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Camaçari também será beneficiada 
pelo programa federal Minha Casa Minha Vida. 
A assinatura do termo de adesão entre a Pre-
feitura e a Caixa aconteceu hoje (24/04), às 
11h, na Limpec. A expectativa é de que 5.000 
moradias sejam construídas no Município.  

De acordo com o secretário da Habi-
tação, Djalma Machado, 60% das residências 
são destinadas às famílias com renda até três 
salários mínimos e as inscrições devem come-
çar em 30 dias. O cadastro e seleção serão re-
alizados pela Prefeitura, através da Secretaria 
da Habitação (Sehab). Quem tem renda fami-
liar acima de R$ 1.395,00 também pode fazer 
a inscrição por meio da Caixa ou na própria 
construtora.

 No caso dos imóveis de interesse so-
cial (faixa salarial até R$ 1.395,00), o Município 
oferece em contrapartida serviços de infra-es-
trutura como a pavimentação das vias, sanea-
mento básico e iluminação. 

Outro importante benefício é a isenção 

Programa Minha Casa Minha Vida

Caetano assina termo de adesão
do ISS (Imposto Sobre Serviço) e ITBI (Imposto 
sobre Transmissão de Bens Imóveis) às cons-
trutoras selecionadas pela Caixa para a cons-
trução de imóveis que atendam a população 
com até três salários mínimos. 

As pessoas que têm renda acima de 
R$ 1.395,00 também podem ser beneficiadas 
pelo programa Minha Casa Minha Vida. O teto 
máximo financiado é de R$ 100 mil para as re-
giões metropolitanas e varia de acordo com a 
faixa salarial. O valor pode ser pago em até 30 
anos, com juros reduzidos, que também osci-
lam de acordo com a renda familiar. 

Para quem ganha até cinco salários 
mínimos, a taxa é de 5% ao ano. As pessoas 
que recebem entre cinco e seis salários pagam 
6% de juros, já entre seis e dez, 8,16%. Todas 
as alíquotas são acrescidas da Taxa Referen-
cial (TR).

Para ser contemplado pelo programa, 
os interessados não podem ser beneficiados 
por nenhum outro programa de habitação so-

cial do governo federal, nem ter casa própria.
 

DÉFICIT HABITACIONAL 

Em Camaçari, o programa Minha Casa 
Minha Vida tem como principal proposta facili-
tar a aquisição da primeira moradia e reduzir 
o déficit habitacional do Município, que passa 
dos 12 mil.  

O projeto oferece condições espe-
ciais como prestação mensal, que comprome-
te apenas 10% da renda familiar, ou seja, se 
uma família recebe R$ 500,00, terá parcelas 
mensais de R$ 50,00, valor mínimo aceito pelo 
sistema. 

As habitações para pessoas com ren-
dimento até R$1.395,00 custarão no máximo 
R$ 46 mil reais, e serão pagas em 10 anos. 
A diferença é subsidiada pelo Município. Outro 
benefício é a isenção do pagamento de seguro 
por Morte e Invalidez Permanente (MIP) ou Da-
nos Físicos do Imóvel (DIF).

Os secretários municipais de Governo, 
Francisco Franco e da Administração, Ademar 
Delgado, receberam hoje (24/04), na sala de 
reuniões do gabinete do prefeito, uma comis-
são dos professores da rede municipal de ensi-
no que aderiram à paralisação nacional em de-
fesa da implantação do piso salarial nacional do 
magistério. De acordo com a Lei nº 11.738/08, 
o piso deve ser fixado em R$ 950,00. 

Na ocasião, os representantes abor-
daram a questão da campanha salarial da 
categoria, que tem como data base o mês de 
maio. O assunto, no entanto, já vem sendo dis-
cutido junto à Prefeitura. Até o momento, foram 
realizados dois encontros entre o Governo e 
o Sindicato dos Professores da Rede Pública 
Municipal de Camaçari (Sispec). A próxima 
reunião será terça-feira (28/04), no gabinete do 
prefeito. 

De acordo com o secretário da Educa-
ção, Valter Lima, o governo municipal é demo-

Prefeitura recebe comissão do Sispec

crático e está aberto à negociação. No entanto, 
ele salientou que a remuneração do professor 
que atua nas escolas municipais está dentro do 
que prevê a legislação. Hoje, o docente com 
jornada de 40 horas recebe R$ 1.105,00, in-
cluindo regência de classe, paga a todos os 
professores que estão em sala de aula.  

 
PARALISAÇÃO NACIONAL

Segundo o presidente do Sispec, José 
Francisco Tavares, a paralisação tem por ob-
jetivo pressionar o Supremo Tribunal Federal 
(STF) para que o órgão vote o mérito da Lei 
nº 11.738/08, mediante o pedido de inconstitu-
cionalidade feito por cinco estados brasileiros, 
com o apoio de São Paulo e Minas Gerais. 

Francisco Tavares informou ainda que, 
enquanto a ação não é votada, os municípios 
podem utilizar as gratificações como forma de 
atingir o piso salarial nacional, de acordo com 
parecer emitido pelo STF.

Para humanizar o atendimento à população, a Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria de 
Governo (Segov), criou um plantão especial, que funciona nos finais de semana e feriados, das 8h 
às 17h. O objetivo é prestar atendimentos emergenciais as demandas pertinentes a administração, 

mesmo em dias não úteis.  
         No plantão, trabalham um assessor do executivo, mais um motorista para atender os cha-

mados. O serviço é integrado a todas as secretarias. A população pode solicitar atendimento pelo 
telefone  (71) 3621-6711.

Prefeitura realiza plantão nos finais de semana e feriados

Camaçari vai contar, a partir de maio, 
com mais um importante projeto de combate à 
violência contra a mulher (foto). A inauguração 
do Centro de Referência da Mulher (CRM) Yo-
landa Pires está prevista para o dia 8, às 16h. 

O CRM vai beneficiar, por mês, cer-
ca de 300 mulheres em situação de violência 
e vulnerabilidade, com atendimento jurídico e 
psicológico. A estrutura terá ainda oficinas, pa-
lestras e atividades lúdicas. 

Uma equipe formada por assistentes 
sociais, psicólogos, advogados e terapeutas 
garante assistência psicossocial às mulheres. 
O Centro de Referência Yolanda Pires conta 
com salas para atendimento psicológico, con-
sultório, salas para assistência jurídica, admi-
nistração, copa e um auditório para 80 pesso-
as.  

O atendimento será feito de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. O Centro está loca-
lizado próximo a Escola Luis Pereira, no bairro 
Dois de Julho. A Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Promoção da Mulher e da Reparação 
(Seprom), é responsável pela implantação do 
projeto em Camaçari. 

HOMENAGEM
Para o prefeito Luiz Caetano, Yolanda 

Pires foi um exemplo de mulher de luta. Verea-
dora de Salvador, dirigente de várias entidades 
de defesa dos direitos humanos e autora de 
três livros, lutou contra a ditadura e pelo res-
tabelecimento dos direitos da população, ao 
lado do marido, o ex-governador e ex-ministro 
Waldir Pires. Yolanda Pires faleceu no dia 9 de 
novembro de 2005

Centro de Referência será
inaugurado em maio

Valter Lima diz que “a remuneração do professor municipal está dentro do que prevê a legislação”
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LEIS
LEI N°  971 /2009
DE  14 DE ABRIL DE 2009

“Institui o Estatuto Municipal da Igualda-
de Racial, para combater a discriminação 
racial e as desigualdades estruturais e de 
gêneros que atingem os afro-brasileiros, 
incluindo a dimensão racial nas políticas 
públicas e outras ações desenvolvidas 
pelo Município.”

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

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

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei Institui o Estatuto da Igualdade Racial, para 
combater a discriminação racial e as desigualdades estruturais e de gê-
neros que atingem os afro-brasileiros, incluindo a dimensão racial nas 
políticas públicas e outras ações desenvolvidas pelo Estado.

Art. 2º - Para os fins deste Estatuto considera-se:

I – discriminação racial: toda distinção, exclusão, restrição ou 
preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo 
ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberda-
de fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em 
qualquer outro campo da vida pública ou privada.

II – desigualdade racial: as situações de diferenciação de 
acesso gozo de bens, serviços e oportunidades, na esfera pública e pri-
vada;

III – afro-brasileiro, afro-descendentes: as pessoas que se 
classificam como tais ou como negros, pretos, pardos ou por definição 
análoga.

IV – políticas públicas: as ações, iniciativas e programas ado-
tados pelo Município no cumprimento de suas atribuições institucionais.

V – ações afirmativas: as políticas públicas adotadas pelo 
Município para a correção das desigualdades raciais e para a promoção 
da igualdade de oportunidades.

Art. 3º - É dever do Município e da sociedade garantir a igual-
dade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, indepen-
dentemente da étnica, raça ou cor da pele, o direito á participação na 
comunidade, especialmente nas atividades política, econômica, empre-
sarial educacional, cultural e esportiva, defendendo sua dignidade e seus 
valores religiosos e culturais.

Art. 4º- Além das normas constitucionais relativas aos prin-
cípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais, aos direitos 
sociais, econômicos e culturais, o Estatuto Municipal da igualdade Racial 
adota como diretriz político-jurídica a reparação, compensação e inclusão 
das vítimas da igualdade e a valorização da igualdade racial.

Art. 5º- A participação dos afro-brasileiros e afro-descenden-
tes, em condições de igualdade de oportunidades, na vida econômica, 
social, política e cultural do Município será promovida, prioritariamente, 
por meio de:

I – inclusão da dimensão racial nas políticas públicas de de-
senvolvimento econômico e social;

II – adoção de ações afirmativas voltadas para o combate à 
discriminação e às desigualdades raciais;

III – adequação das estruturas institucionais do Município 
para o enfrentamento e a superação das desigualdades  raciais decorren-
tes do preconceito e da discriminação racial;

IV – promoção de iniciativa legislativa para aperfeiçoar o com-
bate à discriminação racial e às desigualdades raciais em todas as suas 
manifestações individuais, institucionais e estruturais;

V – eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e ins-

titucionais que impedem a representação da igualdade racial nas esferas 
pública e privada;

VI – estímulo, apoio e fortalecimento da iniciativas oriundas 
da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunida-
des e ao combate às desigualdades raciais, inclusive mediante a imple-
mentação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no 
acesso aos recursos e contratos públicos;

VII – implementação de ações afirmativas destinadas ao en-
frentamento das desigualdades raciais nas esferas da educação, cultural, 
esporte e lazer, saúde, trabalho, meios de comunicação de massa, terras 
de quilombos, acesso à Justificativa, financiamentos públicos, contrata-
ção pública de serviços e obras, entre outras.

