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O pescado mereceu destaque não apenas pela qualidade como também no preço

Feira do Peixe comercializa produtos da Semana Santa
Os moradores de Camaçari que 

desejam encontrar os produtos alimentícios da 
Semana Santa, devem se dirigir à Feira do Pei-
xe. Instalada no Centro Comercial, pelo quinto 
ano consecutivo, em um ambiente organizado 
e estruturado, a feira proporciona às pessoas 
comprarem todos produtos da Páscoa, em um 
só lugar.

A Feira do Peixe vai até domingo 
(12/04). Segundo o administrador do Centro 
Comercial, Antônio Bitencourt, cerca de 10 mil 
pessoas devem passar, por dia, pelo local e 
devem ser comercializados, aproximadamente, 
20 mil quilos de peixes e mariscos.

“O ponto alto acontece nos dias 8, 9 
e 10. A feira é um dos poucos lugares da cidade 
onde é possível encontrar todos os produtos da 
Semana Santa”, relata o administrador.

Há mais de três anos, como bar-
raqueiro da Feira, Everaldo Paixão, está muito 
confiante com as vendas deste ano. “A expec-
tativa é vender muito peixe. Até agora, os mais 
procurados são o vermelho, pescada amarela e 
o atum”, relata.

A variedade de produtos comercia-
lizados chama atenção. Além de diversos tipos 
de peixes, é possível encontrar camarão, siri, 
ostra, caranguejo catado, sururu, camarão seco, 
amendoim, castanha, dendê e quiabo.

Os clientes demonstram estar satis-
feitos com as instalações e com os preços. Júlio 
Domingo, morador do bairro Gleba E, disse que 
a qualidade dos produtos está muito boa. “Com-
prei uma Cavala e ainda vou levar o camarão”, 
completa.

Ao todo, 70 permissionários, comer-
ciantes dos ramos de açougue, peixaria, hortifruti 
e Cereais, do Centro Comercial de Camaçari, 
são beneficiados pelo espaço comercial. A Feira 
funciona das 7h às 17h30, com o apoio das 
Secretarias dos Serviços Públicos (Sesp), Infra-
Estrutura (Seinfra), Limpec, Coordenação de 
Eventos, Defesa Civil e Vigilância Sanitária.

Dez das 18 novas câmeras de segu-
rança já foram instaladas na região dos Phoc´s 
1, 2 e 3. A Prefeitura de Camaçari trabalha em 
ritmo intenso para concluir os trabalhos. Os 
novos equipamentos começam a funcionar  no 
inicio de maio.

Com o novo sistema de monito-
ramento eletrônico, adquirido com verba do 
Programa Nacional de Segurança Pública com 

Phocs ganham 18 câmeras de segurança

Cidadania (Pro-
nasci), Camaçari 
passa a contar com 
40 equipamentos, 
sendo que 22 foram 
adquiridas em junho 
do ano passado, 
através do Plano 
Municipal de Segu-
rança (foto). 

A C o -
ordenadoria Cen-
tral de Tecnologia 
e Gestão da Infor-
mação Municipal 

Onze pessoas foram flagradas, dia 8 de 
abril, por agentes da Prefeitura de Camaçari, 
quando tentavam receber as cestas de Páscoa 
com cupons falsificados. Os envolvidos foram 
encaminhados à 18ª Delegacia de Polícia, por 
oficiais 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

O grupo foi flagrado nos pontos de distri-
buição do Camelódromo (Centro) e nas escolas 
municipais Laurita Souza Ribeiro (Derba), Félix 
Joaquim de Morais (Camaçari de Dentro) e Sônia 
Regina de Souza (Phoc 3). 

Segundo o subsecretário do Desenvolvi-
mento Social (Sedes), Antônio Souza, cerca de 
30 cupons foram falsificados. “Nós preparamos 
a equipe que trabalha na entrega das cestas 
de Páscoa para que ficasse atenta a qualquer 
problema”, informa.   

As cestas são entregues, anualmente, 
para a população carente da sede, orla e zona 
rural de Camaçari. Este ano, os kits foram distri-
buídos nos dias 8 e 9. A entrega aconteceu das 
8h às 14h, com exceção do Camelódromo que 
funcionou até às 17h.

Descobertos cupons falsos

Campanha para doação de sangue é prorrogada
A campanha para doação de sangue, promovida pelo Hospital Geral de Camaçari (HGC),

foi prorrogada até o final do mês de abril. Os doadores devem comparecer ao HGC,
as segundas, terças e quintas, das 8h às 12h e das 13h às 16h30 e as quartas e

sextas-feira das 8h às 12h.
Devido ao feriado da Semana Santa, o banco de sangue não funcionou nos dias 9 e 10,

voltando ao horário normal na segunda-feira, 13 de abril. É recomendável que o
doador esteja bem alimentado e tenha consumido bastante líquido. A campanha

teve inicio no último dia 4.
Realizada sempre em véspera de datas comemorativas, a iniciativa chama a atenção da 

população sobre a necessidade de reforçar o estoque de sangue de Camaçari,
que tem hoje seis bolsas por tipo sanguíneo. 

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesau), a necessidade maior é para os
sangues tipo A negativo e B negativo.

Apenas o estoque do tipo A positivo está normalizado.

(CCTGI), responsável pelo funcionamento dos 
aparelhos, aguarda a instalação de 11 postes de 

aço para disposição das oito câmeras e remane-
jamento de algumas.  

A Secretaria de Serviços Públicos 
(Sesp) deve finalizar a disposição dos postes nos 
próximos dias. Os novos locais escolhidos para 
instalação e funcionamento das câmeras dão 
mais eficiência ao sistema de monitoramento ele-
trônico e ao trabalho das polícias, já que algumas 
ficavam próximas a fios de alta voltagem. 

Todo trabalho de montagem das 
câmeras é acompanhado pela estação de moni-
toramento da Coordenadoria Central de Tecno-
logia. Concluída a instalação dos equipamentos 
restantes, a próxima etapa é a colocação de dois 
monitores de plasma de 42 polegadas na central 
de monitoramento do 12º Batalhão da Polícia 
Militar de Camaçari (BPM). 

O prazo para montagem dos moni-
tores e das TVs, segundo a CCTGI, é de uma 
semana. A partir de então as imagens passam a 
ser projetadas em tempo real para o 12º BPM. 
O projeto é orçado em R$ 409 mil e é composto 
ainda por 18 rádios transmissores. As câmeras 
de segurança passam por manutenção preventiva 
a cada dois meses.
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DECRETOS

Atos do Poder Executivo

I. Limpeza de logradouros públicos, compreendendo varrição, 
sacheamento e outros serviços correlatos;

II. Coleta de resíduos domiciliar, alcançando o residencial, 
comercial e industrial urbano;

III. Limpeza de próprios públicos, incluindo-se prédios e áreas 
livres;

IV. Instalação e administração de sanitários públicos, químicos 
ou convencionais;

V. Outros serviços correlatos de natureza pública.

Art. 3° - Os patrimônios de que trata o Art. 3° da Lei Municipal 
n° 078/1978, permanecerão como ativos da LIMPEC.

Art. 4° -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente aos Arts. 2°,  3° e 
seu Parágrafo Único, todos da Lei N° 715/2005.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 08 DE ABRIL DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI N° 970 /2009
DE 08 DE ABRIL DE 2009

Cria e denomina unidades de ensino no 
Município e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Ficam criadas e denominadas as unidades escolares 
abaixo relacionadas:

 I. Escola Municipal Paulo Freire – Educação Infantil e  Ensino 
Fundamental I, localizada no Loteamento Açu da capivara;

II. Escola Experimental da Aldeia – Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I;

III. Centro Educacional Darcy Ribeiro – Ensino Fundamental I 
e II, localizada em barra do Jacuípe.

Art. 2° - A Secretaria da Educação deverá promover os meios 
e atos necessários à regularização das novas unidades de ensino, junto 
aos órgãos competentes.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei  correrão por conta da lei de Meios vigente.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 08 DE ABRIL DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI N° 968/2009
DE 08 DE ABRIL DE 2009

“Institui o dia do Assistente Social no Mu-
nicípio de Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído no Município de Camaçari, o “Dia do 
Assistente Social”, a ser comemorado/celebrado no dia 15 de maio de 
cada ano.

                            
Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-

ção.  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 08 DE ABRIL DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEIS

 LEI N° 969 /2009
DE 08 DE ABRIL DE 2009

 Altera dispositivo da Lei Municipal n° 
078/78, e da Lei Municipal n° 715/2005 e 
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - O art. 2° e o parágrafo único da Lei 078/2008 passam 
a ter as seguintes redações:

“Art. 2° - A LIMPEC – Limpeza Pública de Camaçari tem por 
objetivos a administração e a execução dos serviços de:
I. Coleta e recepção dos resíduos de caráter especial, definidos 
esses como sendo aqueles provenientes das indústrias e de 
estabelecimentos de saúde;
II. recepção de resíduos domiciliares, industriais e de estabe-
lecimentos de saúde de outros Municípios;
III. locação e coleta de caixas estacionárias de RCC – Resíduos 
da Construção Civil;
IV. gestão do aterro sanitário de Camaçari, ai incluída a recep-
ção e  o tratamento de resíduos sólidos;
V. industrialização e/ou comercialização dos resíduos sóli-
dos;
VI. industrialização e/ou comercialização do ferramental usado 
em seus serviços;
VII. pesquisa e desenvolvimento de seus objetivos;
VIII. outras competências de interesse sócio-ambiental, cor-
relacionadas com seus objetivos, especialmente, aquelas 
que dizem respeito à fiscalização dos serviços de coleta de 
resíduos sólidos.”

“§ Único - Á LIMPEC caberá cumprir e fazer cumprir as dis-
posições legais sobre os serviços de sua competência no 
âmbito do Município de Camaçari, cabendo-lhe comunicar ao 
Poder Executivo quaisquer infrações cometidas para efeito de 
aplicação das sanções respectivas”

Art. 2° - Em razão da alteração feita no Art. 2°, da Lei Municipal 
n° 078/1978, a administração e execução dos serviços abaixo nominados, 
passarão a ser administrados e executados pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari:

DECRETO Nº 4741 /2009
DE 09 DE ABRIL DE 2009

Estabelece prazo para que os geradores 
de resíduos oriundos da prestação dos 
serviços de saúde se adequem ao dis-
posto na Resolução ANVISA nº 306, de 
07.12.2004 e Resolução CONAMA nº 358, 
de 29.04.2005. 
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, em conformidade com as Resoluções 306/2004 da ANVISA e 
358/2005 do CONAMA,

Considerando que cabe aos geradores de resíduos de serviço 
de saúde o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição 
final, conforme determinam as Resoluções ANVISA nº 306, de 07 de de-
zembro de 2004, e CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005;

Considerando que o gerenciamento dos serviços de saúde, 
atualmente custeado pelo Município de Camaçari, representa elevado 
dispêndio de recursos financeiros;

Considerando que os geradores de resíduos de serviços de 
saúde deverão se adequar às novas regras regulamentadoras, sob pena 
de se sujeitarem à fiscalização e caracterização de responsabilidade por 
infrações advindas da legislação pertinente,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica estipulado o prazo de 60(sessenta) dias, contados 
a partir da data de publicação do presente Decreto, para que os gerado-
res de resíduos de saúde promovam as devidas adequações ao quanto 
disposto nas Resoluções ANVISA nº 306, de 07 de dezembro de 2004 e 
CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005, assumindo a responsabilidade e o 
custeio integral decorrentes da geração, coleta, transporte, disposição final 
e tratamento, quando for o caso, dos resíduos produzidos pelos serviços 
de saúde em geral.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário

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

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

EFIGÊNIA DE FATIMA CARDOSO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DECRETO Nº 4742 /2009
DE 09 DE ABRIL DE 2009

Regulamenta a promoção decorrente da 
conclusão  de curso  de  formação de  que  
trata o  artigo 12  da   Lei nº 874/2008, 
Plano de Carreira, Cargos e  Vencimentos  
dos  Servidores  Públicos do quadro  de  
provimento  efetivo da  administração  
pública  do  Município de Camaçari, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA,  no uso  das  atribuições  que lhes são Conferidas por Lei e com 
fundamento no artigo 15 da Lei 874/2008,

DECRETA
                 
Art. 1º. A Promoção prevista no artigo 12 da lei nº. 874/2008 

poderá ser concedida ao servidor que na data da publicação deste Decreto, 
seja ocupante de cargo de provimento efetivo desde que comprove:

I - titulação mediante certificado de conclusão de curso que 
configure escolaridade adicional  concluído até a data de publicação deste 
Decreto;

II   - que não responde a processo administrativo disciplinar;
III  - aprovação em estágio probatório;
IV  - efetivo exercício do cargo.

