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Diário Oficial
Camaçari rece-

beu no dia 14 de maio, a 
visita do ministro da Ha-
bitação de Angola, José 
dos Santos da Silva Fer-
reira. O diplomata africano 
conheceu a estrutura da 
Cidade do Saber Professor 
Raymundo Pinheiro e con-
versou com autoridades 
municipais sobre alguns 
dos projetos habitacionais 
desenvolvidos no Muni-
cípio.   

Encantado com 
a dimensão do complexo 
de inclusão social, José 
dos Santos afirmou que vai 
discutir com o presidente 
de Angola, José Eduardo 
dos Santos, a possibilida-
de de um convênio com 

Ministro angolano visita Camaçari

Camaçari para troca de experiências. 
“A Cidade do Saber é um projeto de 

grande mérito, com um trabalho muito bom de 
inclusão social. Sem dúvida, a população carente 
ganhou bastante. Sei que para gerir uma estrutura 
como essa é preciso boa gestão”, disse o minis-
tro, informando que pretende montar estrutura 
semelhante no país.     

A intenção do governo angolano em 
construir 1 milhão de novas habitações até 2012 
também motivou a comitiva a conhecer as obras 
do Bairro Novo. “Vamos montar, em nosso país, 

projetos habitacionais parecidos com os que es-
tão sendo desenvolvidos em Camaçari”, finaliza 
José dos Santos.

Segundo o secretário da Habitação, 
Djalma Machado, a vinda do líder angolano 
amplia as relações diplomáticas do Município e 
contribui com a assinatura de novos convênios. 
Participaram da visita, o secretário municipal 
Sehab, Djalma Machado, a presidente da Câmara 
de Vereadores, Luiza Maia, mais assessores do 
ministro.

Em sessão realizada dia 14/05, o TRE 
(Tribunal Regional Eleitoral), por unanimidade, 
confirmou decisão de primeiro grau que absolveu 
o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, na ação 
movida pelo PTN e o PSOL, que o acusavam de 
abuso do poder econômico na eleição municipal 
do ano passado, quando foi reeleito com mais de 
73% dos votos válidos.

Na mesma sessão, ao apreciar recurso 
do radialista Marco Antônio, candidato do PTN 
derrotado na eleição municipal do ano passado, 
a relatora Cíntia Resende do TRE apresentou 
relatório mantendo decisão de primeira instância 
que o tornou inelegível por três anos, por uso 
indevido dos meios de comunicação.

O posicionamento da relatora teve o 
apoio do Procurador Regional Eleitoral, Cláudio 
Gusmão, que deu parecer favorável pela manu-
tenção da inelegibilidade do radialista. A votação 
foi interrompida porque o juiz Evandro Reimão 
pediu vistas do processo. Mas, a tendência é 
que os demais juízes acompanhem o voto da 
relatora.

O radialista Marco Antônio, em flagrante 
desrespeito à legislação eleitoral, insistia em uti-
lizar as emissoras de rádio e TV onde trabalhava 
- a televisão inclusive foi fechada este ano pelo 
Ministério das Comunicações - para fazer cam-
panha em defesa da sua candidatura a prefeito e 
ao mesmo tempo atacar os opositores.

TRE absolve Caetano

Os jovens que estão em cumprimen-
to de medidas sócio-educativas ganharam no dia 
15/05, a Casa de Semiliberdade Volta por Cima. O 
local vai acrescer aos serviços já oferecidos pelo 
Município na área da assistência social.

O projeto da Casa de Semiliberdade 
foi desenvolvido pela União das Organizações 
Sociais e Culturais de Camaçari (Uoscc) e conta 
com o apoio da Fundação da Criança e do Ado-
lescente, órgão vinculado a Secretaria estadual 
do Desenvolvimento Social. 

Após a cerimônia de inauguração, a 
secretária do Desenvolvimento Social de Cama-
çari (Sedes), Jailce Andrade (foto), acompanhou o 
secretário estadual do Desenvolvimento Social e 
Combate à Pobreza (Sedes) Valmir Assunção, e o 
diretor da Fundação da Criança e do Adolescente 
(Fundac), Walmir Mota, para uma visita ao Centro 
Social Urbano (CSU), onde está prevista uma 
readequação e reforma.