§1º - Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em 
imediatas iniciativas reparatórias, destinadas a iniciar a correção das dis-
torções e desigualdades raciais derivadas da escravidão e demais práti-
cas discriminatórias racialmente adotadas, na esfera pública e na esfera 
privada, durante e na esfera privada, durante o processo de formação 
social do Brasil e poderão utilizar-se estipulação de cotas para a conse-
cução de seus objetivos.

§ 2º- As iniciativas de que trata o caput desse artigo nortear-
se-ão pelo respeito à proporcionalidade entre homens e mulheres afro-
brasileiros, com vistas a garanti a plena participação da mulher afro-bra-
sileira com beneficiaria deste Estatuto.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a insti-
tuir, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, de caráter 
permanente e consultivo, compostos por igual número de representantes 
de órgãos e entidades públicas e de organizações da Sociedade civil re-
presentativas da população afro-brasileira que deverá ser presidido após 
eleição entre seus membros.

Parágrafo único – A organização dos conselhos será feita por 
regimento próprio.

Art. 7º - Ficam os Conselhos de Promoção da Igualdade Ra-
cial autorizados a formular, supervisionar e avaliar as políticas de comba-
te à desigualdade e à descriminação racial.

Art. 8º - O Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Ra-
cial fica autorizado a promover, em conjuntos com os Secretários Muni-
cipais as articulações necessárias à implementação da política municipal 
de combate à desigualdade e à descriminação racial.

DO ACESSO A SAÚDE

Art. 9° - O direito à saúde dos afro-brasileiros e afro-descen-
dentes será garantido pelo Município mediante políticas sociais e econô-
micas destinadas à redução do risco de doenças e outros agravos.

Art. 10 - O quesito raça/cor, etnia, de acordo com  a auto 
classificação, e o quesito gênero serão obrigatoriamente introduzidos e 
coletados, em todos os documentos em uso no sistema Único de Saúde 
geridos pelo município , tais como:

I – prontuários médicos;

II - Fichas de notificação de doenças;

III - Formulário de resultados  de exames laboratoriais;

IV - inquéritos epidemiológicos;

V - estudos multicêntricos;

VI - pesquisas básicas, aplicadas e operacionais;

VI I- qualquer outro instrumento que produza informação es-
tatística.

Art. 11 - O Poder Executivo incentivará a pesquisa sobre do-
enças prevalentes na população afro-brasileira e afro-descendentes, bem 
como desenvolverá programas de educação e de saúde e  campanhas 
públicas de esclarecimento que promovem a sua prevenção e adequado 
tratamento.

Parágrafo Único- As doenças prevalentes na população afro-
brasileira e os programas mencionados no caput deste artigo integrarão 
os programas de cursos e treinamentos para os agentes municipais da 
área de saúde.
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Art. 12 -  A rede pública municipal de saúde pública que rea-
liza parto fará exames laboratoriais nos recém-nascidos para diagnóstico 
de hemoglobinopatias, em especial o traço falciforme e a anemia falci-
forme.

Art. 13- O quesito raça/cor será obrigatoriamente introduzido 
e coletado, de acordo com a auto classificação, em todos os documentos 
em uso nos sistemas de informação da seguridade social na esfera de 
competência do município.

DO ACESSO A EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Art. 14- A  população afro-brasileira tem direito a participar 
de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer, adequadas a 
seus interesses e condições com base nas lei de nº 10,639/03 e também 
a lei estadual para  a preservação da cultura indígena,garantindo sua con-
tribuição para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade 
brasileira.

§ 1º- O Governo municipal deve promover o acesso da popu-
lação afro-brasileira ao ensino gratuito, às atividades esportivas e de lazer 
e apoiar a iniciativa de entidades que mantenham espaço para promoção 
social dos afros-brasileiros.

§ 2º- Nas datas comemorativas de caráter cívico, as institui-
ções  de ensino municipal convidarão representantes da população afro-
brasileira e afro-descendentes para  debater com os estudantes  suas  
vivências relativas ao tema em comemoração.

§ 3º - É facultado aos tradicionais mestres de capoeira, re-
conhecidos pública e formalmente pelo seu trabalho, atuar como instru-
tores desta arte-esporte nas instituições municipais de ensino públicas e 
privadas.

Art. 15- Para o perfeito cumprimento do disposto no art. 15 
desta leio o município desenvolverá campanhas  educativas, inclusive 
nas escolas, para que a solidariedade aos membros da população afro-
brasileira faça parte da cultura de toda  a sociedade.

Art. 16- A Secretaria da Educação fica autorizada a incluir o 
quesito raça/cor, a ser preenchido  de acordo com a auto classificação, 
bem como o quesito gênero em todo instrumento escolar de  coleta de 
dados.

DAS LIBERDADES DE CRENÇA E CULTO

Art. 17- O reconhecimento da liberdade de consciência e 
de crença dos afro-brasileiros e da dignidade dos cultos e religiões de 
matrizes africanas praticados no Brasil deve orientar a ação do Muni-
cípio em defesa da liberdade de escolha e de manifestação de filiação 
religiosa,individual e coletiva, em público ou em ambiente privado.

Art. 18- O direto a liberdade de consciência e de crença e ao 
livre exercício das religiões afro-brasileiras compreende:

I – as práticas litúrgicas e as celebrações comunitárias bem 
como a fundação e manutenção, por iniciativa privada, de espaços reser-
vados para tais fins;

II – a celebração de festividades e cerimônias de acordo com 
os preceitos de religiões afro-brasileiras;

III – a fundação e a manutenção, por iniciativa privada, de 
instituições beneficentes ligadas as religiões afro-brasileiras;

IV – a produção, a aquisição e o uso de artigos e materiais 
religiosos adequados aos costumes e as práticas  litúrgicas das religiões 
de matrizes africanas;

V -  a produção e a divulgação de publicações relacionadas 
com o exercício e a difusão das diversas   espiritualidades afro-brasilei-
ras;

VI – a coleta de contribuição financeiras de pessoas naturais 
e jurídicas de natureza privada para a manutenção  das atividades religio-
sas e sociais das religiões afro-brasileiras.

VII – o acesso aos órgãos e meios de comunicação para a 
divulgação das respectivas religiões e denúncia de atitudes e práticas de 
intolerância religiosa contra estes cultos.

Art. 19- facultado aos funcionários públicos municipais prati-
cantes das religiões de matrizes africanas e afro-indígenas ausentar-se 
do trabalho para a realização de obrigações litúrgicas próprias de suas 

religiões, devendo tais ausências ser compensadas posteriormente.

Art. 20-  assegurada a assistência religiosa aos pacientes que 
são praticantes  de religiões de matrizes africanas internados em hospi-
tais.

Art. 21- O Município adotará as medidas necessárias para o 
combate á intolerância com as religiões  de matrizes africanas e à discri-
minação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de: 

I – inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e 
outros bens de valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora 
e sítios arqueológicos vinculados às religiões de matrizes africanas;

II – assegurar a participação proporcional de representantes 
das religiões de matrizes africanas, ao lado da representação das demais 
religiões, em comissões, conselhos e órgãos, bem como em eventos e 
promoções de caráter religioso.

Art. 22 – O Poder Público incentivará e apoiará ações sócio-
educacionais realizadas por entidades afro-brasileiras que desenvolvem 
atividades voltadas para a inclusão social, mediante cooperação técnica, 
intercâmbio e convênios, entre outros mecanismos.

Art. 23 – Os planos plurianuais e os orçamentos anuais do 
Município poderá prever recursos para a implementação dos programas 
de ação afirmativa a que se refere o inciso VII do art. 5º desta Lei e de 
outras políticas públicas que tenham como objetivo promover a igualdade 
de oportunidades e a inclusão social da população afro-brasileira, espe-
cialmente nas seguintes áreas:

I – promoção da igualdade de oportunidades em educação 
e emprego;

II – financiamento  de pesquisas nas áreas de educação, saú-
de e emprego, voltadas para a melhoria da qualidade de vida das comu-
nidades, em especial das comunidades afro-brasileiras;

III – incentivo à criação de programas e veículos de comuni-
cação, destinados à divulgação de matérias relacionadas aos interesses 
da população afro-brasileira;

IV – incentivo à criação e manutenção de microempresas ad-
ministrativas por afro-brasileiros;

V – iniciativas que incrementem o acesso e a permanência 
dos afro-brasileiros na educação fundamental;

VI – apoio a programas municipais e de entidades da socie-
dade civil voltados para a promoção de igualdade de oportunidades para 
a população afro-brasileira;

VII – apoio a iniciativas em defesa da cultura, memória e tran-
sições africanas e afro-brasileiras.

§ 1º - O Poder Executivo fica autorizado a adotar medidas 
que garantam, em cada exercício, a transparência na alocação e exe-
cução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas 
neste Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos or-
çamentários destinados aos programas de promoção da igualdade racial, 
especialmente nas áreas de educação, saúde, emprego e renda, desen-
volvimento agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, cultura, 
esporte e lazer.

§ 2º - Durante os cinco primeiros anos a contar do exercício 
subseqüente à publicação deste Estatuto, os órgãos do Poder Executi-
vo  Municipal desenvolve políticas e programas nas áreas referidas no 
§1°ficam autorizadas a garantir em seus orçamentos anuais a participa-
ção crescentes dos programas de ação afirmativa referidos no inciso VII 
do art. 4°.

§ 3º- O Poder Executivo Municipal fica autorizado a adotar 
as medidas necessárias para a adequada implementação dos disposto 
neste artigo, estabelecendo, inclusive o patamar a partir do qual cada 
órgão deverá garantir a participação crescente dos programas de ação 
afirmativas nos orçamentos anuais a que se refere § 2°.

Art. 24- Sem prejuízo a destinação de recursos ordinários, 
poderão ser consignados nos orçamentos  fiscais e da seguridade social 
para financiamento das ações de que trata o art. 24: 

I – recursos municipais próprios;

II – doações voluntárias de particulares,  públicos;
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III – doações de empregos privados e organizações não go-
vernamentais, nacionais e internacionais;

IV – doação voluntárias de fundos nacionais.

Art. 25 - O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial poderá pronunciar-se, mediante parecer, sobre a programação das 
ações referidas no art 24  nas propostas orçamentárias do Município.