Art. 2º. A promoção prevista no Caput do artigo 1º deste 
Decreto será efetivada mediante requerimento do servidor devidamente 
instruído com a apresentação dos seguintes documentos:

I - requerimento (modelo anexo) devidamente preenchido, 
disponível no endereço eletrônico www.camacari.gov.br, página da SECAD, 
protocolado e endereçado à comissão gestora;

II   - apresentação de cópia autêntica do respectivo diploma 
ou certificado.

§ 1º.  A promoção só poderá ser requerida nos meses de 

maio e de novembro de cada exercício.

§ 2º.  Deferida a respectiva promoção, o servidor será 
posicionado no novo  nível, na referência em que se encontrava e a 
percepção dos benefícios e vantagens daí decorrentes serão computadas 
a partir da data de entrada do requerimento, desde que obedecidos o prazo 
disposto no parágrafo anterior e comprovados os requisitos estabelecidos 
no artigo 1º,  incisos I a IV, deste norma.

§3º. O não atendimento do disposto no parágrafo anterior 
suspenderá o respectivo prazo, reiniciando a contagem quando atendidas 
todas as exigências.

Art. 3º. A validação dos títulos apresentados para efeito de 
promoção por escolaridade adicional será analisada pela comissão gestora 
do plano cujo parecer conclusivo deve ser homologado pelo secretário 
da administração, observados os critérios de análise estabelecidos neste 
Decreto bem como o disposto na Lei 874/2008.

Parágrafo único - as consultas sobre cadastros de cursos 
e instituições de ensino poderão ser feitas por meio dos seguintes 
procedimentos:

I  - Busca de instituições de ensino superior cadastradas no 
Ministério de Educação por meio dos   links  http://www.educacaosuperior.
Inep.gov.br/funcionalbusca_instituicao.stm e http://www.educacaosuperior.
Inep.gov.br/curso.stm;

II  - Busca de cursos de mestrado e doutorado reconhecido 
pelo Ministério de Educação ou aprovados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior - CAPES, por meio do 
linkhttp://contendaweb.capes.gov.br/ProjetoRelacaoCursosrvnet?acao=

III –  Devem ser observadas as normas da resolução CNE/
CES nº.1 de 2007 para avaliação dos títulos de especialização em nível de 
pós-graduação “latu sensu”, oferecidos por instituições de ensino superior 
ou por entidade especialmente credenciadas para atuarem nesse nível 
educacional.

Art. 4º. Os títulos apresentados para fins de promoção 
decorrentes da conclusão de cursos de formação, deverão estar 
relacionados com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Art. 5º. Os diplomas de cursos superiores de pós-graduação 
“stricto sensu” obtidos no exterior somente serão aceitos se revalidados 
por Instituição Brasileira, observado o disposto nos § 2º e 3º do artigo 48, 
da Lei Federal nº. 9.394/96 e na Resolução Federal do Conselho Nacional 
de Educação Superior CES nº. 1, de 28 de janeiro de 2002 e alterações 
posteriores.

Art. 6º. A comissão gestora do plano será composta de acordo 
com o que dispõe o artigo 39 da Lei 874/2008.

Art. 7º.  Compete a comissão gestora do plano:
I  - assegurar o cumprimento do cronograma das atividades 

necessárias a efetivação da promoção;
II   - examinar e pronunciar-se sobre recursos interpostos;.
III  - realizar as diligências que entender necessárias, relativas 

ao processo de promoção;
IV  - exarar parecer conclusivo acerca da promoção.

Art. 8º. O processo de promoção atenderá ao disposto neste 
regulamento e obedecerá o seguinte cronograma:

I - a interposição de recurso administrativo à comissão deverá 
ser feita no Prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da divulgação ou 
informação do parecer exarado pela  respectiva comissão;

II - a homologação dos resultados será dada pelo Secretário 
da Administração no prazo de 05 (cinco) dias;

III  - os procedimentos formais conseqüentes serão efetivados 
pela Coordenação da Gestão de  Pessoas no prazo de até 30 (trinta) dias 
do recebimento da homologação; 

IV  - publicação do Decreto da Promoção.

Art. 9º. O curso de pós-graduação de que trata a alínea 
“a” do inciso IV, do artigo 12 da Lei 874/2008, deverá ter relação direta 
com as atribuições desenvolvidas no âmbito da Administração Pública, 
considerando-se as especificidades de cada área de trabalho.

Art. 10. Os casos omissos neste regulamento serão 
apreciados pela Comissão Gestora do Plano, e decididos pelo Secretário 
de Administração.

Art. 11.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE ABRIL DE 2009.
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LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário da Administração

ANEXO AO DECRETO N° 4742/2009

Exmo. Sr. Prefeito do Município de Camaçari (BA)

Eu, ........................................................Servidor desta 
Prefeitura, cadastrado sob o n°..................... no exercício  do cargo de 
........... lotado: ...................................... Secretaria: ................................
.  residente à Rua ....................................................................... n°...........                                 
Bairro: ......................................... Município de ........................ telefone 
residencial n° .................. móvel n° ............................ e do trabalho n° ......
................................... e-mail:...........................................................

Vem requerer  sua promoção pela titulação obtida mediante a 
conclusão do curso de .............................................................. concluído 
em ............... de ...................... de .........................................

Para esta finalidade anexa a copia autenticada do 
certificado. 

Observação:

Copia de outros documentos ( julga necessários )
...................................................................................................

.............................................................................................................

Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento

Camaçari, ____ de ____________ de 2009.

Assinatura

DECRETO Nº4743 /2009
 DE 09  DE ABRIL DE  2009

Regulamenta   o    estágio   probatório   
previsto  no Artigo  23   do   Estatuto  
dos  Servidores   Públicos do Município 
de Camaçari, estabelece as normas de 
avaliação de que  trata o  artigo  41  da 
Constituição Federal com a  redação dada  
pela Emenda  nº 19 de 14 de Junho de 
1998, cria  a  Comissão  Permanente,  as 
Subcomissões e dá outras providências.

                  
   O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI ESTADO 

DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela    Lei 
Orgânica Municipal,

DECRETA:

    Art. 1º  - Ao entrar em exercício o servidor nomeado para 
o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, pelo 
prazo de três anos, durante o qual serão avaliadas a sua aptidão, capaci-
dade e eficiência para o desempenho do cargo, observados os seguintes 
requisitos:

I - idoneidade moral;
II - disciplina;
III - assiduidade;
IV - cumprimento dos deveres e obrigações funcionais
V - produtividade;
VI – iniciativa.

§ 1º a avaliação ocorrerá com periodicidade anual atribuída a 
responsabilidade ao chefe       imediato do servidor.

Art. 2º - O prazo de três anos tem inicio com o efetivo exercício 
no cargo para o qual foi nomeado.

Art. 3º - O setor responsável pela gestão de pessoal certificará 
o servidor quando de seu ingresso no serviço público acerca das normas 
que regem o estágio probatório.

Art. 4º - O servidor deve cumprir o estágio probatório no exer-
cício do cargo  para o qual foi nomeado, salvo as situações previstas no 
artigo 9º desta norma.

Art. 5º - O servidor não aprovado no estagio probatório será 
exonerado ou se  estável reconduzido  ao cargo  anteriormente ocupado 
(art. 20, §2º da lei 8.112/90)    

Art. 6º - Ao servidor em estágio probatório  somente poderá 
ser concedida licença e afastamentos para :

I - tratamento de Saúde;
II - por motivo de doença em pessoas da família;
III - para acompanhar cônjuge;
IV - para o serviço militar obrigatório;
V - para o exercício de mandato eletivo;
VI  - para estudo ou  missão   oficial  externa; 
VII  - para servir em organismo internacional.

Art. 7º - O servidor em estágio probatório poderá exercer 
quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia 
ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação,  suspendendo-se a 
contagem do  prazo que será retomado a partir do término do impedimento, 
salvo se as tarefas do cargo para o qual foi nomeado guardar similaridade 
com o cargo de origem. 

Art. 8º - O estágio probatório ficará suspenso durante as licen-
ças para tratamento de saúde por motivo de doença em pessoa da família, 
acompanhamento de cônjuge ou companheiro que foi deslocado para 
outro ponto do território nacional ou exterior, para o exercício de mandato 
eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo (prazo indeterminado e sem 
remuneração) para atividade política e para servir em organismo interna-
cional, bem assim na hipótese de participação em curso de formação e 
será retomado a partir do termino do impedimento. ( Art. 20, §5º da Lei nº. 
8.112/90 e Lei 9.527, de 10/12/97) 

Art. 9º – O servidor em estágio probatório poderá ser cedido a 
outro órgão ou entidade, suspendendo-se a contagem do prazo que será 
retomado a partir do término do impedimento.

Art. 10 – Durante o período de estágio probatório não deverá 
ser autorizada Licença para Desempenho de Mandato Classista.  (Art. 20, 
§4º da Lei nº. 8.112/90).

Art. 11 – O servidor que durante o estágio probatório foi aprova-
do em novo concurso público não poderá aproveitar o período anteriormente 
prestado naquele estágio para essa nova situação.   

 
Art. 12 – O servidor que já adquiriu estabilidade no serviço 

público e se encontra submetido a estágio probatório em razão de um 
novo provimento não poderá computar o período anterior  para efeito de 
progressão e promoção no novo cargo.

Art. 13 – O servidor em estágio probatório poderá participar 
de treinamento de curta duração quando necessário ao desempenho das 
atribuições do cargo para o qual foi nomeado, desde que seja de interesse 
do órgão ou entidade e não prejudique realização da avaliação de desem-
penho a que deve ser submetido. 

Art. 14 – O servidor em estágio probatório só fará jus ao 
desenvolvimento na carreira conforme disposto no Artigo 9º da Lei nº. 
1874/2009 após a aquisição da estabilidade disposta no Caput do artigo 
25 desta norma.

Art. 15 – O Servidor  punido com pena de demissão à bem do 
serviço público, não poderá em tempo algum reingressar no serviço público 
deste Município (art. 162 da Lei 407/98)

Art. 16 - O Servidor reprovado no estágio probatório por aban-
dono de serviço ficará inabilitado por 4 anos para o exercício de qualquer 
cargo no serviço público deste Município.

