçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. Ca-
maçari - Bahia, 13/02/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente em 
Exercício da COMPEL. 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

Termo de Inexigibilidade n.º 004/2009 – Processo n.º 015/2009. 
CONTRATADO: L A RIBEIRO COMÉCIO. OBJETO: Contratação dos 
artistas e bandas: Status, A Bronkka, Balanswing, Assombra, Modo de 
Viver, Arte, Filé de Camarão, Viola de Doze, Saiddy Bamba, Fika Komi-
go, Só Potência, Dom do Samba, Black Style, Canto Samba, Augusto 
Dino e Edmundo e Edmilson,  através de seu representante exclusivo  
a empresa L A Ribeiro Comercio, para realização de shows musicais 
na festa do padroeiro São Francisco de Assis na localidade de Barra 
de Pojuca, no período de 23 à 26/01/2009. Valor global: R$ 181.000,00 
(cento e oitenta e um mil reais). Fundamentada no Art. 25, inciso III, da 
Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação:  15/01/09.

Termo de Inexigibilidade n.º 006/2009 – Processo n.º 053/2009. 
CONTRATADO: NN PRODUÇÕES EVENTOS E BUFFET LTDA. OBJETO: 
Contratação de artistas e bandas: Status, Repique de Corte, African 
Luz, Furakão, Pirigueto, Accend, Tchau e Benção, Motumbá, No Styllo, 
Marujada, Kondendê, È Xeke, Diamba, Adriano Reis e Canindé, através 
do seu representante exclusivo a empresa NN Produções Eventos e 
Buffet Ltda,  para  apresentação de shows musicais nos festejos da 
Lavagem de Jauá, no período de 30/01/2009 a 02/02/2009, em Camaçari-
BA, Valor global: R$ 235.000,00 ( duzentos e trinta e cinco mil reais). 
Fundamentada no Art. 25, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 

Secretaria do Fomento a
 Agricultura e PescaSE

A
P
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homologação: 26/01/09.
  

ERRATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 PREGÃO PRESENCIAL – SECAD N° 055/2008

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº. 144/2008

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº. 
144/2008, DA EMPRESA RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, PUBLI-
CADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº. 269 DE 28/08/2008:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EX-
PEDIENTE (CLIPS E COLCHETES).

NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Onde se lê: Lote 05.         Leia-se: Lote 06. 

SUELI PAIM
REGISTRO DE PREÇOS

Mat. nº 150119-2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD N° 055/2008 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº. 143/2008 
  
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº. 

143/2008, DA EMPRESA NJE DISTRIBUIÇÃO LTDA, PUBLICADO NO 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº. 269 DE 28/08/2008: 

 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EX-
PEDIENTE (CLIPS E COLCHETES). 

 Onde se lê: Valor Global na Ata de Publicação do Diário 
Oficial do Município nº. 269 R$ 21.505,00(vinte e hum mil, quinhentos 
e cinco reais). 

Leia-se: R$ 21.585,00(vinte e hum mil, quinhentos e oitenta 
e cinco reais).

SUELI PAIM
REGISTRO DE PREÇOS

Mat. nº 150119-2

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 010/2009. Inexigibilidade de Licitação nº 004/2009. 
CONTRATADO: L A RIBEIRO COMÉCIO. OBJETO: Contratação dos ar-
tistas e bandas: Status, A Bronkka, Balanswing, Assombra, Modo de 
Viver, Arte, Filé de Camarão, Viola de Doze, Saiddy Bamba, Fika Komi-
go, Só Potência, Dom do Samba, Black Style, Canto Samba, Augusto 
Dino e Edmundo e Edmilson,  através de seu representante exclusivo  
a empresa L A Ribeiro Comercio, para realização de shows musicais 
na festa do padroeiro São Francisco de Assis na localidade de Barra 
de Pojuca, no período de 23 à 26/01/2009. Valor global: R$ 181.000,00 
(cento e oitenta e um mil reais). Fundamentada no Art. 25, inciso III da 
Lei Federal n.º 8.666/93 Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 15/01/09. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

 CONTRATO 017/2009. Inexigibilidade de Licitação nº 
006/2009. CONTRATADO: NN PRODUÇÕES EVENTOS E BUFFET 
LTDA. OBJETO: Contratação de artistas e bandas: Status, Repique 
de Corte, African Luz, Furakão, Pirigueto, Accend, Tchau e Benção, 
Motumbá, No Styllo, Marujada, Kondendê, È Xeke, Diamba, Adriano 
Reis e Canindé, através do seu representante exclusivo a empresa 
NN Produções Eventos e Buffet Ltda,  para  apresentação de shows 
musicais nos festejos da Lavagem de Jauá, no período de 30/01/2009 
a 02/02/2009, em Camaçari-BA, Valor global: R$ 235.000,00 ( duzentos 
e trinta e cinco mil reais). Fundamentada no Art. 25, inciso III da Lei 
Federal n.º 8.666/93 Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 26/01/09. 