Art 26-   entre os beneficiários das iniciativas de promoção da 
igualdade racial terão prioridade os que sejam identificados como pretos, 
negros ou pardos no registro de nascimento e que, de acordo com os 
critérios que presidem a formulação do índice de Desenvolvimento Huma-
no do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, se situem 
abaixo da linha de pobreza.

DA DEFESA DA MULHER NEGRA

Art. 27- O Poder Público garantirá a plena participação da 
mulher afro-brasileira como beneficiária deste Estatuto da Igualdade Ra-
cial e em particular lhe assegurará:

I – a promoção de pesquisas que tracem o perfil epidemio-
lógico da mulher afro-brasileira a fim de tornar mais eficazes as ações 
preventivas e curativas;

II – o atendimento em postos de saúde em áreas rurais dota-
dos de aparelhagem para prevenção do câncer ginecológico e de mama;

III – a atenção às mulheres em situação de violência, garanti-
da a assistência física, psíquica, social e jurídica;

IV – a instituição de política de prevenção e combate aos cri-
mes sexuais associados à atividade do turismo;

V – a promoção de campanhas de sensibilização contra a 
marginalização da mulher afro-brasileira no trabalho artístico e cultural.

DO MERCADO DE TRABALHO

Art. 28- O Município de Camaçari é responsável pela imple-
mentação de políticas voltadas para a inclusão de afro-brasileiros no mer-
cado de trabalho.

Art. 29- O governo municipal fica autorizado a promover 
ações que assegurem a igualdade de oportunidade no mercado de traba-
lho para os afro-brasileiros, e a realizar contratação preferencial de afro-
brasileiros no setor público e a estimular a adoção de medidas similares 
pelas empresas privadas.

§ 1º - A igualdade de oportunidades será lograda mediante a 
adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e 
de geração de renda voltados para os afro-brasileiros.

§ 2º - A contratação preferencial na esfera da administração 
pública far-se-á por meio de normas já estabelecidas por atos adminis-
trativos.

§ 3º - O governo municipal fica autorizado a estimular, por 
meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado.

§ 4º - As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão 
o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários.

Art. 30- A implantação de medidas que assegurem a igual-
dade de oportunidades no mercado de trabalho para os afro-brasileiros 
na Administração Pública Federal obedecerá, conforme regulamento, às 
seguintes diretrizes:

I – para a aquisição de bens e serviços pelo setor público, 
assim como nas transferências e nos contratos de prestação de serviços 
técnicos com empresas nacionais e internacionais e organismos inter-
nacionais, será exigida, das empresas que se beneficiem de incentivos 
governamentais, ou sejam fornecedoras de bens e serviços, a adoção de 
programação de igualdade racial;

II – o preenchimento de cargos em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores – DAS da administração pública 
centralizada e descentralizada observará a reversa de cota inicial de no 
mínimo trinta por cento de afro-brasileiros.

Art. 31 - O preenchimento das vagas oriundas de concursos 
públicos da administração pública municipal centralizada e descentra-
lizada observará a reserva de uma cota de trinta por cento para afro-

brasileiros.

Art. 32 - As empresas privadas, com mais de dez funcioná-
rios, que contratem a administração pública municipal ou possuam incen-
tivos fiscais municipais são obrigadas a reservar uma cota de, no mínimo, 
trinta por cento para trabalhadores afro-brasileiros. 

Art. 33 - A Câmara Municipal fica autorizada a instituir a Ouvi-
doria Permanente em defesa da Igualdade Racial, como órgãos pluripar-
tidários, para receber e investigar denúncias de preconceito e discrimina-
ção com base em etnia, raça ou cor e acompanhar a implementação de 
medidas para a promoção da igualdade racial.

Parágrafo único - A Câmara organizará sua Ouvidoria Per-
manente em Defesa da igualdade Racial na forma prevista pelo seu Re-
gimento Interno.

Das Disposições Finais

Art. 34 - Caso da aplicação dos percentuais do sistema de 
contas previstos nesta Lei resultar números fracionário serão observados 
os seguintes critérios:

I – se a parte fracionária for inferior a um meio, será despre-
zada;

II – se a  parte fracionária for igual ou superior a um meio, 
será adotado o número inteiro imediatamente superior.

Art. 35 - As medidas instituídas nesta lei não excluem outras 
em prol da população afro-brasileira que tenham sido ou venham a ser 
adotadas no âmbito da União, do Estado, ou Município.

Art. 36- O poder Público criará instrumentos para aferir a efi-
cácia social das medidas previstas nesta lei e efetuará seu monitoramen-
to constante, com a emissão de relatórios periódicos.

Art. 37- Esta Lei entra em vigor, após decorridos noventa dias 
de sua publicação oficial.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 14 DE ABRIL DE 2009.

LUIZ  CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI Nº 972/2009
DE 23 DE ABRIL DE 2009

Cria o Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social – FMHIS do Município 
de Camaçari, o seu Conselho Gestor e 
da outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Federal nº. 
11.124, de 16 de junho de 2005,

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

 
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei cria o Fundo Municipal de Habitação de Inte-
resse Social – FMHIS do Município de Camaçari e institui o seu Conselho 
Gestor.

Art. 2º - O Fundo Municipal da Habitação de Interesse Social 
– FMHIS, de natureza contábil, será o repositório dos recursos destinado 
a financiar e implementar políticas, programas e projetos habitacionais de 
interesse social, considerando-se como tais àqueles que atendam:

I. à população em precárias condições de habitação, residen-
te em área de risco, favelas e habitações coletivas;

II. à população que tenha renda familiar igual ou inferior a 03 
(três) salários mínimos.

Art. 3º - A finalidade do Fundo Municipal de Habitação de Inte-
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resse Social – FMHIS é centralizar e gerenciar os recursos orçamentários 
destinados às políticas, programas e projetos habitacionais de interesse 
social.

Art. 4º - Na formulação de políticas, programas e projetos que 
utilizem os recursos do FMHIS, deverão ser observadas as seguintes di-
retrizes gerais:

I. concessão de financiamentos e/ou subsídios para a popula-
ção de baixa renda, considerada aquela com renda familiar de até 3 (três) 
salários mínimos;

II. concessão de subsídio, com aplicação de recursos a fundo 
perdido, para população que se encontra em situação de extrema carên-
cia;

III. ação integrada com a programação de órgãos e institui-
ções com objetivos afins;

IV. atendimento à população organizada através de quaisquer 
formas associativas;

V. garantia da preservação ambiental;
VI. adoção de prazos e carências, limites de financiamento, 

de juros, encargos diferenciados em função da condição sócio-econômica 
da população a ser beneficiada;

VII. a população beneficiada não deve ser proprietária, pro-
mitente compradora, arrendatária ou concessionária de outro imóvel re-
sidencial;

VIII. o beneficiado pelo programa será contemplado apenas 
uma vez;

IX. utilização preferencial dos instrumentos de Concessão de 
Uso Especial para fins de Moradia (CEM) e Concessão de Direito Real de 
Uso (CDRU), na forma da lei, quando a transferência da propriedade do 
imóvel para o beneficiário não for viável;

X. incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infra-
estrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha urbana; 

XI. utilização preferencial de terrenos de propriedade do Po-
der Público para a implantação de projetos habitacionais de interesse 
social; 

XII. sustentabilidade econômica, financeira e social dos pro-
gramas financiados pelo FMHIS.

Art. 5º - Na formulação de políticas, programas e projetos que 
utilizem os recursos do FMHIS deverão ser observados os seguintes prin-
cípios:

I. compatibilidade e integração das políticas habitacionais 
com as demais políticas públicas municipais; 

II. moradia digna como direito social e vetor de inclusão;
III. controle social e transparência dos procedimentos decisó-

rios referentes à destinação dos recursos do FMHIS;
IV. função social da propriedade urbana e da cidade, visando 

coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 6º - O FMHIS é constituído por:
I. recursos provenientes:
a. das dotações do Orçamento Geral da União e do Estado e 

extra-orçamentárias federais, especialmente a ele destinados; 
b. das dotações próprias do Orçamento Municipal;
c. do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que 

lhe forem repassados; 
d. da aplicação do IPTU progressivo, sobre a sua progres-

sividade, da Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Operações 
Urbanas Consorciadas, conforme estabelecido no Estatuto da Cidade e 
no Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, nos termos da lei;

e. de captações de recursos nacionais e internacionais, a fun-
do perdido; 

f. do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – 
FNHIS.

II. doações efetuadas por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, nacionais ou estrangeiras, assim como por organismos inter-
nacionais ou multilaterais; 

III. receitas operacionais e patrimoniais de operações realiza-
das com recursos do FMHIS; 

IV. contrapartidas estabelecidas para mitigar impactos negati-
vos decorrentes de empreendimentos imobiliários, nos termos da lei;

V. contrapartidas estabelecidas como forma de ressarcimento 
das infrações cometidas em relação a legislações edilícias ou oriundas de 
programas de legalização imobiliária, nos termos da lei; 

VI. taxas diversas relativas a licenciamentos de empreendi-
mentos imobiliários, exceto aqueles destinados à habitação de interesse 
social, nos termos da lei; 

VII. multas diversas relativas à fiscalização de obras, nos ter-
mos da lei;

VIII. outros fundos ou programas que vierem a ser incorpora-
dos ao FMHIS; e

IX. outras receitas previstas em lei.

Parágrafo único - As receitas descritas neste artigo serão de-
positadas, obrigatoriamente, em instituição oficial, em conta aberta, espe-
cialmente, para esta finalidade.

Art. 7º - Toda movimentação financeira do FMHIS será divul-
gada através do Portal da Prefeitura de Camaçari na Internet.

Art. 8º - Constituem patrimônio do FMHIS, além de suas re-
ceitas livres, outros bens móveis ou imóveis, inclusive títulos de crédito, 
adquiridos e destacados pela Prefeitura Municipal de Camaçari, para in-
corporação ao Fundo.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO

Art. 9º - O orçamento do FMHIS evidenciará as políticas e os 
programas de trabalhos governamentais, previstos no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Municipal - PDDM, no Plano Plurianual - PPA, na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias - LDO e nos princípios da universalidade e 
do equilíbrio.

§1º - O orçamento do FMHIS integrará o orçamento do Muni-
cípio, em obediência ao princípio da unidade.

§2º - O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 
será uma unidade orçamentária do órgão responsável pela Política de 
Habitação do Município.

§3º - O orçamento do FMHIS observará, na sua elaboração 
e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação 
pertinente.

Art. 10 - O saldo positivo do FMHIS, apurado em balanço, em 
cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a 
crédito do mesmo fundo.