Art. 17 - Verificada em processo disciplinar  acumulação de 
cargos e comprovada a  má-fé  o servidor perderá os cargos ou função e 
será obrigado a restituir o que tiver recebido indevidamente, além de ficar 
impossibilitado por 5 anos para o exercício de qualquer cargo público no 
Município (parágrafo único do artigo 141 da lei n° 407/98).

Parágrafo Único – Caso não seja comprovada a má fé o 
servidor poderá optar por um ou outro cargo, submetendo-se à anuência 
da administração.

Art. 18 – O servidor submetido a processo administrativo disci-
plinar se habilitado em concurso público não poderá tomar posse no cargo 
sem que o respectivo processo esteja concluído e o servidor isentado.

Art. 19 - A comissão permanente de avaliação do estágio 
probatório será composta por quatro membros, servidores estáveis 
que ocupem cargos hierarquicamente superiores dos servidores que 
serão avaliados, sendo, um presidente e três representantes da secre-
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taria da Administração.

Art. 20  – Compete a comissão permanente de avaliação do 
estágio probatório:

I -  determinar a criação de  subcomissões de avaliação nas 
secretarias;

II - definir e elaborar os instrumentos de avaliação de desem-
penho do servidor em estágio probatório;

III- definir o procedimento metodológico da avaliação de 
desempenho, acompanhamento,  formalização, análise e conceito final, 
conforme anexos I, II e III;

IV- assegurar de acordo com a Lei, a ampla defesa do servidor 
avaliado.

V - orientar  as subcomissões de avaliação do estágio pro-
batório.

Art. 21  – As subcomissões criadas no âmbito das secretarias, 
autarquias e fundações serão compostas por seu presidente, três membros 
titulares e respectivos suplentes dentre servidores estáveis nomeados pelos 
titulares das respectivas pastas.

Art. 22 – Compete as subcomissões:
I   - receber  formulário de  avaliação anexo I, analisar a ficha 

de avaliação anexo II e   proceder o seu preenchimento de acordo com as 
orientações do anexo III;

II  - elaborar relatório final.

Art. 23 - Será considerado apto e capaz para o efetivo exercício 
do cargo o servidor que atingir 60 pontos no somatório dos fatores de cada 
avaliação anual de desempenho.

Art. 24 – Caso o servidor discorde do resultado da avaliação 
anual de uma ou mais etapas, poderá manifestar-se por escrito no prazo 
de 15 dias à subcomissão de seu órgão de lotação em 1ª instância e, em 
2ª instância à comissão permanente de avaliação que dará início ao proce-
dimento administrativo nos termos do disposto no artigo 28 desta norma.

Art. 25 – O Servidor após cumpridos os (36) trinta e seis meses 
de estágio probatório e cuja avaliação tenha atingido a pontuação mínima 
exigida, será considerado apto e capaz ao exercício do cargo para o qual 
foi avaliado.

Art. 26 – A documentação relativa à avaliação deverá compor 
os assentamentos funcionais do servidor.

Art. 27 – O servidor não habilitado na avaliação será exonerado 
conforme o disposto no §4º do art. 23 da Lei 407/98, após atendidas todas 
as formalidades legais.

Art. 28 – Nos termos do disposto no artigo 23, §4º, alínea b, da 
Lei 407/98 será iniciado procedimento administrativo alcançado o servidor 
que no resultado da avaliação apresentou conceito insuficiente.

Art. 29 - Compete a secretaria da administração através do 
departamento de Gestão de Pessoas ou equivalente nos demais órgãos, 
autarquias e fundações:

I   –  promover a integração do servidor;
II – encaminhar o ato administrativo de exoneração do servidor 

não habilitado no estágio probatório para assinatura do chefe do Executivo 
Municipal.

Art. 30 - Os casos omissos neste regulamento serão apreciados 
pela comissão permanente  de avaliação do estágio probatório e decididos 
pelo secretário da Administração.

Art. 31 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação revogadas as disposições em contrário  e o Decreto nº. 4563/2007 
de 28 de dezembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI 
EM 09 DE ABRIL DE 2009.

 
LUIZ CARLOS CAETANO

Prefeito Municipal

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário da Administração

ANEXO I

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDORES
EM ESTÁGIO PROBATÓRIO

Sistematiza o resultado das avaliações de desempenho do 
servidor durante o exercício de suas atividades, realizadas  anualmente 
pelas subcomissões das secretarias, obedecendo em cada período de 
doze meses os seguintes fatores:

CONCEITOS CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO:

I   - IDONEIDADE MORAL – Que permite considerar o conjunto 
de regras de conduta que regulam o agir do servidor perante a administra-
ção pública, como também pela moral comum, propugnado pelo que for 
melhor e mais útil para o interesse público.

II  - DISCIPLINA – Acatamento e cumprimento às normas 
disciplinares.

III – ASSIDUIDADE – Comparecimento do servidor ao local do 
trabalho de acordo as normas regulamentares.

IV  - CUMPRIMENTO DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES 
FUNCIONAIS – Este fator destina-se a medir o grau de responsabilidade 
e cumprimento dos deveres e obrigações inerentes às tarefas desenvol-
vidas pelo servidor.

V   - PRODUTIVIDADE – Nível de produção atingido tendo em 
vista as expectativas para o cargo.

VI  - INICIATIVA – Capacidade de pensar e agir diante de even-
tual ausência de normas, orientações superior ou situações imprevistas de 
trabalho, bem como de se adaptar às mudanças nos objetivos e rotinas.

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDOR
EM ESTÁGIO PROBATÓRIO

Instruções para preenchimento:
1. Preencha, à caneta, os dados de identificação do servidor 

ainda não preenchidos.
2. Antes de preencher o formulário, leia atentamente cada um 

dos fatores/quesitos da avaliação.
3. Após análise criteriosa e imparcial, assinale com um X o nível 

que mais fielmente traduza o desempenho do servidor, JUSTIFICANDO 
SUA ESCOLHA

4. Marque apenas um nível para cada quesito. Não deixe 
quesito sem avaliação.

5. O formulário não pode conter rasuras.
6. Se necessário, preencha também o formulário “Informações 

Complementares”.
7. Date e assine o formulário.

· Desde que  data o servidor acima está lotado nesta unidade? 

ANEXO II

Nome
Cargo
Matrícula
Data de Admissão
Secretaria
Unidade de Lotação
Período de Avaliação

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

FATORES DE GRADUAÇÃO DOS REQUISITOS PONTOS 
* ÓTIMO 
 
* BOM 
 
* REGULAR 
 
*INSUFICIENTE 
 

8,1 a 10 
 

6,1 a 8 
 

4,1 a 6 
 

0 a 4 

 

NOME DO SERVIDOR CARGO 
  

 
CADASTRO LOTAÇÃO 

  

 
NOME DO SERVIDOR CARGO 

  

 

 

FATORES DE GRADUAÇÃO 

 
REQUISITOS 

 
ÓTIMO 

 
BOM 

 
REGULAR 

 

 
INSUFICIENTE 

 
TOTAL 

IDONEIDADE MORAL      
DISCIPLINA      
ASSIDUIDADE      
CUMPRIMENTO DOS DEVERES 
E OBRIGAÇÕES 

     

PRODUTIVIDADE      
INICIATIVA      
TOTAL      
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DECRETO DE 06 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Exonerar MANOEL MESSIAS GONZAGA, cadastro n° 
37610-0, do Cargo de Assessor Chefe, Símbolo GES I-B, da estrutura da 
Secretaria de Desenvolvimento do Turismo - SETUR, a partir de 31 de 
março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 06 DE ABRIL DE 2009.

DECRETO DE 06 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear MANOEL MESSIAS GONZAGA, cadastro n° 37610-0, 
para o Cargo de Diretor Departamento, Símbolo CC-I, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 01 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 06 DE ABRIL DE 2009.

DECRETO DE 06 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Exonerar MARIA ZULMIRA GUIMARÃES GOMES, cadastro 
n° 7160-5, do Cargo Diretor Departamento, Símbolo CC-I, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 31 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 06 DE ABRIL DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

                Chefe Imediato

           Diretor/Coordenador

    Sub-Comissão de Avaliação
 

             Servidor Avaliado

ANEXO III

PROCEDIMENTOS DO PROCESSO DE  AVALIAÇÃO

I Acompanhamento

a) O servidor, ao entrar no exercício do cargo, terá  suas res-
ponsabilidades, deveres e atribuições designados pelo Chefe imediato. 

b) A avaliação do servidor será diária e os dados serão re-
gistrados no “livro de ocorrências”, aberto especialmente para esse fim, 
onde serão computadas também todas as faltas ou impontualidades 
injustificadas ocorridas.

c) O livro de ocorrências, conterá termo de abertura e de encer-
ramento e suas folhas serão devidamente rubricadas pela subcomissão.

d) Caso seja necessária a relotação do servidor para Secre-
taria diversa da que estava lotado, as fichas de avaliação, bem, assim os 
assentamentos do livro de ocorrência acompanharão o servidor.

d) A avaliação se dará em 3 (três) etapas e,  após a transcrição 
das ocorrências registradas no decorrer do exercício para o formulário de 
avaliação/anexo I, será encaminhada para as subcomissões, com antece-
dência de 2 (dois) meses para o término do exercício, juntando-se outros 
documentos que se fizerem necessários.

II Formalização

a) O avaliador instruirá o processo com os dados contidos nos 
anexos I, II e III.

b) As avaliações anuais serão preenchidas pela chefia imediata 
do setor de lotação, onde o servidor permaneceu por maior período de 
tempo, com base nos registros do livro de ocorrências.

c) Após instruído o processo será encaminhado para comis-
são permanente nos quatro meses que antecedem o término do estágio 
probatório.

III Análise e conceito final

a) A comissão permanente, nos quatro meses que antecedem 
o prazo de reconhecimento do estágio probatório, procederá a análise dos 
dados,  e, se necessário, os submeterá a votação dos respectivos membros, 
quando será exarado parecer conclusivo para constar de ata.

b) O presidente só emitirá seu voto caso haja empate entre os 
membros da comissão.

c) Quando o somatório dos pontos do servidor avaliado resultar 
em 0,1 (um décimo) abaixo da média regulamentada, os membros da co-
missão poderão, caso julguem pertinente, acrescentar os pontos restantes, 
desde que por meio de votação.

numa terça-feira.

D E C R E T A

Art. 1º - PONTO FACULTATIVO para o funcionalismo Público 
Municipal, no dia 20/04/2009  ( segunda-feira ) extensivos as descentra-
lizadas. 

Art. 2º - Excetuam-se das disposições do artigo anterior, os 
setores cuja paralisação seja inadmissível, por exercerem atividades 
essenciais.