A proposta é de que 
o CSU passe por um ampla 
reforma, oferecendo mais uma 
unidade do Centro de Referên-
cia da Assistência Social (Cras) 
e uma extensão do Banco de 
Alimentos, que atualmente fun-
ciona no antigo Camelódromo. 
As intervenções devem acontecer 
através de parceria entre Municí-
pio e Estado. 

“A implantação das 
estruturas, junto com a instala-

Casa de Semiliberdade é
implantada em Camaçari

ção dos quatro CRAS e dos CRES (Centro de 
Referência Especializada da Assistência Social), 
vai ampliar ainda mais a assistência social de 
Camaçari. A Casa de Semiliberdade permite que 
os jovens fiquem mais próximos das famílias e 
isso facilita o processo de reintegração social”, 
disse Jailce Andrade, que ainda informou que a 
inauguração de outros quatro CRAS, acontece 
neste ano.     

A secretária também convidou os 
presentes para as atividades do Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e a Exploração Sexual Infanto 
Juvenil, na próxima segunda-feira (18/05), e para 
Conferência Municipal de Segurança Pública 
(Conseg), entre os dias 28 e 30 deste mês.

Também participaram da cerimônia, 
o presidente da Uoscc, Antônio Costa, a coor-
denadora geral do Projeto Volta por Cima, Ana 
Selma Bigi, além de lideranças municipais.

A unidade da Farmácia Popular do Brasil, 
em Camaçari, vendeu cerca de 20 mil produtos 
em pouco mais de um ano de funcionamento. 
Com uma média de 1.550 produtos vendidos 
mensalmente. 

Segundo Sâmia Cordeiro, farmacêutica 
responsável pela unidade, 50% dos receituários 
que chegam ao local estão dentro do padrão uti-
lizado na farmácia. “Algumas pessoas até levam 
o folheto com a lista de produtos vendidos aqui 
para ver com o médico se pode utilizar algum 
deles no tratamento”, explica. 

A mudança de comportamento deve-se 
ao fator econômico. Enquanto 30 comprimidos de 
atenolol, utilizado para o controle da hipertensão, 
custam R$ 5,37 na farmácia comercial, na popular 
a mesma quantidade sai por R$ 0,90. No caso da 
mediformina, utilizada por quem sofre de diabe-
tes, a economia é superior a R$ 11,00. 

Além dos medicamentos para diabetes, 
hipertensão e colesterol, o omeprazol, utilizado 
para disfunção gástrica e o anticoncepcional inje-
tável estão na lista dos produtos mais vendidos. 
Os dois custam, respectivamente, R$ 3,22 e R$ 
1,13 na farmácia popular, já na comercial, são 
vendidos por R$ 18,49 e R$ 16,50.

A Farmácia Popular do Brasil comerciali-
za 97 tipos de medicamentos mais o preservativo 
masculino. Os remédios vendidos no local são 
utilizados no tratamento de, aproximadamente, 
80% das doenças que atingem a população.

Farmácia popular vendeu
20 mil produtos em 1 ano 
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José Ferreira (F) pretende construir um complexo do mesmo porte em Angola
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Atos do Poder Executivo
LEIS

LEI Nº 981/2009
DE 13 DE MAIO DE 2009

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 683/2005, e 
dá outras providências.

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

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

Art. 1º -  O art. 4º da Lei n° 683/2005 alterada pela Lei n° 
783/2007, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 4º - As Contratações por tempo determinado para atender 
a necessidade temporária de excepcional interesse público de 
que trata essa Lei, serão feitas pelo prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses, admitida uma única prorrogação, por igual período.”

Art. 2º - Em razão da alteração feita no Art. 4º, da Lei nº 
683/2005, fica revogado o Parágrafo 2º, do Art. 4º, da aludida Lei nº 
683/2005.