CAPÍTULO IV
DA CONTABILIDADE

Art. 11 - A contabilidade do FMHIS tem por objetivo evidenciar 
a situação financeira, patrimonial e orçamentária do mesmo, observados 
os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 12 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o 
exercício do controle prévio, concomitante e subseqüente das movimen-
tações do FMHIS, de informar, de apropriar e apurar custos de serviços a 
ele pertinentes e, conseqüentemente, de interpretar e analisar os resulta-
dos obtidos e propor medidas otimizadoras.

Art. 13 - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, 
inclusive dos custos dos serviços.

§1º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes men-
sais de receita e despesas do FMHIS e demais demonstrações exigidas 
pela Administração e pela legislação pertinente.

§2º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão 
a integrar a contabilidade geral do Município.

CAPÍTULO V
DA DESTINAÇÃO

Art. 14 - As aplicações dos recursos do FMHIS serão destina-
das a ações vinculadas às políticas, programas e projetos de habitação 
de interesse social que contemplem:

I. aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, loca-
ção social e arrendamento de unidades habitacionais;

II. produção de lotes urbanizados para fins habitacionais; 
III. urbanização, produção de equipamentos comunitários, re-

gularização fundiária e urbanística de áreas precárias, com ênfase nas 
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, definidas no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Municipal - PDDM; 

IV. implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equi-
pamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de in-
teresse social; 

V. aquisição de materiais para construção, ampliação e refor-
ma de moradias; 

VI. recuperação ou produção de imóveis em áreas encorti-
çadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de 
interesse social; 

VII. serviços de assistência técnica e jurídica para implemen-
tação do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social; 

VIII. serviços de apoio a organizações comunitárias para 
ações vinculadas ao Plano Municipal de Habitação de Interesse Social;

IX. publicação de material informativo com o objetivo de pu-
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blicizar o conteúdo do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, 
bem como informações que permitam o acompanhamento e fiscalização, 
pela sociedade, das ações realizadas; 

X. capacitação do quadro técnico da Prefeitura Municipal en-
volvido diretamente com a questão habitacional; 

XI. capacitação de lideranças comunitárias envolvidas direta-
mente com a questão habitacional; 

XII. aquisição de terrenos vinculada à implantação de proje-
tos habitacionais.

XIII. outros programas e intervenções na forma aprovada pelo 
Conselho Gestor do FMHIS.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO GESTOR

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 15 - O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação 
de Interesse Social – CGFMHIS é a instância de controle social dos recur-
sos destinados à habitação de interesse social no Município de Camaçari, 
sendo órgão permanente e tendo caráter deliberativo, fiscalizador e con-
sultivo, de acordo com o seu Regimento Interno. 

Art. 16 - A finalidade do CGFMHIS é garantir transparência 
aos processos decisório envolvendo os recursos do FMHIS, procedendo 
aos acompanhamento, controle e avaliação da aplicação desses recursos 
no âmbito da implementação de políticas, programas e projetos de habi-
tação de interesse social.

Art. 17 - São objetivos do Conselho Gestor do FMHIS:
I. administrar o fundo de que trata a presente lei e propor 

políticas de aplicação dos seus recursos; 
II. definir normas para gestão do patrimônio vinculado ao Fun-

do;
III. submeter ao Chefe do Poder Executivo o plano de apli-

cação a cargo do Fundo em consonância com os programas sociais mu-
nicipais, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e de acordo com 
as políticas delineadas pelo Governo Federal, no caso de utilização de 
recursos do orçamento da União; 

IV. apreciar as demonstrações mensais de receita e despesa 
do Fundo. 

SEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 18 - O Conselho Gestor do FMHIS será composto de for-
ma paritária por órgãos e entidades do Poder Executivo e representantes 
da sociedade civil 

§1º - A Presidência do Conselho Gestor do FMHIS será exer-
cida pelo titular da Secretaria da Habitação - SEHAB. 

§2º - A nomeação dos membros do conselho será feita por ato 
do Chefe do Poder Executivo.

§3º - Nenhum dos membros do Conselho pode ser parente 
em primeiro grau do Prefeito Municipal.

§4º - O Mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) 
anos, permitida uma recondução.

§5º - Competirá ao Poder Executivo municipal proporcionar 
ao Conselho Gestor os meios necessários ao exercício de suas compe-
tências.

SEÇÃO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 19 - Compete ao Conselho Gestor do FMHIS:
I. aprovar as diretrizes e normas para a gestão do FMHIS; 
II. acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do fundo, 

solicitando, se necessário, o auxílio da Secretaria Municipal da Fazenda 
– SEFAZ e da Controladoria Municipal;

III. aprovar os programas anuais e plurianuais de aplicação 
dos recursos do Fundo;

IV. definir política de subsídios na área de financiamento ha-
bitacional;

V. definir a forma de repasse a terceiros dos recursos sob a 
responsabilidade do Fundo;

VI. definir as condições de retorno dos investimentos em pro-
gramas de habitação de interesse social;

VII. acompanhar a execução dos programas sociais, nas áre-
as de habitação e urbanismo, cabendo-lhe, inclusive, suspender o desem-
bolso de recursos caso sejam constadas irregularidades na aplicação;

VIII. dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regula-
mentares relativas ao Fundo, nas matérias de sua competência;

IX. propor medidas de aprimoramento do desempenho do 
Fundo, bem como outras formas de atuação visando à consecução dos 

seus objetivos;
X. supervisionar a execução física e financeira de convênios 

firmados com utilização dos recursos do Fundo, definindo providência a 
serem adotadas pelo Poder Executivo nos casos de infração constatada;

XI. delinear os critérios de seleção de famílias a serem benefi-
ciados com os programas, bem como o valor das parcelas a serem pagas 
pelos beneficiários;

XII. aprovar os critérios para transferência dos contratos de 
cessão de uso de imóveis habitacionais vinculados ao Fundo, nos casos 
de desistência, a qualquer título, da família beneficiada;

XIII. elaborar o seu regimento interno. 

SEÇÃO IV
DO FUNCIONAMENTO

Art. 20 - As reuniões ordinárias do Conselho Gestor do FMHIS 
deverão ser realizadas a cada 4 (quatro) meses, podendo o Regimento do 
Conselho estabelecer prazo menor para sua realização.

§1º - Além das reuniões ordinárias previstas no “caput” deste 
artigo, poderão ser convocadas reuniões extraordinárias, de acordo com 
os critérios a serem estabelecidos no Regimento Interno do Conselho.

§2º - O quorum necessário para instalação das reuniões será 
de um terço dos membros, equivalente a três conselheiros e para a vo-
tação será de metade mais um dos membros, equivalente a seis conse-
lheiros. 

§3º - As deliberações serão decididas por maioria absoluta 
dos membros presentes.

Art. 21 - A Presidência do Conselho-Gestor do FMHIS será 
exercida pelo titular do órgão responsável pela Política de Habitação do 
Município, sendo, na sua ausência, substituído pelo seu representante 
legal e, na ausência desse, por um representante indicado via ofício ao 
Conselho, competindo-lhe:  

I. representar legalmente o Conselho;
II. convocar e presidir as reuniões do Conselho;
III. tornar pública a composição do Conselho;
IV. cumprir e fazer cumprir seu Regimento Interno;
V. dirigir e coordenar as atividades do Conselho, determinan-

do as providências necessárias ao seu pleno desempenho;
VI. promover ou praticar atos de gestão administrativa, ne-

cessários ao desempenho das atividades do Conselho;
VII. emitir voto de desempate. 

Art. 22 - As deliberações do Conselho Gestor do FMHIS cons-
tituir-se-ão em resoluções que serão encaminhadas ao titular da SEHAB 
para homologação.

§1º - A homologação será efetuada pelo titular da SEHAB, no 
prazo máximo de quinze dias úteis, contados da data da deliberação.

§2º - Caso o titular da SEHAB não homologue as delibera-
ções do Conselho Gestor do FMHIS, no prazo estabelecido pelo § 1º, as 
mesmas deverão voltar ao Conselho, com prioridade, para discussão na 
próxima reunião, onde serão confirmadas ou reformuladas pela maioria 
absoluta dos conselheiros.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 23 - Esta Lei será implementada em consonância com a 

Política Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação 
de Interesse Social.

Art. 24 - Caberá ao Poder Executivo Municipal, no prazo de 
120 (cento e vinte dias) após a aprovação desta Lei, tomar as devidas 
providências para a constituição do Fundo e para a instalação do seu 
Conselho Gestor. 

Parágrafo único - Após a constituição do Fundo e a instalação 
do Conselho, este terá 60 (sessenta) dias para discutir e aprovar o seu 
regimento interno. 

Art. 25 - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a utilizar 
recursos da Lei de Meios vigente, para fins de execução do objeto da 
presente Lei.

Art. 26 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,  
revogadas todas as disposições em contrário, especialmente a Lei N° 
547, de 26 de dezembro de 2001.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO
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DECRETO Nº.  4751 / 2009
DE  16 DE  ABRIL DE 2009

Altera Decreto n°4738/2009, da 1ª Confe-
rência de Segurança Pública do Municí-
pio de Camaçari, e dá outras providência

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Regi-
mento Interno da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, 

DECRETA

Art. 1º -  Fica alterado o art. 2° do Decreto n° 4738/2009, da 1ª 
Conferência de Segurança Pública do Município de Camaçari que passa 
a ter a seguinte redação:

“Art. 2º - A 1ª Conferência de  Segurança Pública do Município 
de Camaçari,  será realizada no período de 28 e 30 de maio 
de 2009, na Escola Cosme de Farias localizada na Rua das 
Begonhas s/n°, Phoc I, neste Município.”

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 16 DE  ABRIL DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

 
JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETOS

DECRETO N° 4752/2009
DE 24  DE ABRIL DE 2009

Regulamenta o valor correspondente ao 
Sistema de Passagem de Meio-Trecho 
no Transporte Municipal Urbano Coletivo 
e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Ba-
hia, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei n° 796/2007, de 
09 de julho de 2007, 

D E C R E T A

Art. 1° - O itinerário considerado como Meio-Trecho no trans-
porte entre as comunidades de Barra de Jacuípe à Barra de Pojuca e 
vice-versa, atendendo, também, às comunidades de Monte Gordo e 
Guarajuba.

Art. 2° - Fica fixado a tarifa da passagem correspondente ao 
Sistema de Meio-Trecho no valor de  R$ 2,30 (dois reais e trinta centa-
vos).

 
Art. 3° - O valor ora definido será cobrado tanto nos dias úteis 

quanto nos sábados, domingos e feriados.