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

                       
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 09 DE ABRIL DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

/         /

/         /

/         /

/         /

DECRETO  N° 4744/2009
DE  09 DE ABRIL DE 2009

Determina suspensão do expediente nas 
repartições Públicas Municipais e dá ou-
tras providências.  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no quanto dispõe 
a Lei Orgânica Municipal,  e,

Considerando que o feriado de 21/04 dia de Tiradentes é 
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DECRETO DE 06 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNÍCIPIO 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,

Considerando a necessidade de regularização da situação do 
quadro de recursos humanos da Administração Municipal Direta, de acordo 
com o Regime Único Estatutário,

Considerando o resultado do Concurso Público no Edital n° 
001/2007,

RESOLVE:

Nomear, em regime estatutário, para os cargos públicos de 
provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Camaçari, os aprovados em 
concurso público, abaixo relacionados, e que atenderão a chamamento na 
forma do Edital acima mencionado:

CARGO: 102 – ASSISTENTE SOCIAL
Nº  NOME                            Insc.         Clas.
01 JUSENICE ALVES LISBOA          118680          9º
02 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PIMENTA         098153        10º
03 HOSANA ALVES DA ROCHA          101036        11º
04 SHEILA VIRGINIA DE ALMEIDA BAHIA         110500        12º
05 MARIA CRISTINA OLIVEIRA BARBOSA         100440        13º
06 SANDRA CLEONICE VARGAS DUPLAT        082090        14º
07 MONIQUE  MATOS RODRIGUES         108467        15º
08 CARLA FREIRE CID          107190        16º
09 GILMARA VIEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO   083441        18º
10 IZABELI ALVES JULIÃO                         105744        19º
11 ANA CARLA SOUZA DOS SANTOS               116244         20º
12       NAIRA PALMA SILVA                                            100705         22°

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI 
06 DE ABRIL DE 2009.
                                                         

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA  ADMINISTRAÇÃO

16 WILKER GUERRA GOMES           098970        92º
17 D´ARC DE ANGELIS PITON MOREIRA          123876        93º
18 ALDAIR COSTA CERQUEIRA           108130        94º
19 GISLEIDE FERREIRA DE JESUS          125826        95º
20 CLAUDIA SILVA FERREIRA DA PAIXÃO         091393        96º
21 ILA  GOMES DOS SANTOS SODRÉ          124499        97º
22 SÓCRATES COELHO CAMARGO          116742        98º
23 MICHELLE RODRIGUES LIMA           104603        99º
24 ADRIANA DE SOUZA BRANDÃO          110670      100º
25 MARISE TAVARES SILVA           118880      101º 
  
 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI 06 
DE ABRIL DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA  ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 06 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNÍCÍPIO 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,

Considerando a necessidade de regularização da situação do 
quadro de recursos humanos da Administração Municipal Direta, de acordo 
com o Regime Único Estatutário,

Considerando o resultado do Concurso Público no Edital n° 
001/2007,

RESOLVE:

Nomear, em regime estatutário, para os cargos públicos de 
provimento efetivo da Secretaria Municipal da Saúde, os aprovados em 
concurso público, abaixo relacionados, e que atenderão a chamamento 
na forma do Edital acima mencionado:

CARGO: 104 – ODONTÓLOGO
Nº NOME                                 Insc.          Clas.
01 ADRIANA GAMA REBOUÇAS           081536           34º
02 CAMILA NEVES SÁ            098532           36º
03 MONIQUE DEVANIÊ  SOUZA DOS SANTOS         084830          37º
04 RENATA CASTRO DA CUNHA           106978           38°
05 LIVIA CRISTINA BANDEIRA CARVALHO               113128           39º
06 KARINA PESSOAS TANAJURA MATIAS           087522           40º
07 VIVIANE GUARDIANO DE ALMEIDA          112420           43º
08 ANDRÉA NUNES SÁ BARRETO           116450           44º
09 TAMY SIRAISI FONSECA           105780           45º
10 RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA VALADARES          104272           46º
11 LUCAS COUTO SAMPAIO           126829           48º
12 RITA DE CÁSSIA DA CRUZ COSTA          093210           50º
13 CIBELE VANESSA AZEVEDO ALVES SOUSA       111061            51º
14 ALCEMIRIAN FRANCE MARTINS QUADROS       116893           52º

CARGO:  209 –  MÉDICO  DERMATOLOGISTA
Nº NOME                          Insc.          Clas.
01 MARIA SUSANA QUEIROZ  NOGUEIRA        086255        1º

CARGO: 111 – PSICÓLOGO
Nº         NOME            Insc.          Clas.
01 LUZINEIDE DA SILVA PEREIRA         094139         8º
02 ALANE MENDARA DA SILVA COSTA             095965         9º

CARGO: 105 – ENFERMEIRO
Nº NOME            Insc.         Clas.
01. VANESSA PITANGUEIRA DA SILVA               105352        73º
02. ALINE MACEDO REIS                   117445        74º
03. ISABELA CAVALCANTE DE SOUSA         082934        75º
04. ADRIANA CRISTIAN MOTA VENAS LIMA      095512        77º
05 MARCUS CRUZ RAMOS            120467        78º
06 DENISE SANTANA DA SILVA          094497        79º
07 CATIANE LOPES DA SILVA SANTANA          105963         81º
08 ANA CAROLINA MOREIRA OLIVEIRA           125483         82º
09           ROSI ELAINE S. ALCANTARA DE OLIVEIRA 105399         83º
10 CAROLINA CARDOSO MARTINS SANTOS  104974         85º
11 ANTÔNIA CRISTINA CASTRO FERREIRA    115223         84º
12 RENATA RIOS DA SILVA          099100        86º
13 TÁRCIO DE ALMEIDA OLIVEIRA                   098185         89º
14 HELIANE DUARTE GUIMARÃES BEZERRA 094617         90º
15 ANDREA DE CARVALHO SAMPAIO         104262         91º
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Secretaria da Administração

SE
CA

D
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PORTARIA Nº 03/2009
DE 06 DE ABRIL DE 2009

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DE CAMAÇARI, ES-
TADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, especialmente na 
forma da Lei 392, de 22 de Dezembro de 1997, e em atendimen-
to ao disposto no processo administrativo n.º 16.717, de 26 de 
setembro de 2008.

RESOLVE

Art. 1º Declarar reconhecida a imunidade tributária 
relativa aos impostos da competência municipal, na forma do art. 
150, inciso VI, letra “e”, da Constituição Federal de 1988, em favor 
da IGREJA BATISTA DE MONTE GORDO, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 04.493.175/0001-39.

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

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 06 de 
Abril de 2009.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

Secretaria da Educação

SE
D
U
C

Secretaria da Fazenda

SE
FA

Z

CONSELHO PLENO - CP.  
PROCESSO N.º: 24/06.
RELATORA: Consa. Aristela Evangelista dos Santos.
OBJETO: Renovação de Autorização de Estabelecimento de Educação 
Infantil.
PROCEDÊNCIA: Creche Esperança I - (Associação Hospitalar Protetora 
da Infância e Maternidade (AHPIC). 

PARECER N.º 02/08
Aprovado em 20/08/08

I – RELATÓRIO:

Trata-se de requerimento encaminhado pelo Sr. Amaro 
Batista da Silva, Presidente da Associação Hospitalar Protetora da 
Infância e Maternidade (AHPIC), datado de 21 de junho de 2006, no 
qual solicita renovação de autorização do estabelecimento de ensino 
denominado Creche Esperança I, localizada à rua Costa Azul, S/N, 
Verde Horizonte, Camaçari/BA. 

II – FUNDAMENTAÇÃO:
De acordo com a Resolução CME N.º 02, de 16 de outubro 

de 2002, a qual fixa normas para reconhecimento e autorização de 
estabelecimentos de educação infantil, em seu capítulo II, no qual 
estabelece o processo de autorização, indica em seu Art. 5.º, parágrafo 
3.º, que os pedidos de renovação de autorização de funcionamento 
deverão ser requeridos no ano em que expirar a autorização. 

O Estabelecimento protocolou neste Conselho um reque-
rimento datado de 21 de junho de 2006. O processo anterior de auto-
rização está sob o número 31/2003, onde a autorização foi concedida 
por meio da Portaria 01, de 18 de dezembro de 2003, publicado no 
Diário Oficial de Município n.º 28, de 08 a 14/01/04. O Art. 9.º da citada 
Resolução indica que a validade da autorização de funcionamento terá 
o prazo de 02 (dois) anos, renovável por igual período após inspeção 
favorável do Conselho.

  Durante o processo de verificação prévia do estabele-
cimento constatou-se condições adequadas de funcionamento do 
estabelecimento no que se refere aos aspectos materiais e pedagó-
gicos. Como forma de assegurar as reais condições, a visita in loco 
foi realizada e consta dos autos em forma de relatório contendo o 
parecer opinativo sobre o assunto.

Vale ressaltar que, conforme artigo 30 da já mencionada 
Resolução ressalta que as substituições de Diretor, Vice-diretor e 
Secretário deverão ser comunicadas a este Conselho no prazo de 30 
dias, acompanhadas das cópias autenticadas do respectivo docu-
mento de habilitação para o exercício da função.

O requerente anexou ao requerimento os seguintes do-
cumentos:

a) Ata da reunião de Assembléia Geral da AHPIC;
b) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – 

(CNPJ);
c) Relação do Corpo Administrativo e Apoio e seus res-

pectivos comprovantes de escolaridade;
d) Relação do Corpo Docente e seus respectivos compro-

vantes de escolaridade;
e) Ofício, sem número, informando a ampliação do Esta-

belecimento;
f) Cópia do Alvará de Funcionamento;
g) Cópia do Alvará emitido pela Vigilância Sanitária;
h) Quadro demonstrativo de caracterização do Estabele-

cimento;
i) Calendário Escolar 206;
j) Matriz curricular;
k) Regimento Interno;
l) Organização Administrativa e Técnica;
m)  Quadro demonstrativo de turmas;
n) Cópia de prova de ocupação legal do prédio;
o) Termo de compromisso;
p) Cópia de Instrumento Particular de Reti-Ratificação e 

Aditamento ao Termo de Acordo e Compromisso;
q) Termo de Compromisso sobre Isenção de Inscri-
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ção Estadual;
r) Cópia do Estatuto de Alteração, Consolidação e adequa-

ção à Lei n.º 10.406/02 da AHPIC.

Diante da análise da documentação apresentada e do 
Relatório de Verificação, constata-se que a mesma possui condições 
adequadas de funcionamento, atendendo aos preceitos emanados 
pelas diretrizes curriculares concernentes à Educação Infantil.

III – VOTO DO(A) RELATOR(A):
Diante do exposto, manifesto parecer favorável à renovação da 

autorização de funcionamento do estabelecimento de ensino denominado 
Creche Esperança I, mantida pela Associação Hospitalar Protetora da 
Infância e Maternidade (AHPIC). 

IV – VOTO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO EDUCACIO-
NAL:

A Comissão de Avaliação Educacional, reunida em sessão ex-
traordinária, no dia 09/07/08, deliberou e aprovou o parecer da Relatora.

V - VOTO DO PLENÁRIO:
O Conselho Municipal de Educação - CME, reunido em sessão 

plenária extraordinária no dia 20/08/08, deliberou e aprovou por unanimi-
dade o parecer da Relatora.

Publique-se.

Plenário, 20 de agosto de 2008.

Maria Sidiney Nepomuceno Santos
Presidenta - CME

CONSELHO PLENO - CP.  
PROCESSO: 22/08.
RELATORA: Conselheira Margareth Lima de Souza Cacim. 
OBJETO: Processo de Regularização de Vida Escolar da aluna Ana Thasla 
dos Santos de Jesus.
PROCEDÊNCIA: Escola Municipal Luis Pereira Costa. 

CONSELHO PLENO – CP.
PROCESSO N.º: 10/08.
RELATOR: Cons. Denise Maria Ferreira Meneses.
OBJETO: Processo de Regularização de Vida Escolar do aluno Johnison 
Oliveira Martinelli.
PROCEDÊNCIA: Escola Municipal Cleusa Maria de Carvalho Moreira. 

PARECER N.º 03/08
Aprovado em 20/08/08

I – RELATÓRIO:
Trata-se de oficio encaminhado pela Sra. Berenice Santana 

dos Santos, diretora da Escola Municipal Cleusa Maria de Carvalho Mo-
reira, datado de 26 de maio do corrente ano, no qual solicita homologação 
do processo de regularização da vida escolar do aluno Johnison Oliveira 
Martinelli.