Contratos

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS E CONTRATOS

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 724/2007; Contra-
tante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa MCM Construções 
e Serviços Ltda.; Objeto: alterar a clausula Quinta – do Prazo, do contrato 
original; Prazo: 06 (seis) meses; Preço: por se tratar o presente Termo 
Aditivo de prorrogação de prazo e existir saldo financeiro para a execução 
dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços 
contratados, constante do caput da  clausula Terceira do contrato original 
que é de  R$ 42.175,33 (quarenta e dois   mil  cento e setenta e cinco 
reais e trinta e três centavos), Fica mantida a forma de pagamento prevista 
na clausula Terceira do contrato original.;Assinatura: 06/10/2008; LUIZ 
CARLOS CAETANO – Município.

Contrato n° 21/2009; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Arnulfo Pereira 
dos Santos ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar.; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP.; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP ;Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 26/01/2009; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 20/2009; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: Laura Maria Alves 
Soares ; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agri-
cultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas em 
situação de insegurança alimentar.; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP.; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP ;Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 26/01/2009; Domingos Barbosa Neto – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras 
e Serviços de Engenharia n° 009/2008; Contratante: Município de Cama-
çari: Contratado: Empresa MCM Construções e Serviços Ltda.; Objeto: 
prorrogação  de Prazo, do contrato original; Prazo: 90 (noventa) dias, con-
tados a partir da data de assinatura deste termo; Preço: por se tratar o pre-
sente Termo Aditivo de prorrogação de prazo e existir saldo financeiro para 
a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos 
serviços contratados, constante do caput da  clausula Terceira do contrato 
de origem, somado ao constante na Clausula Terceira, do Primeiro termo 
que é de  R$ 455.862,29 (quatrocentos e cinqüenta e cinco  mil  oitocentos 
e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula Terceira do contrato original.;Assinatura: 
06/10/2008; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 726/2007; Contra-
tante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa Sanjuan Engenharia 
Ltda.; Objeto: prorrogação de Prazo, do contrato original; Prazo: 04 (quatro) 
meses, contados a partir da data de assinatura deste termo; Preço: por 
se tratar o presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo e existir saldo 
financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para a 
prestação dos serviços contratados, constante do caput da  clausula Tercei-
ra do contrato de origem, somado ao constante na Clausula Terceira, que 
é de  R$ 660.000,00 (seis e sessenta  mil  reais), Fica mantida a forma de 
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pagamento prevista na clausula Terceira do contrato original.;Assinatura: 
03/10/2008; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras 
e Serviços de Engenharia n° 743/2007; Contratante: Município de 
Camaçari: Contratado: Empresa EBISA Engenharia Brasileira Industria 
e Saneamento S/A.; Objeto: prorrogação  de Prazo, do contrato original; 
Prazo: 03 (três) meses, contados a partir da data de assinatura deste 
termo; Preço: por se tratar o presente Termo Aditivo de prorrogação de 
prazo e existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, 
o valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante do 
caput da  clausula Terceira do contrato de origem, somado ao constante 
na Clausula Terceira, que é de  R$ 945.000,00 (novecentos e quarenta e 
cinco  mil  reais), Fica mantida a forma de pagamento prevista na clausula 
Terceira do contrato original.;Assinatura: 05/09/2008; LUIZ CARLOS 
CAETANO – Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 355/2005; Contra-
tante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa MAP Sistemas de 
Serviços Ltda.; Objeto: alterar o Caput da clausula Terceira e a Clausula 
Sétima, do contrato original; Prazo: 03 (três) meses, contados a partir da 
data de assinatura deste termo; Preço: em virtude do contrato original ser 
de natureza de prestação de serviços de caráter  continuado, e, ademais, 
considerando a  prorrogação de prazo constante na  clausula segunda,  
do presente termo aditivo, o valor global, proporcional, estipulado para o 
referido instrumento   é de  R$ 302.286,49 (trezentos e dois mil, duzentos 
e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula Terceira do contrato original.;Assinatura: 