Art. 4° - Todas as empresas que prestam serviços de trans-
porte no trecho Camaçari / Barra de Pojuca, Barra de Jacuípe, Monte 
Gordo e Guarajuba, ficam obrigadas a acatarem o valor ora definido.

Art. 5° - O presente Decreto não cria novas linhas, apenas 
regulamenta o que determina a  Lei n° 796/2007.

Parágrafo Único - A Superintendência de Trânsito e Trans-
porte Público adotará as medidas à execução do presente Decreto, in-
clusive quanto a sua divulgação junto aos usuários e empresas interes-

sadas.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 24 DE ABRIL DE 2009. 

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOÃO DE ARAUJO 
Diretor Superintendente da STT

DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Exonerar á pedido MARIA CRISTINA OLIVEIRA BARBOSA, 
cadastro n° 037188-7 do cargo de Supervisor, Símbolo CC III, da estrutu-
ra da Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 13 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 23 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, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº. 06909/2009.

Resolve:

Exonerar á pedido, CLÁUDIA DE ARAUJO SAMPAIO, cadas-
tro nº. 60216-9, do Cargo de Professor Especial I, da estrutura da Secre-
taria da Educação - SEDUC, a partir de 31 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 23 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, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº. 07367/2009.

Resolve:

Exonerar á pedido, CRISTIANE COPQUE DA CRUZ, cadas-
tro nº. 60323-0, do Cargo de Professor Especial I, da estrutura da Secre-
taria da Educação - SEDUC, a partir de 06 de Abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.

DECRETO DE 23 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, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº. 01856/2009.

Resolve:

Exonerar á pedido, SUZETE VIANA NASCIMENTO, cadastro 
nº. 60212-1, do Cargo de Professor Especial I, da estrutura da Secretaria 
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da Educação - SEDUC, a partir de 31 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.

DECRETO DE 23 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 á pedido MONIQUE MATOS RODRIGUES, cadas-
tro n° 037258-2, do Cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 13 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 23 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 HUGO MELO ARAÚJO, para o cargo de Supervisor, 
Símbolo CC III, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 
02 de Março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.

DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear MARIA DAS GRAÇAS FRANCISCA DE CARVALHO, 
para o cargo de Secretária Executiva III, Símbolo GAS V, da estrutura da 
Secretaria da Administração - SECAD, a partir de 02 de março de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.

DECRETO DE 23 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 EDNALDO SANTANA DOS SANTOS, para o cargo 
de Assessor Especial do Executivo, Símbolo GES I-B, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, a partir de 01 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 2009

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

Resolve:

Nomear TELMA FREITAS TEIXEIRA, cadastro n° 3489-0 para 
o cargo de Assessor Chefe, Símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria 
de Desenvolvimento Social - SEDES, a partir de 01 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.

DECRETO DE 23 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 ANA CLÁUDIA SANTOS CONCEIÇÃO, para o cargo 
de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social - SEDES, a partir de 01 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.

DECRETO DE 23 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 LICIA QUADROS CORTES, para o cargo de Assis-
tente de Secretário, Símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria de De-
senvolvimento Social - SEDES, a partir de 01 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.            

DECRETO DE 23 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 JOSÉ CARLOS SANTOS SOUZA, para o cargo de 
Assessor Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria da Fazen-
da - SEFAZ, a partir de 01 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.

DECRETO DE 23 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 JÚLIO DE SOUZA BRAGA, cadastro n° 037127-7, 
do cargo de Secretário Executivo III, Símbolo GAS V, da estrutura da Con-
troladoria Geral do Município - CGM, a partir de 31 de janeiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 04/09
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO PNATE DO MÊS DE DEZEMBRO/2008.
RELATOR: CONSELHEIRA DENISE MARIA FERREIRA MENESES

Parecer nº 04/09
Aprovado em 26/03/09

1 – Histórico
Trata-se do processo nº04/09, Prestação de contas mensal 

dos recursos financeiros destinados ao PROGRAMA NACIONAL DE 
APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE, enviada através da 
Coordenação Financeira da Secretaria de Educação – SEDUC a este 
Conselho, correspondente as despesas do exercício financeiro do mês 
de dezembro de 2008.

2 – Análise
Examinando o processo de nº04/09, que contém as receitas 

e despesas do Programa Nacional de Apoio ao transporte do Escolar - 
PNATE, referente ao mês de dezembro de 2008, considerando os ter-
mos da lei nº11.494, de 20 de junho de 2007 e RESOLUÇÃO/CD/FNDE 
nº10, de 07 de abril de 2008 , constatamos o Demonstrativo mensal de 
receita total no valor de R$ 235.545,50 (duzentos e trinta e cinco mil, qui-
nhentos e quarenta e cinco reais, cinqüenta centavos), incluindo o saldo 
transferido da conta corrente nº 40.589-2 em 28/11/2008 no valor de R$ 
180.974,73 (cento e oitenta mil,   novecentos e setenta e quatro reais e 
setenta e três centavos) e que ocorreu repasse dos recursos do Programa 
em 02/12/2008 no valor de R$ 52.410,08 (cinqüenta e dois mil, quatro-
centos e dez reais, oito centavos) e o rendimento da aplicação financeira 
no valor R$ 2.160,69 (dois mil, cento e sessenta reais, sessenta e nove 
centavos).

Percebe-se que no mês de dezembro o gestor não efetuou 
despesas, ficando um saldo de R$ 235.545,50 (duzentos e trinta e cinco 
mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, cinqüenta centavos), conforme 
extrato da conta corrente e conta de investimentos financeiros nº 40.589-2 
em 31/12/2008.

O Processo é formado pelos seguintes documentos:
1.  Demonstrativo Financeiro dos recursos vinculados ao Pro-

grama Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE do mês de 
dezembro de 2008.

2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente nº40.589-2, 
agência 1238-6 emitido em 05/01/2009, período de 04/11/08 a 
31/12/2008.

3. Extrato Investimentos financeiros – mensal do Banco do 
Brasil c/c nº40.589-2 agência 1238-6, emitido em 05/01/2009, período de 
28/1112008 a 31/12/2008.

3 - Voto do Relator
Diante do exposto, manifesto parecer favorável à aprovação 

da Prestação de Contas dos Recursos referente à conta do Programa Na-
cional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE, do mês de dezembro 
de 2008, com o registro da existência do saldo positivo de R$ 235.545,50 
(duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, cin-
qüenta centavos) na conta de investimentos financeiros (agência 1238-6 
conta nº40.589-2) com a ressalva de que os recursos do Programa sejam 
aplicados mês a mês, de modo a que não haja saldo financeiro no final 
do exercício.

 
4 - Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEB, reunido em sessão plenária extraordinária dia 26/03/09, de-
liberou e aprovou com ressalvas por unanimidade o parecer nº04/09.

Publique-se.

Plenário, 26 de março de 2009.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Denise Maria Ferreira Meneses
 Relatora

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI – SEDUC
PROCESSO: PCMACS 05/09
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS-
PORTE DO ESCOLAR - PNATE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008.
RELATOR: CONSELHEIRA SIMONE DOS SANTOS FERREIRA.

Parecer nº05/09
Aprovado em  14/04/2009

1 – Relatório:
Trata-se do processo de prestação de contas dos recursos 

financeiros recebidos para a conta do Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar – PNATE, remetido a este Conselho pelo Órgão 
Executor do Programa, neste município de Camaçari, composto por:

• Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de 
Pagamentos Efetuados (anexo: I);

• Conciliação Bancária da Conta Corrente (agência nº. 1238-6, 
C/C nº. 40589-2) anexo II;

• Demonstrativo anual: Fundo de Investimentos (Rendimen-
tos de Aplicações Financeiras);

• Demonstrativo Anual Despesas Pagas com recursos do 
PNATE – FNDE;

• Demonstrativo Anual Despesas Pagas com recursos pró-
prios da prefeitura Municipal de Camaçari;

• Cópias do Processo de Pagamento da Radial Locação 
e Sonorização Ltda  com  documentos anexos: Nota de Empenho nº 
4549, Nota de Liquidação nº 5991, Nota Fiscal nº 000328 e Contrato nº 
049/2008;

• Demonstrativo Financeiro do PNATE dos meses de janeiro 
a dezembro de 2008;

• Extratos Bancários da Conta Corrente referentes ao período 
05/12/2007 a 31/12/2008;

• Extratos Bancários da Conta de Investimentos Financeiros 
referentes ao período de 31/12/2007 a 31/12/2008.

02 – Fundamentação
O processo de Prestação de Contas do Exercício Financei-

ro de 2008 dos recursos destinados ao Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar – PNATE, formalizado com demonstrativos men-
sais de receitas e despesas se fez acompanhar do documento denomi-
nado Consulta à Liberação de Recursos, com data de fechamento de 01/ 
02/2009.     

As contas apresentadas foram analisadas de acordo com as 
normas regimentais durante o exercício de 2008.

O saldo bancário apresentado na conta de investimento em 
31 de dezembro de 2007 foi de R$216.022,31 (duzentos e dezesseis mil, 
vinte e dois reais, trinta e um centavos), ao passo em que o saldo apre-
sentado na conta corrente na mesma data foi zerado.

Nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, julho e agosto 
de 2008 não houve repasse de recursos e nos meses de abril, junho, se-
tembro, outubro, novembro e dezembro do mesmo ano houve repasse de 
recursos perfazendo um total da receita anual no valor de R$ 335.213,36 
(duzentos e trinta e cinco mil duzentos e treze reais, e trinta e seis cen-
tavos).

SE
D

U
C

Secretaria da Educação
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Constatamos que no mês de abril, houve repasse de duas 
parcelas de recursos no valor de R$ 39.222,56 (trinta e nove mil, duzentos 
e vinte e dois reais, cinqüenta e seis centavos), perfazendo um total no 
mês de R$ 78.445,12 (setenta e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco 
reais, e doze centavos). No mês de junho o repasse de recursos contem-
plou com R$ 52.429,01 (cinqüenta e dois mil quatrocentos e vinte e nove 
reais, e um centavo).

Sendo que no mês de setembro de 2008, o repasse de re-
cursos contemplou com R$ 47.108,93 ( quarenta e sete mil, cento e oito 
reais, noventa e três centavos).

No mês de outubro de 2008 o repasse de recursos contem-
plou com R$ 52.410,11 ( cinqüenta e dois mil, quatrocentos e dez reais, 
onze centavos). No mês de novembro de 2008 o repasse de recursos 
contemplou com R$ 52.410,11 (cinqüenta e dois mil quatrocentos e dez 
reais, onze centavos). O mês de dezembro de 2008 foi contemplado com 
R$ 52.410,08 (cinqüenta e dois mil quatrocentos e dez reais e oito cen-
tavos). 