Art. 3º - Os prazos descritos na alteração contida no Art. 1º 
dessa Lei aplicam-se aos contratos em vigor.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de Abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO Nº 4767/2009
DE 12 DE  MAIO DE  2009

                                                            
Concede Isenção de Benefício Tributária 
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto na Lei nº 
392, de 22 de dezembro de 1997, nos autos do Processo Administrativo 
Fiscal nº 13340, de 05 do agosto de 2008.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedido o benefício de Isenção Tributária, 
relativo à Taxa de Localização e Funcionamento – TLF, na forma do 
art. 182, da Lei 392/97, para ASSOCIAÇÃO CULTURAL ZIMBABWE, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 07.993.614/0001-60 e Inscrição Mobili-
ária de nº 18.838/001-0, situada à Rua do Atleta, nº73, Bairro Natal, 
Camaçari/BA.

Art. 2º - O ato será revogado quando ausentes os motivos 
ensejadores da isenção;

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

DECRETOS

do seu requerimento.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 12 DE MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 4768 /2009
DE 13 DE MAIO DE 2009 

                                                                                        
Nomeia os Membros do Conselho Mu-
nicipal de Alimentação Escolar – CMAE, 
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições em conformidade com a Lei nº 479, 
de 1º de setembro de 2002, que alterou a Lei nº 317, de 27 de dezembro 
de 1994. 

D E C R E T A
                                                          
Art. 1º -  Ficam nomeados na forma do art. 2º, da Lei nº 479, de 

01 de setembro de 2002, e da Medida Provisória nº 455, de 28 de Janeiro de 
2009, os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CMAE, 
na condição  de Titulares e Suplentes, na forma abaixo.              

 
I – REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO
 
Titular – Genivaldo Nascimento Tavares       
Suplente – Jorge Eduardo Ferreira Brandão

II – REPRESENTANTES DOS PROFESSORES
                                  
Titular – Norma Maria Paula de Moura Cordeiro 
Suplente – Maria Lucia Santana dos Santos 
Titular – José Francisco Tavares Figueira
Suplente – Gildete Jesus de Carvalho 
 
III – REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS 
Titular - José Avelino de Freitas
Suplente – Áurea Souza da Purificação
Titular – Ivoneide Barbosa Lima da Cruz
Suplente – Maria José Chavier da Silva

IV – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
                                            
Titular – Geraldo Otávio Biondi 
Suplente – Josilvan Silva de Oliveira 
Titular – Reny da Silva Santos 
Suplente – Raimundo Elbete de Assis
 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário em especial ao Decreto nº 
4364/2007. 

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE MAIO DE 2009.

   
LUIZ CARLOS CAETANO

Prefeito

LUIZ VALTER DE LIMA 
 Secretario da Educação
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DECRETO DE 11 DE MAIO 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 ADALICIO MOREIRA DOS SANTOS, para o cargo 
de Oficial do Gabinete, Símbolo GAS III, da estrutura da Secretaria do 
Desenvolvimento Social - SEDES, a partir de 04 de maio de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 11 DE MAIO DE 2009.            

DECRETO DE 11 DE MAIO 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 a pedido, ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA PIMEN-
TA,            cadastro n° 037204-9, do cargo de Diretora do Departamento, 
Símbolo CC I, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 
05 de maio de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 11 DE MAIO DE 2009.            

DECRETO DE 11 DE MAIO 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 a pedido, GEORGINA CONCEICAO TEIXEIRA DE 
SOUZA,            cadastro n° 036913-3, do cargo de Assessor Chefe, Sím-
bolo GES I-B, da estrutura da Secretaria de Governo - SEGOV, a partir 
de 30 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 11 DE MAIO DE 2009.            

DECRETO DE 11 DE MAIO DE 2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, consoante o disposto no artigo 86 da Lei Municipal nº 407/98, que 
reorganiza o Estatuto dos Servidores Público Municipais, e as informações 
constantes do processo administrativo nº 05727/2009, no qual comprova o 
exercício de Função Gratificada, por mais de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora DIVA MARIA LIMA NOGUEIRA, cadastro 
nº. 2899-3, lotada na Secretaria da Educação/SEDUC, a título de vantagem 
pessoal, a Incorporação da Verba Gratificada de Diretor Escolar FCE I-A, 
a sua Remuneração, a partir da presente data. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 11 DE MAIO DE 2009.