02/01/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato  de Execução de 
Serviço n° 265/2008; Contratante: Município de Camaçari: Contratado: 
Empresa Local Veículos  Ltda.; Objeto: alterar a clausula Terceira e o Caput 
da Clausula Quinta, do contrato original; Prazo: 06 (seis) meses, contados 
a partir da data de assinatura deste termo; Preço: em virtude do contrato 
original ser de natureza de prestação de serviços de caráter  continuado, 
e considerando a  prorrogação de prazo contida  na  clausula segunda,  
do presente termo aditivo, o valor global, proporcional, estipulado para o 
referido instrumento   é de  R$ 300.120,00 (trezentos mil, cento e vinte 
reais ), Fica mantida a forma de pagamento prevista na clausula Quarta 
do contrato original.;Assinatura: 29/12/2008; LUIZ CARLOS CAETANO 
– Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano n° 410/2005; Contratante: Município de Camaçari: Contratado: 
Josélia Laureano da Fonseca.; Objeto: alterar as clausulas Segunda e 
Quarta, do contrato original; Prazo: 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de assinatura deste termo; Preço: em virtude do contrato original 
caracterizar-se por ser de natureza de prestação de serviços continuado, 
e considerando a  prorrogação de prazo contida na  clausula segunda,  
do presente termo aditivo, o valor global, proporcional, estipulado para 
o referido instrumento é de  R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil  reais), o 
valor mensal ajustado para a locação do imóvel, constante na clausula 
terceira – do preço, do contrato original, que é de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), permanece sem sofrer qualquer alteração. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula Terceira do contrato original.;Assinatura: 
15/12/2008; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

DECRETO N° 055/2008
DE 15 DE ABRIL DE 2008

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMALARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e considerando: 

- o disposto no artigo 88 da lei Municipal n° 407/98, que reorganiza o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

- as informações constantes do processo administrativo n° 8304/07, no qual comprova o exercício de cargo de provimento temporário, por 
mais de 10 (dez) anos;

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a servidora CREMILDA CONCEIÇÃO SIMÕES, cadastro n° 00014, lotada na Administração, a titulo de vantagem 
pessoal, a Estabilidade Econômica, correspondente a diferença entre o valor do Cargo em Comissão de ASSISTENTE TÉCNICO, Código 442 e o ven-
cimento da Função de AUXILIAR ADMINSITRATIVO, incorporando-se aos vencimentos, tendo em vista o exercício do cargo de provimento temporário 
pelo período superior a 10 (dez) anos, a partir de 15 de abril de 2008.

GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 15 DE ABRIL DE 2008.

LUIZA COSTA MAIA
Presidente

Atos do Poder Legislativo
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Diante de toda a polêmica envolven-

do o transporte universitário, a Secretaria de 
Serviços Públicos informa que:

 
A Prefeitura Municipal de Camaçari 

concede o benefício do transporte gratuito para 
os estudantes universitários do Município des-
de as administrações anteriores, tendo como 
objetivo permitir o desenvolvimento profissional 
e educacional dos usuários.

O Decreto N°. 4716/09, não traz em 
seu conteúdo nenhuma alteração nas regras 
de seleção para uso do transporte universitá-
rio, que na prática já são executadas, vindo 
apenas para regular de forma mais detalhada 
o que já havia sido estabelecido, de maneira 
embrionária, pelo Decreto Nº. 4319/06 de 
13/12/06, estabelecendo as demais condições 
de concessão e uso do benefício.

Dessa forma, o Decreto N°. 4716/2009 
não traz obscuridades, mas sim, esclarece em 
que condições o benefício será concedido, e 
também, elucida como a vedação imposta pelo 
Decreto N° 4319/2006 se aplica aos estudan-
tes de cursos já ofertados pelas instituições 
privadas locais.

Esta medida visa, sobretudo, evitar 
o desvirtuamento do programa e promover, 
em médio prazo, uma inversão de valores, 
atraindo para o município outras instituições 
privadas de ensino superior, e consequente-
mente revertendo às despesas hoje utilizadas 
com transporte, em outros investimentos com 
os universitários do município, bem como em 
outras áreas sociais.

As restrições impostas pelos já citados 
Decretos no que diz respeito à existência dos 
cursos de instituições privadas estão sendo de 
grande importância nesse momento em que à 
conjuntura criada pelo excesso de estudantes 

Pronasci divulga lista 
dos bolsistas do Protejo

A relação dos aprovados para o Protejo, 
iniciativa que integra as ações do Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(Pronasci), está publicada no site oficial da Pre-
feitura de Camaçari, no endereço www.camacari.
ba.gov.br, seção Editais. 

Os beneficiados devem comparecer ao 
auditório da Prefeitura na terça-feira (17/02), 
às 14h, para pegar as camisas do projeto. É 
necessário a apresentação da identidade. Mais 
informações no telefone 3621-6630.

É obrigatória utilização das camisas na 
aula inaugural do Protejo, que acontece no dia 
18 deste mês, às 15h, no Teatro da Cidade do 
Saber Professor Raymundo Pinheiro. As aulas 
devem começar no mês de março.   

REUNIÃO
Os moradores dos Phocs se reúnem no 

dia 12 de fevereiro com a coordenação municipal 
do Pronasci. O encontro está marcado para 18h, 
no Centro de Atendimento Integrado à Criança 
(Caic).