Constatamos, também, o registro de despesas no mês de ju-
lho no valor de R$ 334.379,88 (trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e 
setenta e nove reais, oitenta e oito centavos) e que nos meses de janeiro, 
fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro 
e dezembro não houve o registro de despesas, conforme documentos 
apresentados. 

O saldo registrado em extrato bancário no dia 31 de dezembro 
de 2008 foi de R$ 235.545,50 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e 
quarenta e cinco reais e cinqüenta centavos) integralmente aplicados.

Observamos que no Demonstrativo da Execução da receita 
e da Despesa e de pagamentos efetuados anexo I, onde consta que a 
Prefeitura Municipal de Camaçari complementou com R$ 5.638.902,08 
(cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e dois reais, oito 
centavos), correspondentes a recursos próprios, e que ocorreu durante o 
exercício financeiro de 2008 um total de rendimento da aplicação finan-
ceira no valor de R$ 18.689,71 (dezoito mil seiscentos e oitenta e nove 
reais, setenta e um centavos). Observamos, também, que ocorreu o pa-
gamento de despesas com prestação de serviço em locação de veículos 
de transporte de ônibus, para atender aos alunos e professores do ensino 
fundamental da rede pública municipal, no ano de 2008, no valor de R$ 
5.995.764,28 (cinco milhões, novecentos e noventa e cinco mil, setecen-
tos e sessenta e quatro reais, vinte e oito centavos) conforme documento 
apresentado pela Secretaria de Educação do Município – SEDUC.

Constatamos, no formulário de Prestação de Contas, Con-
ciliação Bancária em anexo, o saldo do extrato bancário no valor de R$ 
235.545,50 ( duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco 
reais, cinqüenta centavos) com débitos não demonstrados no extrato cor-
respondente a retenções de Contribuição do INSS sobre a NF nº00328 
no valor de R$ 11.776,45 (onze mil, setecentos e setenta e seis reais, 
quarenta e cinco centavos) e retenção de ISS sobre a NF nº00328 no 
valor de R$ 10.705,87 (dez mil, setecentos e cinco reais, oitenta e sete 
centavos), perfazendo um total de R$ 22.482,32 (vinte e dois mil, qua-
trocentos e oitenta e dois reais, trinta e dois centavos) apresentando um 
saldo contábil no valor de R$ 213.063,18 (duzentos e treze mil, sessenta 
e três reais, dezoito centavos).

3 - Voto do Relator
Apresento PARECER FAVORÁVEL à APROVAÇÃO da Pres-

tação de Contas dos recursos referentes à conta do PNATE, do exercício 
de 2008, com o registro da existência do saldo positivo de R$ 235.545,50 
(duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, cin-
qüenta centavos) na Conta de Investimentos Financeiros (agência nº. 
1238-6, C/C nº. 40589-2), em cumprimento ao item II, artigo 8º, parágrafo 
1º da RESOLUÇÃO/CD/FNDE nº 14, de 08 de abril de 2009, com a res-
salva de que os recursos do PNATE sejam aplicados integralmente, mês 
a mês, de modo a que não haja saldo financeiro ao final do exercício.

O não cumprimento a determinação do FNDE implica que 
será deduzida do recurso a ser transferido no exercício posterior.

4- Voto do Plenário  
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

PORTARIA Nº 011/2009
De 03 de abril de 2009

A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com base no De-
creto 3066 de 27 de setembro de 1998 do Regimento Interno da Secre-
taria da Saúde de Camaçari, atendendo as normas do Sistema Único de 
Saúde, quanto à Gestão Plena dos Recursos destinados ao Município.

Considerando o art. 197 da Constituição da República Fede-
ral – “As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo 
ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 
sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e também por 
pessoa física ou jurídica de direito privado”;

Considerando o art. 16, parágrafo XIX da Lei 8080 de 19 
de setembro de 1990 que estabelece o Sistema Nacional de Auditoria 
e coordena a avaliação técnica e financeira do SUS, em todo o território 
nacional, em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito 
Federal. 

Considerando a Lei Municipal nº. 414 de 23 de outubro de 
1998 que instituiu o Sistema Municipal de Auditoria do Sistema Único de 
Saúde – Camaçari,

RESOLVE:

Art. 1º.Nomear os servidores Marjorie Travassos Reis, Ma-
tricula 007249-7, Farmacêutica Bioquímica, José Geraldo Peixoto Jú-
nior, Matricula 009973-8, Farmacêutico, Jean Carla de Lima, Matricula 
009754-6, Enfermeira e Edgar Lessa Crusoé, Matricula153144-6, Médico, 
para sob a Coordenação da primeira, compor a equipe do Sistema Muni-
cipal de Auditoria/SUS/Camaçari., 

  
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.
                                
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, em 03 de abril de 2009.

EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO
Secretaria da Saúde

SE
SA

U

Secretaria da Saúde

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, reunido em ses-
são plenária ordinária dia 14/04/2009, deliberou e aprovou com ressalvas 
por unanimidade o parecer nº05/09, constante da prestação de contas 
dos recursos destinados ao Programa Nacional de Apoio ao transporte do 
Escolar – PNATE, exercício financeiro do ano de 2008.   

Publique-se.

Plenário, 14 de abril de 2009.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE CMACS/FUNDEB

Simone dos Santos Ferreira
Relatora
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IS
SM

Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal

SE
D

ES Secretaria de 
Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº 012\2009
03 de abril de 2009

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

RESOLVE:

Designar MARIA ZULMIRA GUIMARAES GOMES, odontólo-
ga, cadastro 7160-5, para responder interinamente pela Diretoria de Aten-
ção Básica, até ulterior deliberação.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, em 03 de abril de 2009.

Efigênia de Fátima Cardoso
Secretária de Saúde de Camaçari

RESOLUÇÃO Nº. 01/2009
DE 08 DE ABRILDE 2009

Dispõe sobre o Relatório de Gestão da Assistência Social 
2008.

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 9º da 
Lei nº. 8742 de 07 de dezembro de 1993, e artigo 2º Inciso XVIII do seu 
Regimento Interno.

Considerando que o Relatório apresenta contradições quanto 
ao que está previsto para 2009 como sendo realizado em 2008;

 
Considerando que o Relatório não apresenta justificativa 

quanto ao percentual de 47% dos recursos federais retido no Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social – FMAS;

Considerando que é atribuição do CMAS analisar e emitir 
parecer sobre o Relatório de Gestão ao Ministério de Desenvolvimento 
Social;

Considerando que o relatório não retrata a idéia da realidade 
da Gestão da Política de Assistência Social no Município e não demonstra 
os resultados e impactos das ações desenvolvidas para que o mesmo 
seja adequado.

  RESOLVE:

Art. 1º - Devolver o Relatório de Gestão da Assistência Social 
2008 a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, para as devidas 
alterações.

Art. 2º - Essa Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação no Diário Oficial do Município de Camaçari.

Adriana Marques dos Santos
Presidenta

PORTARIA Nº 052/2009             
DE 09 DE ABRIL DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SE-
GURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo 
de aposentadoria nº 1162-11/2009, com fundamento no art.6º da Emenda 
Constitucional nº 41/03 e artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/00, com 
redação dada pela Lei Municipal 640/04.  

RESOLVE:

Retificar a portaria de nº 032/2009 de 17 de março de 2009, 
que fixou a Renda mensal na inatividade da segurada MARIA DA SALETE 
ANDRADE, em  R$ 2.358,75 (dois mil trezentos e cinqüenta e oito reais e 
setenta e cinco centavos),  para 2.773,88 (dois mil setecentos e setenta 
e três reais e oitenta e oito centavos), equivalente ao Salário de Contri-
buição  no  mês  de março de 2009, constituída das seguintes parcelas: 
Vencimentos R$ 552,79 (quinhentos e cinqüenta e dois reais e setenta e 
nove centavos); Estabilidade Econômica R$ 2.099,48 (dois mil,  noventa 
e nove reais e quarenta e oito centavos); Adicional Tempo de Serviço 22% 
(vinte e dois por cento) R$ 121,61 (cento e vinte e um reais e sessenta e 
um centavos),  de acordo com o disposto nos artigos 14 e 15 da Lei Muni-
cipal 462/2000, com redação dada pela Lei Municipal 640/2004.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, re-
troagindo seus efeitos à 16/03/2009, data do ato aposentador.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 09 DE ABRIL DE 2009

PORTARIA Nº055/2009
DE 15 DE ABRIL DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SE-
GURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo 
de aposentadoria nº 01125-11/2008, com fundamento no art. 6º da Emen-
da Constitucional 41/03.  

RESOLVE:

Retificar a portaria de nº 023 de 04 de março de 2009, que 
fixou a  Renda mensal na inatividade da segurada LUZIA TAVARES SAN-
TOS, matrícula 02213-3, Professora Especial, nível I, referência F, lotada 
na Secretaria de Educação - SEDUC, em R$ 1.537,19 (hum mil quinhen-
tos e trinta e sete reais e dezenove centavos) da remuneração percebida  
em fevereiro de 2009, para 1.547,04 (hum mil quinhentos e quarenta e 
sete reais e dezenove centavos), equivalente a 100% (cem por cento) 
da remuneração percebida no mês de março de 2009, constituída das 
seguintes parcelas: vencimentos R$ 985,38 (novecentos e oitenta e cinco 
reais e trinta e oito centavos); Regência de Classe R$ 295,61 (duzentos e 
noventa e cinco reais e sessenta e um centavos); Adicional Tempo de Ser-
viço 27% (vinte e sete por cento) R$ 266,05 (duzentos e sessenta e  seis 
reais e cinco  centavos), de acordo com o disposto nos arts. 14 e 15 da Lei 
Municipal 462/2000, com redação dada pela Lei Municipal 640/2004.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 15 DE ABRIL DE 2009

PORTARIA Nº 0056/2009             
15 DE ABRIL DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SE-
GURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo 
de aposentadoria nº 1147-11/2008, com fundamento no art. 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/03 e artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/00, com 
redação dada pela lei Municipal 640/04.  