II – FUNDAMENTAÇÃO:
Diante da análise da documentação apresentada, constata-

se que o aluno em questão foi matriculado indevidamente na quarta 
série do ano letivo de dois mil e cinco, sem o documento que compro-
vasse sua série de origem, conforme relata a ata de reunião apresenta

da.
Ainda tomando como base a ata de regularização de vida 

escolar apresentada pela Unidade Escolar nos é informado que após um 
mês de efetuada a matrícula a Secretária Escolar detectou o erro e foi 
solicitada várias vezes a presença da mãe, a senhora Edleide Oliveira 
Almeida que tinha o conhecimento do fato e a mesma nunca compareceu 
à escola para que fosse regularizada a situação do aluno.

A Unidade Escolar informa que tais solicitações de compare-
cimento da mãe à escola foram feitas por meio de avisos e recados pelo 
próprio aluno. Consta-se nesta ata que:

“Só em janeiro de dois mil e sete quando o aluno compareceu 
com um documento da Sedel, solicitando assinatura e carimbo da diretora, 
então a secretária Isaura, prendeu o referido documento exigindo a pre-
sença de sua mãe para que o documento fosse expedido. No dia seguinte 
a senhora Edleide se apresentou à escola e foi esclarecido o problema e 
solicitado o Histórico Escolar da Unidade Escolar.”

Quando da entrega do documento, feito pela mãe do aluno, 
a mesma apresentou um histórico onde constava-se apenas a primeira 
série do ensino fundamental, tendo sido desistente três anos, voltando 
à escola apenas em dois mil e cinco. 

Para composição do processo, a requerente anexou a seguinte 
documentação:

a) requerimento de homologação do processo de regularização 
de vida escolar;

b) ata de reunião de regularização de vida escolar;
c) cópia da Certidão de Nascimento;
d) cópia da Fichas Individuais;
e) cópia dos Termos de Responsabilidade (um termo não possui 

assinatura do responsável e nem da data de elaboração do documento; 
e do ano letivo de 2006, encontra-se sem a assinatura do responsável 
pelo aluno);

f) cópia da Ficha de Alunos Novatos no Município – FANM;
g) cópia das Fichas de Matrícula;            
h)  cópia do Boletim Escolar 2005;
i) cópia do Termo de Compromisso 2007;
j) cópia de Declarações de Suspensão do aluno;
k) cópia das avaliações para fins de regularização de vida 

escolar das 2.ª e 3.ª séries;
l)  cópia do histórico escolar referente ao Ciclo Básico de 

Aprendizagem I-i (CBA I-i) datado de 13/03/2007.

O procedimento adotado pela Unidade Escolar foi fun-
damentada na Resolução CME N.º 01/03, a qual fixa normas sobre a 
regularização de vida escolar de alunos que cursou em parte todas 
as séries do ensino fundamental em estabelecimento irregular, e dá 
outras providências. Segundo o Art. 3.º desta citada Resolução:

“a direção da unidade escolar que descobrir entre seus alunos, 
algum que não tenha cursado alguma(s) série(s) do ensino fundamental, 
por qualquer motivo, desde que não tenha havido fraude por parte do 
aluno, deve reunir os pais ou responsáveis do aluno, o aluno se for maior, 
os professores da série, a supervisão pedagógica, para depois de discutir 
a situação, tomar as seguintes providências...”.

Com base nesta Resolução a Unidade Escolar deve 
realizar todas as avaliações referentes à(s) série(s), juntar 
toda documentação referente à matrícula correspondente a(s) 
série(s) não cursada(s). Além disso, tomando-se como base a 
Resolução CME N.º 02/03, a qual fixa normas para promover a 
Regularização de Vida Escolar de alunos do Sistema Munici-
pal de Ensino, em seu Art. 2.º, é necessário que os processo de 
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regularização de vida Escolar sejam protocolados no Conselho Mu-
nicipal de Educação.

A Resolução CME N.º 03/03, que fixa normas que dispõem 
sobre homologação dos processos de regularização de Vida Escolar e 
dá outras providências, indica que a unidade escolar que regularizar a 
vida escolar de aluno, enviará, em 05 (cinco) dias úteis após concluído, 
o processo, contendo todos os requisitos previstos nas Resoluções 
acima citadas ao presidente deste conselho para ser homologado.

III – VOTO DO(A) RELATOR(A):
Diante do exposto, manifesto parecer favorável à homologação 

do processo de regularização de vida escolar do aluno Johnison Oliveira 
Martinelli.

IV – VOTO DA COMISSÃO DE DIREITO EDUCACIONAL:
A Comissão de Direito Educacional, reunida em sessão extra-

ordinária, no dia 09/07/08, deliberou e aprovou o parecer da Relatora.

V - VOTO DO PLENÁRIO:
O Conselho Municipal de Educação - CME, reunido em sessão 

plenária extraordinária no dia 20/08/08, deliberou e aprovou por unanimi-
dade o parecer da Relatora.

Publique-se,

Plenário, 20 de agosto de 2008.

Maria Sidiney Nepomuceno Sanches
Presidenta - CME

PARECER N.º 05/08
Aprovado em 12/12/08

I - RELATÓRIO:
Trata-se de ofício encaminhado pela Sra.Elza Maria Góes 

Cunha, diretora da Escola Municipal Luis Pereira Costa, datado do dia 03 
de dezembro do corrente ano, no qual solicita homologação do processo de 
regularização de vida escolar da aluna Ana Thasla dos Santos de Jesus.

II - FUNDAMENTAÇÃO:
Diante da análise da documentação apresentada, consta-se 

que a aluna em questão foi matriculada indevidamente no Ciclo Básico de 
Aprendizagem (CBA) no ano letivo de dois mil e cinco, sem documento 
que comprovasse sua serie de origem.

Para composição do processo, a requerente anexou cópia da 
seguinte documentação:

a) Requerimento solicitando homologação do processo;
b) Ata de Regularização de Vida Escolar;
c) Ficha individual  do aluno dos anos letivos de 2005 a 

2008;
d) Certidão de nascimento;
e) Termos de Responsabilidade dos anos de 2005 2008;
f) Comprovante de residência (conta de energia elétrica);
g) Ficha de Alunos Novatos no Município (FANM) 2005;
h) Fichas de Matrícula 2005 a 2008;
i) Avaliações de Recuperação Final das disciplinas de História, 

Geografia e Matemática;
j) Avaliações referentes à regularização da 1.ª serie .

O procedimento adotado pela Unidade Escolar foi funda

mentado na Resolução CME n.°01/03, a qual fixa normas sobre a regu-
larização de vida escolar de alunos que cursou em parte todas as series 
do Ensino Fundamental em estabelecimento irregular, e dá outras provi-
dencias.

Segundo o art. 3.° desta citada Resolução:
“ a direção da unidade escolar que descobrir entre seus alunos, 

algum que não tenha cursado alguma (s) série(s) do Ensino Fundamental 
por qualquer motivo, desde que não tenha havido fraude por parte do 
aluno, deve reunir os pais ou responsáveis do aluno, o aluno se for maior, 
os professores da série, a supervisão pedagógica,para depois de discutir 
a situação, tomar as seguintes providencias (....)”.

Com base nesta Resolução a Unidade Escolar deve realizar 
todas as avaliações referentes à (s) série(s), junta toda a documentação 
referente à matrícula correspondente a(s) série(s) não cursada (s). além 
disso, tomando-se como base a Resolução CME n.° 02/03, a qual fixa 
normas para promover a Regularização de Vida Escolar de alunos do 
Sistema Municipal de Ensino,em  seu art. 2.°, é necessário que o processo 
de Regularização de Vida Escolar seja protocolado no Conselho Municipal 
de Educação.

A Resolução CME n.° 03/03, que fixa normas que dispõem 
sobre homologação dos processos de Regularização de Vida Escolar e 
dá outras providências, indica que a unidade escolar que regularizar a 
vida escolar de aluno, enviará em 05 (cinco) dias úteis  após concluído,o 
processo, contendo  todos os requisitos previstos nas Resoluções acima 
citadas à Presidenta deste Conselho para ser homologado.

III - VOTO DO(A) RELATOR(A):
Diante do exposto, manifesto parecer favorável à homologação 

do processo de Regularização de Vida Escolar da aluna Ana Thasla dos 
Santos de Jesus.

IV - VOTO DA COMISSÃO DE DIREITO EDUCACIONAL:
A Comissão de Direito Educacional, reunida em sessão ordi-

nária, no dia 05/12/08, deliberou e aprovou o parecer da Relatora.

V - VOTO DO PLENÁRIO:
O Conselho Municipal de Educação - CME, reunido em sessão 

plenária ordinária no dia 12/12/08, deliberou e aprovou por unanimidade 
o parecer da Relatora.

Publique-se,

Plenário, 12 de dezembro de 2008.

Maria Sidiney Nepomuceno Sanches
Presidenta - CME

CONSELHO PLENO - CP.  
PROCESSO N.° : 24/08.
RELATORA: Conselheira Margareth Lima de Souza Cacim. 
OBJETO: Processo de Regularização de Vida Escolar do aluno Charles 
Roger da Silva . 
PROCEDÊNCIA: Escola Municipal Luis Pereira Costa. 

PARECER N.º 07/08
Aprovado em 12/12/08

I - RELATÓRIO:
Trata-se de ofício encaminhado pela Sra.Elza Maria Góes 

Cunha, diretora da Escola Municipal Luis Pereira Costa, datado do dia 03 
de dezembro do corrente ano, no qual solicita homologação do processo 
de regularização de vida escolar do aluno Charles Roger da Silva.
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II – FUNDAMENTAÇÃO:
Diante da análise da documentação apresentada, consta-se 

que a aluna em questão foi matriculada indevidamente no Ciclo Básico de 
Aprendizagem (CBA) no ano letivo de dois mil e três , com o documento 
que comprovasse sua série de origem, entretanto sem validade legal.

Para composição do processo, a requerente anexou cópia da 
seguinte documentação:

a) Requerimento solicitando homologação do processo;
b) Ata de Regularização de Vida Escolar;
c) Ficha individual  do aluno dos anos letivos de 2003 a 

2008;
d) Certidão de Nascimento;
e) Termos de Responsabilidade dos anos de 2003, 2006, 

2007 e 2008;
f) Comprovante de residência (conta da Embasa);
g) Ficha de Alunos Novatos no Município (FANM) 2003;
h) Fichas de Matrícula 2006 a 2008;
i) Atestado de Escolaridade;
j) Avaliações referentes à regularização da 1.ª serie .

O procedimento adotado pela Unidade Escolar foi fundamenta-
do na Resolução CME n.°01/03, a qual fixa normas sobre a regularização 
de vida escolar de alunos que cursou em parte todas as series do Ensino 
Fundamental em estabelecimento irregular, e dá outras providencias.

Segundo o Art. 1.° desta citada Resolução:
“O aluno que cursou serie em estabelecimento de Ensino in-

fantil ou Fundamental, não autorizado ou não reconhecido, ao prosseguir 
seus estudos em estabelecimento de ensino legalizado, regulariza sua 
vida escolar, adicionando as séries já cursadas para efeitos e conclusão 
de Ensino Fundamental.”

Com base nesta Resolução a Unidade Escolar deve realizar 
todas as avaliações referentes à (s) série(s), junta toda a documentação 
referente à matrícula correspondente a(s) série (s) não cursada(s). Além 
disso, tomando-se como base a Resolução CME n.° 02/03, a qual fixa 
normas para promover a Regularização de Vida Escolar de alunos do 
Sistema Municipal de Ensino, em  seu Art. 2.°, é necessário que o processo 
de Regularização de Vida Escolar seja protocolado no Conselho Municipal 
de Educação.