A reunião do Phoc 3 é a terceira reali-
zada este ano com a comunidade. O objetivo é 
esclarecer sobre o funcionamento e as ações do 
Pronasci em Camaçari.

Transporte Universitário

Atrações do porte de Timbalada, Pago-
dart, Motumbá, Revelação e Parangolé estão 
confirmadas para a Festa de Arembepe, que 
acontece de 13 a 16 de março, em uma das 
localidades mais atraentes, exóticas e bonitas do 
litoral de Camaçari. O evento vai misturar música, 
tradição e belas praias. 

Na primeira noite da festa, na sexta-feira 
(13/03), sobem ao palco da arena (principal) 
Timbalada, uma das percussões mais famosas do 
Brasil, e o som vibrante e dançante do Pagodart. 
O horário previsto para o início das apresenta-
ções é 18h.

No sábado (14/03), é a vez de Motumbá 
e Parangolé agitarem o público, estimado em 80 
mil pessoas por dia. No domingo (15/03), está 
confirmado, até agora, a banda Revelação, com 
o famoso partido alto carioca. A outra atração da 
noite deve ser uma banda de reggae, ritmo bas-
tante solicitado pelos moradores de Arembepe.

Na segunda-feira (16/03), o tradicional 
Baile dos Coroas, na Associação de Moradores, 
encerra a festividade. A Coordenação de Eventos 
da Prefeitura está em contato com outras bandas 
para fechar a programação, que ainda pode 
passar por mudanças.

O espaço onde acontece a festa fica 
próximo a entrada de Arembepe, via Estrada 
do Coco. A localidade está a 25 quilômetros da 
sede de Camaçari e 24 quilômetros do Aeroporto 
Internacional de Salvador e conta com uma boa 
rede de hospedagem e alimentação.

Timbalada abre noite 
da Festa de Arembepe

O início das obras para a retirada da 
linha férrea de Camaçari, começa em julho. É o 
que ficou estabelecido na manhã de hoje (13/02), 
durante a visita do diretor de Infra-Estrutura Ferro-
viária do DNIT (Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes), Rômulo do Carmo 
Ferreira Neto, ao prefeito Luiz Carlos Caetano, 
que foi informado da aprovação do projeto.

Até o final de março, será emitida pelo 
Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis), a licença 
prévia, que autoriza o início das obras. 

Na ocasião, o prefeito agradeceu a Rô-
mulo Neto, pelo papel desempenhado durante as 
negociações junto ao DNIT, e disse estar muito 
feliz com a visita e os resultados obtidos.

 
O PROJETO

Antiga reivindicação da população e 
compromisso do atual governo, a retirada da 
linha férrea, agora é uma realidade. Previsto 
para começar em julho, o projeto trará inúmeros 
benefícios à população, dentre os quais a redução 
do risco de acidentes com produtos químicos no 
centro da cidade e maior fluidez no sistema de 
tráfego.

 O projeto está orçado em R$ 121 milhões 
e utiliza recursos do PAC (Programa de Acelera-
ção do Crescimento), que já estão disponíveis. 
O término das obras deve acontecer no prazo 
de dois anos. 

Retirada da linha férrea começa em julho

usuários do transporte bem como a crise finan-
ceira mundial tornam inviáveis a continuidade 
da prestação do benefício.

É verdade que tal postura pode pare-
cer restritiva demais aos olhos de alguns, mas 
se olhar pelo ângulo de que permanecendo 
da maneira como se encontra o benefício 
terá de ser extinto para todos, vê-se que 
tal medida não somente é racional como é 
imprescindível. 

Para aqueles que já fazem parte do 
sistema, o beneficio não será cortado, conti-
nuando até o término do curso, sem prejuízo, 
bem como, aos estudantes que ingressarem 
em instituições públicas para qualquer das 
modalidades (técnico profissionalizante, 
tecnólogo ou superior - bacharelado/licen-
ciatura).

Os cadastros novos de estudantes 
com cursos que se enquadram nos critérios 
restritivos do Decreto N° 4716/2009 serão 
indeferidos pelas razões legais, sendo que 
as exceções que vão ser objeto de análise 
da coordenação, só serão deferidas mediante 
fatos justificadamente fundamentados.

A Prefeitura Municipal de Camaçari 
espera que os segmentos sociais que são afe-
tados pelas medidas, entendam que as regras 
estabelecidas visam o crescimento dos que 
hoje precisam qualificar-se profissionalmente, 
sem, no entanto, levar um prejuízo a outros 
segmentos da sociedade que dependem do 
orçamento público para serem igualmente 
atendidos.

A PMC aguarda não só a compre-
ensão como também a colaboração da 
sociedade para que todo serviço público 
seja oferecido à sociedade com eficiência e 
razoabilidade.

 
 

SESP – Secretaria de Serviços Públicos

COMUNICADO