RESOLVE:
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Retificar a portaria de nº 0026 de 09 de março de 2009 da 
segurada VALDENICE DE FREITAS SANTANA, matrícula 001970-9, Pro-
fessora, nível II, referência F, lotada na Secretaria de  Educação - SE-
DUC, em R$ 1.712,79 (hum mil, setecentos e doze reais e setenta e nove 
centavos), equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração percebi-
da no mês de fevereiro de 2009 para R$ 1.723,70 ( hum mil, setecentos 
e vinte e três reais e setenta centavos)da remuneração percebida no mês 
de março de 2009, constituída das seguintes parcelas: Vencimentos R$ 
1.090,95 (hum mil e noventa reais e noventa e cinco centavos); Regência 
de Classe R$ 327,28 (trezentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos 
); Adicional Tempo de Serviço 28% (vinte e oito por cento) R$ 305,47 
(trezentos e cinco reais e quarenta e sete centavos),de acordo com o dis-
posto nos artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/2000, com redação dada 
pela Lei Municipal 640/2004.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 15 DE ABRIL DE 2009

PORTARIA Nº 0057/2009
DE  15 DE ABRIL DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SE-
GURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no proces-
so de aposentadoria Nº 1124-11/2008, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/00, 
com redação dada pela Lei Municipal 640/04. 

RESOLVE:

Retificar a portaria de nº 052/2009 de 09 de março de 2009, 
da segurada MARGARIDA NEVES CERQUEIRA, matrícula 001922-9, 
Assistente Administrativo, nível I, referência F, lotada na Secretaria de 
Educação-SEDUC, DE R$ 2.281,42 ( dois mil, duzentos e oitenta e um 
reais e quarenta e dois centavos)  PARA 2.287,09 ( dois mil, duzentos 
e oitenta e sete reais e nove centavos), equivalente a 100% (cem por 
cento) da remuneração percebida no mês de março de 2009, constituída 
das seguintes parcelas: Vencimentos R$ 566,61 ( quinhentos e sessenta 
e seis  reais e sessenta e um centavos); Adicional de Tempo de Serviço 
28% (vinte e oito por cento) R$ 158,65 (cento e cinqüenta e oito reais  e 
sessenta e cinco ) Estabilidade Econômica R$  946,55 ( novecentos e 
quarenta e seis reais e cinqüenta e  cinco centavos) e Sue II-B R$ 615,28 
( seiscentos e quinze reais e vinte e oito centavos) de acordo com o dis-
posto  nos artigos 14 e 15 da Lei 462/2000, com redação dada pela Lei 
Municipal 640/2004.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 15 DE ABRIL DE 2009

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Presencial nº 140/2008 - COMPEL, que tem 
como objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal às empresas:

EMPRESA LOTE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
01 4,95 990,00 
02 15,78 789,00 

NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

TOTAL=========================== 1.779,00 
A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 05 8,40 ´ 8.400,00 

FRACASSADOS 03, 04 E 06 
 

Valor Total de R$ 10.179,00 (Dez mil, cento e setenta e nove 
reais). Data da Homologação: 22/04/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

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

 

LOTE VENCEDOR VALOR GLOBAL (R$) 
único PUBLICAR PRODUÇÕES LTDA –ME 64.000,00 

 A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 010/2009, 
que tem como objeto o Registro de Preços de Penso – Tiras Reativas 
Para Glicemia Capilar, à empresa ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA, 
para o único lote com o valor global de R$ 80.920,00 (oitenta mil, nove-
centos e vinte reais). Data da Homologação: 14/04/2009. EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n.º.0153/2009 – Processo n.º. 0399/2009. 
CONTRATADO:Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardio-
grama Bidimensional Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde 
para a paciente: Ana Claudia Muniz Cardoso. Valor R$ 80,00 (oitenta re-
ais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data 
da homologação: 17/04/2009. 

Dispensa n.º.0222/2009 – Processo n.º. 0360/2009. 
CONTRATADO:Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Holter 
24Horas), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Valdomiro 
dos Santos de Jesus. Valor R$ 169,23 (cento e vinte e nove reais e vinte 
e três centavos). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 
8.666/93. Data da homologação: 17/04/2009. 

Dispensa n.º.0095/2009 – Processo n.º. 0446/2009. 
CONTRATADO:Climetro. Objeto: Realização de exame (Duplex Scan 
Collor Venoso de MSD), solicitada pela Secretaria de Saúde para a pa-
ciente: Valdomiro dos Santos de Jesus. 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: 17/04/2009. 

Dispensa n.º.0117/2009 – Processo n.º. 0395/2009. 
CONTRATADO:Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardio-
grama), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Antonia Con-
ceição Belarmino Gouveia. Valor R$ 80,00 (oitenta reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 
17/04/2009. 

Dispensa n.º.0169/2009 – Processo n.º. 0385/2009. 
CONTRATADO:Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardio-
grama Bidimensional Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde 
para a paciente: Pedro Kayc Barbosa Torres. Valor R$ 80,00 (oitenta reai). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da 
homologação: 17/04/2009. 

Dispensa n.º.0152/2009 – Processo n.º. 0401/2009. 
CONTRATADO:Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardio-
grama com Doppler colorido), solicitada pela Secretaria de Saúde para o 
paciente: Hebert Silva de Oliveira. Valor R$ 80,00 (oitenta reais). Funda-
mentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homo-
logação: 22/04/2009. 

Dispensa n.º.0155/2009 – Processo n.°.0339/2009. CON-
TRATADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente Ma-
ristela Oliveira Araújo. Valor R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º.8.666/93. Data da 
homologação: 22/04/2009. 

Dispensa n.º.0121/2009 – Processo n.º.0412/2009. CON-
TRATADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Bidimensional Com doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para a 
paciente: Almerinda Santos Cruz. Valor R$ 80,00 (oitenta reais). Funda-
mentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homo-
logação: 22/04/2009. 

Dispensa n.º.0178/2009 – Processo n.º.0366/2009. CON-
TRATADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
bidimensional Transtoracico), solicitada pela Secretaria de Saúde para o 
paciente: Iara Cardoso Dias. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fundamenta-
da no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 
22/04/2009. 

Dispensa n.º.0176/2009 – Processo n.º.0472/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma), 
solicitada pela Secretaria de Saúde para o paciente: Antonio dos Santos 
Alves . Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, 
da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 22/04/2009. 

Dispensa n.º.0181/2009 – Processo n.º.0465/2009. CON-
TRATADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Bidimensional Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para o 

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

tação de serviços para locação de trio elétrico para o evento “Festa do 
Padroeiro de São Francisco” a ser realizado de 13 a 16/03/09 no Mu-
nicípio de Camaçari-Ba. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/03/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

LICITAÇÕES
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paciente: Maílson Santos da Silva. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fun-
damentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da 
homologação: 22/04/2009. 

Dispensa n.º.0183/2009 – Processo n.º.0451/2009. CON-
TRATADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Áurea 
Bela dos Santos Souza. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 
22/04/2009. 

Dispensa n.º.0182/2009 – Processo n.º.0368/2009. CON-
TRATADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para o paciente: Ma-
ria Ivete Ferreira Carneiro. Valor R$ 80,00 (oitenta reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 
22/04/2009. 

Dispensa n.º.0177/2009 – Processo n.º.0442/2009. CON-
TRATADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiogra-
ma Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: 
Cláudio Macedo Carvalho. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 
22/04/2009. 

Dispensa n.º.0148/2009 – Processo n.º.0343/2009. CON-
TRATADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Bidimensional com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para 
a paciente: Josenilda Bispo 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: 22/04/2009. 

Dispensa n.º 056/2009 – Processo n.º 0303/2009. CONTRA-
TADO: ROFE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. Objeto: Aquisição de re-
feições prontas e café da manhã, incluindo transporte, para atender ao 
Evento da IIª Oficina de Articulação do Território Metropolitano de Sal-
vador e Encontro com Prefeitos e Vereador que será realizado no dia 
20/03/2009. Valor R$ 7.260,00 (sete mil duzentos e sessenta reais). Fun-
damentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da ho-
mologação: 19/03/2009. 

 Dispensa n.º 086/2009 – Processo n.º 207/2009. CONTRA-
TADO: M L M ATELIER DE COSTURA E COMERCIO LTDA. Objeto: Con-
tratação de empresa especializada para confecção de fardamento dos 
servidores da Procuradoria Geral do Município. Valor R$ 2.096,00 (dois 
mil e noventa e seis reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 23/03/2009.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – COSEL/OBRAS comunica 
aos interessados que foi determinada a SUSPENSÃO das Concorrên-
cias Públicas 019/2008, 020/2008 e 021/2008 em função de liminar em 
mandado de Segurança impetrada pela empresa POOL SERVICE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. os interessados deverão acompanhar as 
mensagens referentes a esta licitação no endereço: www.compras.cama-
cari.ba.gov.br. Camaçari, 16.04.2009.

AVISO DE LICITAÇÃO - COSEL - SESAU
 
A Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, torna pú-

blico, 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 Admi-
nistrativo, Camaçari-Ba, realizará o PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 
039/2009. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios – Suporte Nutricio-
nal. Abertura: 27/05/2009 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 – Carla Barbosa de Araújo – 
Presidente da COSEL/SESAU. Camaçari – 23/04/2009.  

 
  A Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, torna pú-

blico, 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 o PREGÃO PRESENCIAL-SESAU 
Nº 040/2009. Objeto: Registro de Preços de Medicamentos Manipulados. 
Abertura: 28/05/2009 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 – Carla Barbosa de Araújo – 
Presidente da COSEL/SESAU. Camaçari – 24/04/2009.
  

ERRATA 
 
Retifica-se a Publicação da homologação do PREGÃO PRE-

SENCIAL N.º 159/2008  – COMPEL no Diário Oficial do Município n.º 299 
de 24 de março de 2009, quanto ao valor global do lote:

Onde se lê: Valor global do lote R$ 149.991,80
Leia-se: Valor global do lote R$ 149.999,20
 
Em 22/04/2009. Ailda Maria Sampaio Topázio – Presidente 

da COMPEL

RESULTADO DE LICITAÇÃO
 
O Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, torna 

público que no dia 24/04/2009 foi FRACASSADO o PREGÃO PRESEN-
CIAL – COMPEL 024/2009, que tem como objeto a Contratação de em-
presa especializada em prestação de serviço de fornecimento de buffet 
para a IIª. Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial do 
Município de Camaçari, incluindo transporte.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 051/2009 - CONTRATADO: STAR AMBIEN-
TAL LTDA: Pregão Presencial nº. 159/2008 – COMPEL. OBJETO: Contra-
tação de empresa especializada em locação de toldos, para serem utiliza-
dos durante os eventos realizados pela Administração Pública Municipal. 
VALOR TOTAL DE R$: 149.999,20 (cento e quarenta e nove mil novecen-
tos e noventa e nove reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: Projeto Atividade: 6006; Elementos de Despesa: 3.3.90.39. Fonte: 
00. DATA DA ASSINATURA: 10/03/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 0076/2009. Dispensa de Licitação nº 164/2009. 
CONTRATADO: CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA. Objeto: 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos 
especilaizadops nas áreas clinicas socorrista e pediatra socorrista, em 
regime de plantão, para atuarem nas unidades de pronto atendimento 
locaçlizadas na sede e orla do município, atendendo assim necessidades 
da Secretaria de Saúde. Valor R$ 1.776.229,56 (hum milhão, setecentos 
e setenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e cinqüenta e seis 
centavos). Fundamentada no Art. 25, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2015; Elemento de Despesa: 
33.90.39; Fonte: 20. Data da assinatura: 17/03/2009. EFIGÊNIA DE FÁ-
TIMA CARDOSO.