A Resolução CME n.° 03/03, que fixa normas que dispõem 
sobre homologação dos processos de Regularização de Vida Escolar e 
dá outras providências, indica que a unidade escolar que regularizar a 
vida escolar de aluno, enviará em 05 (cinco) dias úteis  após concluído o 
processo, contendo  todos os requisitos previstos nas Resoluções acima 
citadas à Presidenta deste Conselho para ser homologado.

III - VOTO DO(A) RELATOR(A):
Diante do exposto, manifesto parecer favorável à homologação 

do processo de Regularização de Vida Escolar do aluno Charles Roger 
da Silva.

IV - VOTO DA COMISSÃO DE DIREITO EDUCACIONAL:
A Comissão de Direito Educacional, reunida em sessão ordi-

nária, no dia 05/12/08, deliberou e aprovou o parecer da Relatora.

V - VOTO DO PLENÁRIO:
O Conselho Municipal de Educação - CME, reunido em sessão 

plenária ordinária no dia 12/12/08, deliberou e aprovou por unanimidade 
o parecer da Relatora.

Publique-se,

Plenário, 12 de dezembro de 2008.

Maria Sidiney Nepomuceno Sanches
Presidenta - CME

CONSELHO PLENO - CP.  
PROCESSO N.° : 23/08.
RELATORA: Conselheira Margareth Lima de Souza Cacim. 
OBJETO: Processo de Regularização de Vida Escolar da aluna Joana 
Laura da Silva Costa. 
PROCEDÊNCIA: Escola Municipal Luis Pereira Costa. 

PARECER N.º 06/08
Aprovado em 12/12/08

I - RELATÓRIO:
Trata-se de ofício encaminhado pela Sra.Elza Maria Góes 

Cunha, diretora da Escola Municipal Luis Pereira Costa, datado do dia 03 
de dezembro do corrente ano, no qual solicita homologação do processo 
de regularização de vida escolar da aluna Joana Laura da Silva Costa.

II – FUNDAMENTAÇÃO:
Diante da análise da documentação apresentada, consta-se 

que a aluna em questão foi matriculada indevidamente no Ciclo Básico de 
Aprendizagem (CBA) no ano letivo de dois mil e três, com o documento 
que comprovasse sua serie de origem.

Para composição do processo, a requerente anexou cópia da 
seguinte documentação:

a) Requerimento solicitando homologação do processo;
b) Ata de Regularização de Vida Escolar;
c) Ficha individual  do aluno dos anos letivos de 2003 a 

2006;
d) Certidão de nascimento;
e) Termos de Responsabilidade dos anos de 2003 e 2006;
f) Comprovante de residência (conta da Embasa);
g) Ficha de Alunos Novatos no Município (FANM) 2003;
h) Ficha de Matrícula 2006;
i) Atestado de Escolaridade;
j) Avaliações de Recuperação Final das disciplinas de Mate-

mática e Português;
k)Avaliações referentes à regularização da 1.ª serie .

O procedimento adotado pela Unidade Escolar foi fundamenta-
do na Resolução CME n.°01/03, a qual fixa normas sobre a regularização 
de vida escolar de alunos que cursou em parte todas as series do Ensino 
Fundamental em estabelecimento irregular, e dá outras providencias.

Segundo o Art. 1.° desta citada Resolução:
“O aluno que cursou serie em estabelecimento de Ensino in-

fantil ou Fundamental, não autorizado ou não reconhecido, ao prosseguir 
seus estudos em estabelecimento de ensino legalizado, regulariza sua 
vida escolar, adicionando as séries já cursadas para efeitos e conclusão 
de Ensino Fundamental.” 

Com base nesta Resolução a Unidade Escolar deve realizar 
todas as avaliações referentes à (s) série(s), junta toda a documentação 
referente à matrícula correspondente a(s) série(s) não cursada(s).Além 
disso, tomando-se como base a Resolução CME n.° 02/03, a qual fixa 
normas para promover a Regularização de Vida Escolar de alunos do 
Sistema Municipal de Ensino,em  seu Art. 2.°, é necessário que o processo 
de Regularização de Vida Escolar seja protocolado no Conselho Municipal 
de Educação.
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Instituto de Seguridade 
do Servidor MunicipalIS

SM

j) Advertência disciplinar;
k) Recuperação Final de: Língua Portuguesa, Ciências, Mate-

mática, Geografia e Historia;
l) Avaliações referentes à regularização da 1.ª serie .

O procedimento adotado pela Unidade Escolar foi fundamenta-
do na Resolução CME n.° 01/03, a qual fixa normas sobre a regularização 
de vida escolar de alunos que cursou em parte todas as series do Ensino 
Fundamental em estabelecimento irregular, e dá outras providencias.

Segundo o Art. 1.° desta citada Resolução:
“O aluno que cursou serie em estabelecimento de Ensino in-

fantil ou Fundamental, não autorizado ou não reconhecido, ao prosseguir 
seus estudos em estabelecimento de ensino legalizado, regulariza sua 
vida escolar, adicionando as séries já cursadas para efeitos e conclusão 
de Ensino Fundamental.”

Com base nesta Resolução a Unidade Escolar deve realizar 
todas as avaliações referentes à (s) série(s), junta toda a documentação 
referente à matrícula correspondente a(s) série(s) não cursada(s). Além 
disso, tomando-se como base a Resolução CME n.° 02/03, a qual fixa 
normas para promover a Regularização de Vida Escolar de alunos do 
Sistema Municipal de Ensino, em  seu Art. 2.°, é necessário que o processo 
de Regularização de Vida Escolar seja protocolado no Conselho Municipal 
de Educação.

A Resolução CME n.° 03/03, que fixa normas que dispõem 
sobre homologação dos processos de Regularização de Vida Escolar e 
dá outras providências, indica que a unidade escolar que regularizar a 
vida escolar de aluno, enviará em 05 (cinco) dias úteis  após concluído o 
processo, contendo  todos os requisitos previstos nas Resoluções acima 
citadas à Presidenta deste Conselho para ser homologado.

III - VOTO DO(A) RELATOR(A):
Diante do exposto, manifesto parecer favorável à homologação 

do processo de Regularização de Vida Escolar do aluno Luis Fernando 
Santos Silva.

IV - VOTO DA COMISSÃO DE DIREITO EDUCACIONAL:
A Comissão de Direito Educacional, reunida em sessão ordi-

nária, no dia 05/12/08, deliberou e aprovou o parecer da Relatora.

V - VOTO DO PLENÁRIO:
O Conselho Municipal de Educação - CME, reunido em sessão 

plenária ordinária no dia 12/12/08, deliberou e aprovou por unanimidade 
o parecer da Relatora.

Publique-se,

Plenário, 12 de dezembro de 2008.

Maria Sidiney Nepomuceno Sanches
Presidenta - CME

A Resolução CME n.° 03/03, que fixa normas que dispõem 
sobre homologação dos processos de Regularização de Vida Escolar e 
dá outras providências, indica que a unidade escolar que regularizar a 
vida escolar de aluno, enviará em 05 (cinco) dias úteis  após concluído o 
processo, contendo  todos os requisitos previstos nas Resoluções acima 
citadas à Presidenta deste Conselho para ser homologado.

III - VOTO DO(A) RELATOR(A):
Diante do exposto, manifesto parecer favorável à homologação 

do processo de Regularização de Vida Escolar da aluna Joana Laura da 
Silva Costa.

IV - VOTO DA COMISSÃO DE DIREITO EDUCACIONAL:
A Comissão de Direito Educacional, reunida em sessão ordi-

nária, no dia 05/12/08, deliberou e aprovou o parecer da Relatora.

V - VOTO DO PLENÁRIO:
O Conselho Municipal de Educação - CME, reunido em sessão 

plenária ordinária no dia 12/12/08, deliberou e aprovou por unanimidade 
o parecer da Relatora.

Publique-se,

Plenário, 12 de dezembro de 2008.

Maria Sidiney Nepomuceno Sanches
Presidenta - CME

CONSELHO PLENO - CP.  
PROCESSO N.° : 25/08.
RELATORA: Conselheira Margareth Lima de Souza Cacim. 
OBJETO: Processo de Regularização de Vida Escolar do aluno Luis Fer-
nando Santos Silva . 
PROCEDÊNCIA: Escola Municipal Luis Pereira Costa. 

PARECER N.º 08/08
Aprovado em 12/12/08

I – RELATÓRIO:
Trata-se de ofício encaminhado pela Sra.Elza Maria Góes 

Cunha, diretora da Escola Municipal Luis Pereira Costa, datado do dia 03 
de dezembro do corrente ano, no qual solicita homologação do processo 
de regularização de vida escolar do aluno Luis Fernando Santos Silva.

II - FUNDAMENTAÇÃO:
Diante da análise da documentação apresentada, consta-se 

que a aluna em questão foi matriculado indevidamente no Ciclo Básico de 
Aprendizagem (CBA) no ano letivo de dois mil e três, com o documento que 
comprovasse sua série de origem, entretanto sem validade legal.

Para composição do processo, a requerente anexou cópia da 
seguinte documentação:

a) Requerimento solicitando homologação do processo;
b) Ata de Regularização de Vida Escolar;
c) Ficha individual  do aluno dos anos letivos de 2003 a 

2006;
d) Registro Geral - R.G;
e) Termos de Responsabilidade dos anos de 2003 a 2006;
f) Comprovante de residência (conta da Coelba);
g) Ficha de Alunos Novatos no Município (FANM) 2003;
h) Ficha de Matrícula 2006;
i) Declaração de Escolaridade;

PORTARIA Nº. 047/2009
DE 01 DE MARÇO DE 2009

O Diretor Superintendente do Instituto de Segurida
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de do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento no disposto no inciso IX do artigo 24, no Regimento 
Interno deste Instituto.

RESOLVE

NOMEAR, a Senhora NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, para 
o cargo comissionado de Assistente Jurídico, símbolo GES II, a partir da 
presente data.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 01 
DE MARÇO DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Superintendência de
Trânsito e TransporteST

T

PORTARIA N° 005/2009
DE 01 DE ABRIL DE 2009

Dispõe sobre nomeação da Comissão Permanente de Licita-
ções e dá outras providências.

JOÃO DE ARAÚJO, Superintendente da STT – Superinten-
dência de Trânsito e Transporte de Camaçari, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições.

RESOLVE

Art. 1° Nomear a Comissão Permanente de Licitação da STT 
- Superintendência de Trânsito e Transporte de Camaçari, a qual será 
responsável por todos os atos necessários ao processo licitatório, que a 
Lei Federal 8666/93 e a Lei Municipal 803/07 assim preverem.

Art. 2° Ficam designados para compor a Comissão Perma-
nente de Licitações o Sr. FÁBIO DE OLIVEIRA COSTA, na condição de 
Presidente, MARIO EDUARDO DE JESUS BARBOSA, HOMERO JOSÉ 
SANTOS SAMPAIO e WAGNER JOSÉ LINS DE SANTANA, na qualidade 
de membros.

Art.3° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA- SE.

Gabinete do Superintendente, em 01 de Abril de 2009.

PORTARIA Nº  174/2009
 01 DE ABRIL DE 2009

O Superintendente da STT – Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no que 
dispõe o Art. 14 do Instrumento Normativo dessa Autarquia,

RESOLVE

Nomear para o cargo comissionado de Diretor Administrativo 
Financeiro GES II, o Sr. Rubens de Andrade da Costa, com lotação na 
DAF.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE EM 01 DE 
ABRIL DE 2009.