DECRETO DE 11 DE MAIO DE 2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, consoante o disposto no artigo 86 da Lei Municipal nº 407/98, que 
reorganiza o Estatuto dos Servidores Público Municipais, a Lei n° 776/2007, 
§ 3° do Art. 3°, acrescido pela Lei n° 783 de 04 de maio de 2007 e ainda 
as informações constantes do processo administrativo nº 03766/2009, no 
qual comprova o exercício de cargo de provimento temporário, por mais 
de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder ao servidor EDILSON OLIVEIRA DOS ANJOS, 
cadastro nº. 699-4, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura/SEINFRA, a 
título de vantagem pessoal, a Estabilidade Econômica, correspondente à 
diferença entre os valores dos Cargos de Agente de Atividades Especiais, 
Símbolo GAE - II e de Topógrafo, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 11 DE MAIO DE 2009.

DECRETO DE 11 DE MAIO DE 2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, consoante o disposto no artigo 86 da Lei Municipal nº. 407/98, 
que reorganiza o Estatuto dos Servidores Público Municipais, e as infor-
mações constantes do processo administrativo nº. 05207/2009, no qual 
comprova o exercício de cargo de provimento temporário, por mais de 
10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora MARIA FLORA FONSECA DE SANTA-
NA, cadastro nº 7864-3, lotada na Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico/SEDEC, a título de vantagem pessoal, a Estabilidade Econômica, cor-
respondente à diferença entre os valores dos Cargos de Gerente, Símbolo 
GES - IV, e de Assistente Administrativo, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 11 DE MAIO DE 2009.

DECRETO DE 11 DE MAIO DE 2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, consoante o disposto no artigo 86 da Lei Municipal nº. 407/98, 
que reorganiza o Estatuto dos Servidores Público Municipais, e as infor-
mações constantes do processo administrativo nº 019387/2004, no qual 
comprova o exercício de cargo de provimento temporário, por mais de 10 
(dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora AMARILES TAVARES DE SOUZA, 
cadastro nº. 2426-2, lotada na Secretaria de Infra-Estrutura/SEINFRA, a 
título de vantagem pessoal, a Estabilidade Econômica, correspondente à 
diferença entre os valores dos Cargos de Gerente, Símbolo GES - IV, e 
de Assistente Administrativo, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 11 DE MAIO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE MAIO DE 2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, consoante o disposto no artigo 86 da Lei Municipal nº. 407/98, 
que reorganiza o Estatuto dos Servidores Público Municipais, a Lei n° 
776/2007, § 3° do Art. 3°, acrescido pela Lei n° 783 de 04 de maio de 
2007, e ainda as informações constantes do processo administrativo nº. 
03354/2008, no qual comprova o exercício de cargo de provimento tem-
porário, por mais de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora MARIA CELIA DE OLIVEIRA E SILVA, 
cadastro nº. 6665-8, lotada na Secretaria de Serviços Públicos/SESP, a 
título de vantagem pessoal, a Estabilidade Econômica, correspondente à di-
ferença entre os valores dos Cargos de Supervisor de Atividades Especiais, 
Símbolo GAE - IX e de Auxiliar Administrativo, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário da Administração
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DECRETO DE 13 DE MAIO 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 NIVEA MARIA FALCAO DA SILVA, cadastro n° 
9001-7, da Função de Confiança de Vice-Diretora de Unidade Escolar, FCE 
IV-B, do Centro Educacional Barra do Pojuca, da estrutura da Secretaria 
da Educação - SEDUC, a partir de 24 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE MAIO DE 2009.

DECRETO DE 13 DE MAIO 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 CELIA DE SOUZA LIMA, cadastro n° 2082-3 do 
cargo de Assistente de Secretário, Símbolo GES I-B, da estrutura da Con-
troladoria Geral do Município - CGM, a partir de 30 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE MAIO  DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE MAIO 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 JUCELIA COSTA DE ARAUJO, para o cargo de 
Secretária Executiva I, Símbolo GAS III, da estrutura da Secretaria do 
Governo - SEGOV, a partir de 13 de maio de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE MAIO DE 2009.            

DECRETO DE 13 DE MAIO 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 CREUZA JOSE DA SILVA, para o cargo de Oficial do 
Gabinete, Símbolo GAS III, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, 
a partir de 04 de maio de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE MAIO DE 2009.            

DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1172-11/2009 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora ZULMIRA CORREIA 

MAIA PAZ, matrícula 002746-0, Professor, nível I, referência F, lotada na 
Secretaria de  Educação-SEDUC, com fundamento no art. 6º da Emenda 
Constitucional 41/03 e artigo 62 da Lei Municipal 462/00, com redação dada 
pela Lei Municipal 640/04 (Aposentadoria por Tempo de Contribuição), ca-
bendo ao  Instituto de Seguridade do Servidor Municipal- ISSM a fixação da 
renda mensal na inatividade na forma dos artigos 14 e 15 da Lei Municipal 
462/00, com redação dada pela Lei Municipal 640/04.

Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

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

DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1145-11/2008 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora ANA MARLI FEITOSA 
DOS SANTOS  matrícula 002202-2, Professor Especial, nível II, referência 
F, lotada na Secretaria de  Educação-SEDUC, com fundamento no art. 6º 
da Emenda Constitucional 41/03 e artigo 62 da Lei Municipal 462/00, com 
redação dada pela Lei Municipal 640/04 (Aposentadoria por Tempo de Con-
tribuição), cabendo ao  Instituto de Seguridade do Servidor Municipal- ISSM 
a fixação da renda mensal na inatividade na forma dos artigos 14 e 15 da 
Lei Municipal 462/00, com redação dada pela Lei Municipal 640/04.

Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 20098. 

DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1175-11/2009 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora ZENILDA DOS SANTOS 
BENEVIDES matrícula 002965-8, Professor Especial, nível I, referência F, 
referência F, lotada na Secretaria de Educação  SEDUC, com fundamento 
no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 e artigo 62 da Lei Municipal 
462/00, com redação dada pela Lei Municipal 640/04 (Aposentadoria Por 
Tempo de Contribuição), cabendo ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal - ISSM a fixação da renda mensal na inatividade na forma dos  
artigos 14 e 15 da lei Municipal 462/00, com redação dada pela Lei Mu-
nicipal 640/04.

Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009.
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DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1128-12/2008 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora ILZA DE SOUZA AL-
CÂNTARA, matrícula  03975-3, Agente de Suporte Administrativo, nível  I, 
referência E, lotada na Secretaria de Educação - SEDUC, com fundamento 
na alínea “b”, inciso III, § 1º, do artigo 40 da Constituição Federal/88, e 
alínea “b”, inciso II, do artigo 13 da Lei Municipal 462/00, com redação 
dada pela Lei  Municipal 640/04 (Aposentadoria Por Idade), cabendo ao 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM a fixação da renda 
mensal na inatividade na forma dos artigos 14 e 15 da Lei Municipal nº 
462 de 2000, alterada pela Lei Municipal nº 640 de 2004 e artigo 1º da  Lei 
Federal nº 10887 de 2004.

Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM  17 DE ABRIL DE 2009. 

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100, da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 0871-14/2004 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Retificar o Decreto de 31 de dezembro de 2004, que concedeu 
aposentadoria ao servidor JOSÉ MARQUES, no cargo de Motorista I , 
respaldado  na alínea “a”,inciso III, do artigo 13, da Lei Municipal nº 462/00,  
para o artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41/03.

Este  Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à 31 de dezembro de 2004, revogada as dispo-
sições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM DE 15 DE JANEIRO DE 2009. 

DECRETO DE 02 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1129-11/2008 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria ao servidor ADELINO DE JESUS, 
matrícula 006722-2, Assistente Administrativo, nível I, referência F, lotado na 
Secretaria de Educação SEDUC, com fundamento no artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47/05, (Aposentadoria Por Tempo de Contribuição), ca-
bendo ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM a fixação da 
renda mensal na inatividade na forma dos  artigos 14 e 15 da lei Municipal 
462/00, com redação dada pela Lei Municipal 640/04.

Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 02 DE ABRIL DE 2009.  