CONTRATO Nº 0045/2009 - CONTRATADO: PUBLICAR 
PRODUÇÕES LTDA - ME: Pregão Presencial nº 018/2009 – COMPEL. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de locação de trio elétrico para o evento “Festa do Padroeiro de São 
Francisco” a ser realizado de 13 a 16/03/09 no Município de Camaçari-Ba. 
VALOR TOTAL DE R$: 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 8006; Elementos de Despesa: 
3.3.90.39. Fonte: 0100.000. DATA DA ASSINATURA: 04/03/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO 0063/2009. Dispensa de Licitação nº 0086/2009. 
CONTRATADO: M L M ATELIER DE COSTURA E COMERCIO LTDA. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada para confecção de fardamen-
to dos servidores da Procuradoria Geral do Município. Valor R$ 2.096,00 
(dois mil e noventa e seis reais). Fundamentada no Art. 24, inciso II da 
Lei Federal n.º 8.666/93 Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2053; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 
23/03/2009. LUIZ CARLOS CAETANO

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº. 026/2009 FORNECEDOR: EGS EMPREENDI-
MENTOS LTDA - EPP. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL: 013/2009. 
OBJETO: AQUISIÇÃO PARA MATERIAIS DIVERSOS – COMBATE A 
DENGUE. VALOR GLOBAL DE R$ 39.299,52 (TRINTA E NOVE MIL DU-
ZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA E DOIS CENTA-
VOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO ATIVIDADE: 2058 – ELE-
MENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00, FONTES 0102.020 E 0114.027. 
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2009. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO 
– SECRETÁRIA DE SAÚDE.

Extratos de  Termos Aditivos  e Contratos 

Nono Termo Aditivo ao Contrato n° 130/2004; Contratante: 
Município de Camaçari: Contratado: Empresa COHIDRO Consultoria, Es-
tudos e Projetos S/C Ltda.; Objeto: prorrogação de prazo do contrato de 
origem; Prazo: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura 
deste termo; Preço : por se tratar o presente termo de prorrogação de pra-
zo e por existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, 
o valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante 
no item 8.1 da clausula oitava, do contrato de origem, somado ao va-
lor constante na clausula Terceira do Sétimo Termo Aditivo, que é de R$ 
153.500,50  (cento e cinquenta e três  mil, quinhentos reais e cinqüenta 
centavos ), fica mantida a forma de pagamento prevista na clausula Oita-
va do contrato original; Assinatura: 21/01/2009; LUIZ CARLOS CAETANO 
– Município.

CONTRATOS
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Obras eliminam riscos de desabamento

As obras vão beneficiar toda a população de Camaçari

A aula inaugural do curso de Licencia-
tura em Matemática para a primeira turma da 
Universidade Federal da Bahia (Ufba) acontece 
hoje (24/04), em Camaçari. A cerimônia está 
marcada para às 19h, na sala de videoconferên-
cia da Cidade do Saber Professor Raymundo 
Pinheiro. O curso é oferecido pelo sistema de 
ensino a distância da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB). 

Na ocasião, está prevista apresentação 
de um vídeo institucional da Ufba sobre o fun-
cionamento do sistema da UAB. As atividades 
começam a partir de hoje (24/04), quando coor-
denadores e tutores irão instruir os alunos sobre 
o funcionamento da graduação.

A turma de matemática é formada por 
50 pessoas, sendo 25 da rede pública municipal 

e outros 25, membros da sociedade civil. A con-
clusão das aulas está marcada para o segundo 
semestre de 2012. Os cursos da UAB são semi-
presenciais, incluindo orientação com tutores e 
aplicação de conteúdo didático via e-mail.      

Segundo Márcio Neves, coordenador da 
UAB em Camaçari, os dois tutores ficam dispo-
níveis aos alunos para esclarecimento de dúvi-
das, de segunda a quinta-feira, nos três turnos, 
no Pólo UAB, na Cidade do Saber.  

Camaçari integra o sistema UAB desde 
2007. Além do curso da Universidade Federal 
da Bahia, funcionam ainda turmas dos cursos 
de Licenciatura em Letras, pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e o curso de Peda-
gogia, através da Universidade de Ouro Preto 
(UFOP), beneficiando 300 pessoas. 

Camaçari realiza aula inaugural da Ufba hoje

Acompanhados do Secretário Extra-
ordinário de Relações Institucionais, Ademar 
Lopes e do sub-secretário de Desenvolvido 
Urbano, Everaldo Siqueira, os vereadores Oto 
da Farmácia, Paulinho do Som, Marcelino, 
Bispo Jair, Alfredo Andrade, Jorge Curvelo e 

Vereadores
visitam obra de

esgotamento sanitário

Carmem, visitaram na manhã de hoje, dia 24 de 
abril, as obras de implantação da rede de esgoto 
que estão sendo realizadas em Camaçari.

A visita teve início às 9h, no bairro da 
Gleba E, onde está sendo construída a estação 
elevatória de esgoto, obra que vai garantir me-
lhores condições de saúde e qualidade de vida 
à população do Município. A comitiva ainda pas-
sou pelas ruas do Ficam, Centro e Nova Vitória.

Durante o percurso, as pessoas e ve-
readores puderam tirar dúvidas e ouvir esclare-
cimentos do sub-secretário, Everaldo Siqueira, 

A previsão é de que ainda neste ano 
sejam oferecidos os cursos de licenciatura em 
Computação e Sistema da Informação, da Uni-
versidade Federal Rural de Pernambuco (UFR-
PE). Cada graduação oferece 50 vagas. 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil 
é um projeto do Ministério da Educação (MEC), 
desenvolvido em parceria com a Prefeitura Mu-
nicipal, responsável pela disponibilização de es-
trutura física e de parte dos equipamentos, além 
de pagamento de professor, equipe pedagógica 
e técnica.

O objetivo é garantir a expansão da 
educação superior, levando ensino público de 
qualidade aos municípios brasileiros que não 
possuem cursos de formação. Cada graduação 
tem duração de quatro anos.

inclusive sobre o funcionamento do sistema 
de esgotamento sanitário e o cronograma das 
obras. “Acredito que até o final de 2010, tudo 
esteja pronto. As obras estão bastante acele-
radas”, destaca Everaldo Siqueira. 

Os vereadores se mostraram satisfei-
tos e acharam ótima a iniciativa. Segundo o 
vereador Marcelino, “é uma forma de acom-
panhar as obras de perto e tirar algumas dú-
vidas”. 

MORRO DA

MANTEIGA

Graças ao trabalho de reflores-
tamento do Morro da Mantei-
ga, iniciado pela Prefeitura em 
2008, as chuvas que caíram 

nos últimos dias em Camaçari deixaram de ser 
uma ameaça à família do pedreiro Valdir Araújo. 
Morador do Caminho Sabará, 31, bairro Novo 
Horizonte, o pedreiro comemora as interven-
ções. “Graças à ação, hoje vivo sem medo de 
a casa desabar”.

A sensação de segurança é a mesma 
para Francisca Lima, que há 16 anos mora no 
Caminho Sabará. “Já aconteceu de o barro 
descer com tanta força que uma pedra imensa 
parou na porta da minha casa. Quando chega-
va a hora das crianças irem para a escola ou o 
horário de trabalho, meu marido fazia caminhos 
de pedra para a gente sair do imóvel”, conta a 
dona-de-casa.

O Morro da Manteiga passou por amplo 
reflorestamento com recuperação de, aproxima-
damente, 20 mil metros quadrados, envolvendo 
toda encosta do bairro Novo Horizonte, parte do 
Nova Vitória e rua Maria Meire. 

A intervenção ainda inclui o refloresta-
mento de uma área de 40 mil metros quadra-
dos, com regularização dos locais erodidos, ni-
velamento do terreno e plantação de biomanta 
- manta natural de grama e árvores para ace-
lerar o processo de recuperação e evitar desa-
bamentos. A proposta é criar condições para 
que o morro retorne às suas condições naturais 
de estabilidade e disciplinar o escoamento das 
águas.  

O sonho de investir no próprio imóvel há 
pouco tempo passou a fazer parte dos planos 
de Marcelo Nunes Dado Bahia. “Sempre tive 
vontade de reformar minha casa, mas como a 
lama invadia a rua, ficava com receio de perder 
meu dinheiro. As vendas no meu bar, inclusive, 
ficavam prejudicadas com o lamaçal que forma-
va aqui no Caminho Santos Dommont”, diz o 
comerciante, que ainda acrescenta como fator 
positivo, a pavimentação asfáltica e o alarga-
mento da rua.

 
SEGUNDA ETAPA

A próxima etapa do programa de re-

florestamento contempla 
o bairro Nova Vitória, nas 
imediações da rua Maria 
Meire. Por enquanto, a 
Prefeitura está viabilizando 
a contratação dos serviços 
especializados para conti-
nuação das obras. 

A intervenção be-
neficia toda população de 
Camaçari, uma vez que 
contribui para preservação 
do meio ambiente, garan-
tindo, por exemplo, a redu-
ção do assoreamento do 
rio Camaçari e da poluição, 
melhoria da qualidade do 
ar e diminuição do aqueci-
mento global.

O projeto de re-
florestamento foi executado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano (Sedur). A realização 
das obras é de responsabilidade da Secretaria 
de Infra-Estrutura (Seinfra). O investimento é de 
R$ 582.796 mil.

O Morro da Manteiga é uma elevação situada 
ao norte dos bairros Nova Vitória e Novo 

Horizonte constituído, principalmente, de solos 
areno-argilosos. O processo de degradação do 
local existe há mais de 30 anos, em função da 
exploração pelas empresas da construção civil 

e da ocupação irregular. 
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