Atenciosamente:

PORTARIA Nº  176 /2009
01 DE ABRIL DE 2009

O Superintendente da STT – Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no que 
dispõe o Art. 14 do Instrumento Normativo dessa Autarquia,

RESOLVE

Nomear para o cargo comissionado de Assessor Técnico 
GES II, o Sr Mário Eduardo de Jesus Barbosa, com lotação na AS-
TEC.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE EM 01 DE 
ABRIL DE 2009.

PORTARIA Nº 177 /2009
01 DE ABRIL DE 2009

O Superintendente da STT – Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no que 
dispõe o Art. 14 do Instrumento Normativo dessa Autarquia,

RESOLVE

Nomear para o cargo comissionado de Gerente Adminis-
trativo GES IV, o Sr. Antonio Roberto Xavier da Silva, com lotação 
na DAF.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE EM 01 DE 
ABRIL DE 2009.

PORTARIA Nº173  / 2009
01 DE ABRIL DE 2009

O Superintendente da STT – Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no que 
dispõe o Art. 14 do Instrumento Normativo dessa Autarquia,

RESOLVE

Exonerar do cargo comissionado de Supervisor, GAS II, o Sr. 
Rubens de Andrade da Costa, com lotação na DTT.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE EM 01 DE 
ABRIL DE 2009.

 
PORTARIA Nº 175 /2009
01 DE ABRIL DE 2009

O Superintendente da STT – Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no que 
dispõe o Art. 14 do Instrumento Normativo dessa Autarquia,

RESOLVE

Exonerar do cargo comissionado de Gerente Administrativo 
GES IV, o Sr. Mario de Eduardo de Jesus Barbosa, com lotação na 
DAF.
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Licitações
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa a licitação abaixo:

 
PREGÃO N.º 103/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de 

expediente, para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. DATA DA HOMOLOGA-
ÇÃO: 10/12/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE EM 01 DE 
ABRIL DE 2009.

 João de Araujo 
Superintendente

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 008/2009, 
que tem como objeto o Registro de Preços de Material para Manutenção 
e Conservação de Imóveis à empresa CASTELO ALMEIDA MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, para o único lote com o valor global de 
R$252.997,25 (duzentos e cinqüenta e dois mil, novecentos e noventa e 
sete reais e vinte e cinco centavos). Data da Homologação: 01/04/2009. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO. 

 
A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 

suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 012/2009, 
que tem como objeto o Registro de Preços de Toner e Cilindro à em-
presa EXECUTIVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITORIO LTDA, para o único lote com o valor global de R$ 
141.770,00 (cento e quarenta e um mil, setecentos e setenta reais). Data 
da Homologação: 01/04/2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO. 

 
A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no 

uso de suas atribuições, homologa o Pregão Eletrônico - SESAU 
n.º 002/2009, que tem como objeto a Aquisição de Equipamentos 
para Áudio, Vídeo e Foto, às empresas: DSPM REPRESENTACAO 
COMERCIAL LTDA para os lotes 01 e 04 com o valor global de R$ 
1.998,50 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e cinqüenta 
centavos); CARLOS ALBERTO RUBIAO SILVA - ME para o lote 02 
com o valor global de R$ 1.926,80 (um mil, novecentos e vinte e seis 

reais e oitenta centavos) e OFFICE COMERCIAL VAREJISTA DE ELE-
TRO ELETRONICO LTDA para os lotes 03 e 05 com o valor global de 
R$ 4.210,00 (quatro mil, duzentos e dez reais). Data da Homologação: 
07/04/2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
 
Dispensa n.º.041/2009 – Processo n.º. 0254/2009. CONTRA-

TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Bidimensional Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para 
a paciente: Emilia Angélica dos Reis. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da 
homologação: 03/04/2009. 

Dispensa n.º.044/2009 – Processo n.°.0257/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: 
Tereza Macedo da Silva. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º.8.666/93. Data da homologação: 
03/04/2009. 

Dispensa n.º.045/2009 – Processo n.º.0258/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para o paciente: 
Eremita Santos Rodrigues. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fundamenta-
da no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 
03/04/2009. 

Dispensa n.º.037/2009 – Processo n.º.0250/2009. CONTRATA-
DO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma Com 
Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para o paciente: Joselito 
Stowe. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso 
II, da Lei Federal n.º.8.666/93. Data da homologação: 03/04/2009. 

Dispensa n.º.039/2009 – Processo n.º.0252/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para o paciente: 
Florisvaldo Silva Santos. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º.8.666/93. Data da homologação: 
03/04/2009. 

Dispensa n.º.036/2009 – Processo n.º.0249/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Bidimensional Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para 
o paciente: Antonio Fernandes Pereira Neto. Valor R$ 80,00 (oitenta 
Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º.8.666/93. 
Data da homologação: 03/04/2009. 

Dispensa n.º.035/2009 – Processo n.º.0248/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para o paciente: 
Silvia José Xavier Santos. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 
03/04/2009. 

Dispensa n.º.038/2009 – Processo n.º.0251/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Bidimensional Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para 
o paciente: Rogério de Santana dos Santos. Valor R$ 80,00 (oitenta 
Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. 
Data da homologação: 03/04/2009. 

Dispensa n.º.040/2009 – Processo n.º.0253/2009. CON-
TRATADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardio-

 

Nº LOTE VENCEDOR PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

1 COMERCIAL CORREIA DE ALMEIDA LTDA 9,20 
2 COMERCIAL CORREIA DE ALMEIDA LTDA 7,02 
3 FRACASSADO # 
4 ART’S PAPER LTDA 0,56 
5 ART’S PAPER LTDA 6,50 
6 VM COMÉRCIO LTDA  99,00 
7 VM COMÉRCIO LTDA  0,04 
8 ART’S PAPER LTDA 4,40 
9 ART’S PAPER LTDA 3,00 
10 ART’S PAPER LTDA 114,00 
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grama Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para a pa-
ciente: Elisa Maria Costa dos Santos. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da 
homologação: 03/04/2009. 

Dispensa n.º.043/2009 – Processo n.º.0256/2009. CONTRATA-
DO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma Com 
Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Maria 
Terezinha Dantas Batista. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º.8.666/93. Data da homologação: 
03/04/2009.

Dispensa n.º 0219/2009 – Processo n.º 0263/2009. CONTRA-
TADO: ARTLAB IND. DE VIDROS PARA LABORATÓRIOS E COMÉRCIO 
LTDA. Objeto: Aquisição de 15 (quinze mil) tubos de ensaio de vidro, 
para coleta de larvas (Aedes Aegypti), visando dar continuidade aos 
trabalhos do Programa de Controle da Dengue no município de Ca-
maçari. Valor R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
07/04/2009.

Dispensa n.º.083/2009  – Processo n.º. 0312/2009 . 
CONTRATADO:CPM – Consultas e procedimentos médicos. Objeto: 
Realização de exame (Colonoscopia com Biópsia), solicitada pela 
Secretaria de Saúde para a paciente: Emilia Angélica dos Reis. Valor 
R$ 423,17 (quatrocentos e vinte e três reais e dezessete centavos). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da 
homologação: 07/04/2009. 

Dispensa n.º.0058/2009 – Processo n.°.0306/2009. CONTRA-
TADO: Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (USG. Obstétri-
ca Morfologica), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: 
Vilma Maria Brito de Sousa Batista. Valor R$ 130,00 (cento e trinta 
reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º.8.666/93. 
Data da homologação: 03/04/2009. 

Dispensa n.º.071/2009 – Processo n.º.0289/2009. CONTRA-
TADO: Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (USG. De 
Abdômen Superior para RGE), solicitada pela Secretaria de Saúde 
para o paciente: Douglas Miranda Barros. Valor R$ 110,00 (cento e dez 
Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
Data da homologação: 03/04/2009.

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÕES PRESENCIAIS – SESAU Nº 028 a 038 /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 028/2009. Objeto: Re-

gistro de Preços de Penso – Cânulas e Sondas. Abertura: 06/05/2009 
às 09h00min.

 
PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 029/2009. Objeto: Regis-

tro de Preços de Medicamentos. Abertura: 07/05/2009 às 09h00min.
 
PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 030/2009. Objeto: Regis-

tro de Preços de Medicamentos Abertura: 08/05/2009 às 09h00min.
 
PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 031/2009. Objeto: Re-

gis

tro de Preços de Medicamentos. Abertura: 11/05/2009 às 09h00min. 
 
PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 032/2009. Objeto: Re-

gistro de Preços de Medicamentos e Soluções. Abertura12/05/2009 às 
09h00min. 

 
PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 033/2009. Objeto: Re-

gistro de Preços de Penso – Papel Grau Cirúrgico. Abertura: 13/05/2009 
às 09h00min. 

 
PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 034/2009. Objeto: Re-

gistro de Preços de Fórmulas Infantis, Leite em Pó e Complementos/
Suplementos Nutricionais. Abertura: 14/05/2009 às 09h00min.

 
PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 035/2009. Objeto: Regis-

tro de Preços de Medicamentos. Abertura: 15/05/2009 às 09h00min. 
 
PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 036/2009. Objeto: Regis-

tro de Preços de Medicamentos. Abertura: 18/05/2009 às 09h00min. 
 
PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 037/2009 . Objeto: Regis-

tro de Preços de Medicamentos. Abertura: 19/05/2009 às 09h00min. 
 
PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 038/2009. Objeto: Regis-

tro de Preços de Medicamentos. Abertura: 20/05/2009 às 09h00min. 
 
Cópias dos editais 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 da COSEL/SESAU. Camaçari – 06/04/2009.

 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-

mento dos interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas, 
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 025/2009 (PRESENCIAL) – COMPEL OBJETO: 

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de sistema 

de transmissão e gravação ao vivo para atender as reuniões, fóruns e as-

sembléias do Orçamento Participativo do Município de Camaçari, incluindo 

todo material empregado e transporte. ABERTURA: 27/04/2009 – 09 horas. 

PREGOEIRO: Marcelo Cristino dos Santos.     

O Edital encontram-se à disposição no Portal de Compras 

de Camaçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. 
Camaçari - Bahia, 08/04/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da 

COMPEL.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
 

Termo de Inexigibilidade n.º 008/2009 – Processo n.º 

0103/2009. CONTRATADO: CARLOS ALBERTO MASCARENHAS. 
OBJETO: Contratação do profissional Carlos Alberto Mascare-
nhas “Kau Mascarenhas”, para ministrar curso aos servidores da 
Secretaria da Fazenda do município, focado nas áreas de Auto-
Gestão Emocional; Relacionamento Interpessoal e Liderança, o 
treinamento será realizado em 03 (três) turmas nos meses de 
março/2009 (dias 03, 10, 17 e 24), abril/2009 (dias 08, 15, 22 e 29) 



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VI - Nº 301 - de 04 a 10 de abril de 2009 PÁGINA 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

1.792.000,00  (hum milhão e setecentos e noventa e dois mil reais), fica 
mantida a forma de pagamento prevista na clausula Terceira do contrato ori-
ginal; Assinatura: 03/02/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Execução de 
Obras e Serviços de Engenharia n° 733/2007; Contratante: Município 
de Camaçari: Contratado: Empresa Sanjuan Engenharia Ltda.; Objeto: 
prorrogação de prazo do contrato de origem; Prazo: 06 (seis ) meses, 
contados a partir da data de assinatura deste termo; Preço : por se tratar o 
presente termo de prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para 
a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos 
serviços contratados, constante no caput da clausula terceira, do contrato 
de origem, somado ao constante na clausula segunda, do Segundo Termo 
aditivo,  que é de R$ 875.857,50  (oitocentos e setenta e cinco mil oitocentos 
e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos), fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula Terceira do contrato original; Assinatura: 
04/02/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Serviços 
e Obras n° 099/2007; Contratante: Município de Camaçari: Contratado: 
Empresa Sanjuan Engenharia Ltda.; Objeto: prorrogação de prazo do 

contrato de origem; Prazo: 04 ( quatro ) meses, contados a partir da data 

de assinatura deste termo; Preço : por se tratar o presente termo de 

prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos 

serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços con-

tratados - constante no caput da clausula terceira, do contrato de origem, 

somado ao disposto na clausula segunda, do terceiro termo aditivo – que 

é de  R$ 1.135.108,37  (hum milhão, cento e trinta e cinco  mil cento e oito 

reais e trinta e sete centavos), fica mantida a forma de pagamento prevista 

na clausula Terceira do contrato original; Assinatura: 18/12/2008; LUIZ 

CARLOS CAETANO – Município.

Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao  Contrato n° 579/2007; 
Contratante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa Radial Loca-

ção  e Sonorização Ltda.; Objeto: retificar o equivoco constatado quando 

da multiplicação da Quantidade Estimada / mês, versão preço unitário 

estimado, constante do item 01 Lote 01 da Clausula Primeira, do contrato 

original; Da Retificação: em razão do equivoco constatado no item 01, lote 

01 da clausula Primeira, do contrato original, necessário que se proceda 

à correção necessária. Onde se lê R$ 2.632,50  (dois mil, seiscentos e 

trinta e dois reais e cinqüenta centavos)  no item 01, do Lote 01 da Clau-

sula Primeira, do contrato original de n° 579/2007, leia-se 1.882,50 (um 

mil, oitocentos e oitenta e dois  reais e cinquenta centavos); Assinatura: 
06/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

EXTRATOS DA STT

Contrato n° 012/2009; Contratado: Empresa Cooperativa 
dos Motoristas Autônomos do Passe Ltda.; Objeto: especializada em 

locação de veículos de passeio, motorização 1.0 ou 1.4,  para atender as 

demandas da STT, planilha  descritiva e quantitativa; Valor Global : fica 

estipulado em R$ 76.740,00 ( setenta e seis mil, setecentos e quarenta  

reais) ; Prazo e Vigência ; será  a partir da assinatura deste contrato, vi-

gência de 06(seis)  meses, poderá ser prorrogado mediante termo aditivo); 

Dotação Orçamentária : Projeto Atividade: 2052/6077/6078 : Natureza  
de Despesa; 339039; Fonte :0100.00;Assinatura: 20/03/2009;  JOÃO 

DE ARAÚJO- STT.

Contratos

e maio/2009 (dias 05, 12, 19 e 26). Valor global: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais). Fundamentada no Art. 25, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação:  20/02/09.

 
Termo de Inexigibilidade n.º 0017/2008 – Processo n.º 

0272/2008. CONTRATADO: UNIDADE BSB REPRESENTAÇÕA DE 
LIVROS LTDA. OBJETO: Inscrição dos servidores Hidemburg San-
tos Teles, Mat. 943-2 e Ramon Cruz de Jesus, Mat. 152935-2, para o 
Curso de Gestão de Convênios – Celebração, Elaboração, Execução, 
Acompanhamento e Prestação de Contas no Serviço Público, a ser 
realizado  nos dias 18,19 e 20 março de 2009 na Cidade de Brasilia 
. Valor global: R$ 3.560,00 (três mi, quinhentos e sessenta reais). 
Fundamentada no Art. 25, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação:  16/03/2008.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0035/2009. Termo de Inexigibilidade de Licitação 
nº 010/2009. CONTRATADO: CARLOS ALBERTO MASCARENHAS. OB-
JETO: Contratação do profissional Carlos Alberto Mascarenhas “Kau 
Mascarenhas”, para ministrar curso aos servidores da Secretaria da 
Fazenda do município, focado nas áreas de Auto-Gestão Emocional; 
Relacionamento Interpessoal e Liderança, o treinamento será reali-
zado em 03 (três) turmas nos meses de março/2009 (dias 03, 10, 17 
e 24), abril/2009 (dias 08, 15, 22 e 29) e maio/2009 (dias 05, 12, 19 e 
26). Valor global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Fundamentada no Art. 
25, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 6146; Elemento de Despesa: 33.90.36; Fonte: 0100.00. Data 
da assinatura: 26/02/09. LUIZ CARLOS CAETANO.

Extratos de  Termos Aditivos  e Contratos 

Contrato n° 065/2009; Contratante: Município de Camaçari: 
Contratado: Empresa FAP Sonorização Produções e Eventos Ltda.; 
Objeto: contratação dos artistas e bandas, para apresentação de shows 
musicais  para festa de Padroeiro São Sebastião, na localidade de Vilas 
de Abrantes, município de Camaçari, no período de 28/03 a 29/03/09 em 
Camaçari; Prazo: 30 (trinta ) dias, e terá inicio da assinatura do contrato; 
Preço e Pagamento: será de 190.000,00  (cento e noventa mil reais), 
fixo e irreajustável, inclusos todos os custos e despesas inerentes a sua 
execução, seguros, custo previdenciários, impostos e taxas de qualquer 
natureza, o pagamento será realizado 50% após a assinatura e 50% após 
a realização do show. ; Recurso Financeiro; Projeto Atividade: 8006; 
Elemento de Despesa: 3390.39; Fonte de Recurso: 0100.000; Assinatura: 
25/03/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 732/2007; Contra-
tante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa Sanjuan Engenharia 
Ltda.; Objeto: prorrogação de prazo do contrato de origem; Prazo: 06 
(seis ) meses, contados a partir da data de assinatura deste termo; Preço 
: por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo e por existir saldo 
financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajustado para 
a prestação dos serviços contratados, constante no caput da clausula 
terceira, do contrato de origem , que é de R$ 
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Sol Meliá gera mais de 4.500 empregos

CAPS fortalece auto-estima dos usuários

Serão cerca de 1.500 leitos distribuídos numa área de cinco milhões de metros quadrados

Mais de 1.500 empregos diretos e 3.000 
indiretos serão gerados com a implantação dos 
quatro resorts do grupo espanhol Sol Meliá, 
na praia de Genipabu, em Guarajuba, orla de 
Camaçari. A informação foi prestada pelo vice-
presidente do grupo no Brasil, Rui Manuel, na 
manhã do dia 9 de abril, em reunião com o pre-
feito Luiz Caetano, na Cidade do Saber Professor 
Raymundo Pinheiro.

De acordo com Rui Manuel, a licença 
ambiental já foi concedida e no segundo semestre 
acontece a finalização do planejamento executivo 
e dos trabalhos de desenvolvimento do primeiro 
resort, composto por 300 apartamentos. 

As obras estão previstas para começar 
no início de 2010, e devem terminar em dois 
anos. A construção será realizada com base nas 
diretrizes da Área de Preservação Ambiental 
(APA) e do Plano Diretor de Desenvolvimento 
do Município.  

O prefeito Luiz Caetano disse que a 
chegada do Sol Meliá vai ajudar na qualificação 
da orla de Camaçari como um grande destino 
turístico internacional, além de ampliar, consi-
deravelmente, o número de leitos oferecidos na 
cidade com uma bandeira internacional de grande 
expressividade.

Outro ponto importante da parceria, se-
gundo o prefeito Caetano, é a preocupação do 
grupo espanhol com a sustentabilidade, as ques-
tões sociais e a preservação ambiental. “O Sol 
Meliá atende o conceito que desenvolvemos aqui 
de que todo empreendimento é bem vindo desde 
que atenda aos interesses da população”. 

 Rui Manuel informou que Camaçari 
foi escolhida por ter praias fantásticas e de 

qualidade, uma excelente infra-estrutura e pela 
competência da mão-de-obra local, que será 
absorvida para trabalhar no empreendimento. Ele 
acrescentou que o Município está alinhado com 
o grupo na questão da conscientização social e 
ambiental. 

O complexo do Sol Meliá será composto 
por quatro resorts, instalados em uma área de 
cinco milhões de metros quadrados, e vai dispo-

nibilizar, aproximadamente, 1.500 leitos. O grupo 
possui 15 hotéis em operação no país, localizados 
em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

Participaram da reunião, o diretor de 
desenvolvimento do Sol Meliá no Estado, Carlos 
Eduardo, e os secretários de Turismo (Setur), 
Waldy Freitas, de Desenvolvimento Urbano 
(Sedur), José Cupertino, e da Cultura (Secult), 
Vital Vasconcelos.

Após a conclusão 
das obras de recuperação 
dos bueiros e da ponte da 
avenida Radial A, a Prefei-
tura de Camaçari iniciou a 
recuperação preventiva dos 
bueiros metálicos da ave-
nida Radial C. O objetivo é 
prolongar a vida útil da tubu-
lação, de forma a assegurar 
a estabilidade das pistas e 
manter a drenagem da água 
do rio Camaçari.

Recuperação preventiva de bueiros

A intervenção na Radial C contempla a desobstrução e recupera-
ção estrutural de seis bueiros que estão em estado precário, amassados, 
entupidos e enferrujados. 

A estimativa é de que a obra seja concluída até o final do mês. 
Assim como na Radial A, todos os bueiros das travessias do rio Camaçari 
têm mais de 30 anos.   

         A previsão da Secretaria de Infra-Estrutura (Seinfra) é reali-
zar ainda as correções necessárias nos bueiros de outras três travessias, 
situadas nas avenidas Radial B, Rio Camaçari e a rua do Telégrafo.

Everaldo Mendes, morador 
de Estivas de Buris, orla de Cama-
çari, participa de oficinas, atividades 
artísticas e corporais durante a 
semana. Ele é atendido no Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS 2), 
localizado em Buris de Abrantes. O 
espaço é destinado ao acolhimento 
e atendimento diferenciado para 
moradores da orla com transtorno 
mental. 

O rapaz, que freqüenta o 
CAPS 2 há mais de cinco meses, 
comemora o atendimento e as ativi-
dades realizadas no local. “Participo 
das oficinas de violão, pintura e 
argila”, diz. Para oferecer um con-
forto ainda maior às pessoas, um 
carro pega e leva os usuários na 
residência.

O CAPS realiza atividades 
em grupo e individual, além das con-
sultas com médicos e o tratamento 
terapêutico. William Espírito Santo 
é morador de Cordoaria e está no 
programa há mais de um ano. “Se 

eu não estivesse aqui, poderia estar 
com amizades ruins. Somos bem 
tratados no CAPS”.   

De acordo com a artista 
plástica Inês Melgaço, colaboradora 
do centro, as atividades realizadas 
são de extrema importância para os 
usuários. “Eles aprendem a trabalhar 
a liberdade de expressão e a auto-
estima, o que ajuda na organização 
das idéias”.

A satisfação é visível entre 
os usuários. Raimunda Cristina, mo-
radora de Vila de Abrantes, participa 
das atividades do centro há mais 
de um ano. Ela disse não perder as 
aulas de yoga e artes.

O CAPS 2 conta com uma 
equipe multidisciplinar de profis-
sionais, entre eles, nutricionista, 
artista plástico, terapeuta corporal, 
musicoterapeuta, psicólogos e as-
sistente social. O centro funciona na 
avenida São Bento, s/nº, em Buris de 
Abrantes, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.
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Obras de recuperação aceleradas