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal 

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
Diretor Superintendente

DECRETO DE 08 DE MAIO DE 2009

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

Considerando o resultado do Concurso Público do Edital n° 
001/2007,

RESOLVE:

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

CAMAÇARI/SEDE
CARGO: 302 – PROFESSOR NÍVEL IV - PORTUGUÊS
Nº.           NOME    INSC.   CLAS.        
01 NEILA MARCIA NUNES DA SILVEIRA 101985          3º

CARGO: 309 – PROFESSOR NÍVEL IV - HISTÓRIA
Nº.  NOME    INSC.  CLAS.        
01 NUBIA LAFAETE RAMOS DE SOUZA 115081          6º

CARGO: 310 – PROFESSOR NÍVEL IV - INGLÊS
Nº.  NOME     INSC.   CLAS.
01 IDA MARIA OLIVEIRA GRISI   116938          2º

ABRANTES
CARGO: 502 – PROFESSOR NÍVEL I
Nº.  NOME    INSC.   CLAS.
01 RUTE DE SOUZA   091463          12º

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI 
08 DE MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA  ADMINISTRAÇÃO
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Secretaria da Administração

SE
CA

D

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº. 01/2009

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA, no uso de 
suas atribuições legais, HOMOLOGA resultado do PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, para as funções de Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, 
Fonoaudiólogo e Técnico em Patologia Clínica, conforme ordem de clas-
sificação publicada em 29 de abril de 2009, no mural da SECAD e site da 
Prefeitura Municipal de Camaçari: www.camacari.ba.gov.br

                                                    
Camaçari, 12 maio de 2009.

Luiz Carlos Caetano
Prefeito

Secretaria da Fazenda

SE
FA

Z

PORTARIA Nº 07/2009
DE 11 DE MAIO DE 2009

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMA-
ÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º Constituir a Comissão Permanente de Avaliação e 
Reavaliação Imobiliária, consubstanciado no artigo 191 do Decreto 2.946, 
de 20 de janeiro de 1998, designando os seguintes membros:

I - Representantes da Secretaria da Fazenda
a) Paulo Cézar Gomes da Silva – Cadastro 00981-0
b) Marcos Antonio Alves Sobral – Cadastro 02473-6
c) Tadeu José Mota Vieira – 01063-9

II – Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Ur-
bano

a) Agda Silva Costa – Cadastro 07925-3
b) Luciana Benevides Barbosa – Cadastro152361-9

Parágrafo Único. A Comissão será presidida pelo Sr. Paulo 
Cézar Gomes da Silva.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 11 de Maio de 
2009. 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

Secretaria de
Desenvolvimento SocialSE

D
ES

PORTARIA Nº. 03/2009
DE12 DE  MAIODE 2009

Constituir a Comissão Organizadora da 1ª Conferência 
Municipal de Segurança Pública de Camaçari.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso 
das suas competências e tendo em vista o que consta no Decreto nº. 
4738/2009, 

 RESOLVE:

Art. 1º - Constituir a Comissão Organizadora da 1ª Conferência 
Municipal de Segurança Pública do Município de Camaçari, que contará 
com 20 cadeiras, incluindo entidades representativas da sociedade civil, 
de trabalhadores da segurança pública e de gestores públicos, respeitando 
a proporcionalidade de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento) e 
30% (trinta por cento), respectivamente.

Art. 2º - As cadeiras da Comissão Organizadora de que trata o 
artigo anterior serão compostas na forma prevista no Anexo I da presente 
Portaria. 

§1º - As entidades a que se refere o artigo anterior deverão 
indicar um representante e dois suplentes à Coordenação Executiva para 
os casos de ausência ou impedimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
úteis, a contar da publicação desta Portaria.

§2º - A ausência injustificada de uma entidade por duas reuniões 
da Comissão Organizadora ensejará seu desligamento da Comissão.

Art. 3º - A Comissão Organizadora contará com uma 
Coordenação Executiva, composta por representantes de órgãos do Poder 
Executivo Municipal, para prestar assistência técnica e apoio operacional 
na execução de suas atividades.

Art. 4º - Os trabalhos executivos da Comissão Organizadora 
serão presididos pela Secretária de Desenvolvimento Social.

Parágrafo único. Em sua ausência ou impedimento, a 
presidência dos trabalhos executivos da Comissão Organizadora caberá 
ao Coordenador do Gabinete de Gestão Integrada.

Art. 5º - São membros natos da Comissão Organizadora:
I. o Secretário Executivo do Pronasci;
II. A Secretária de Desenvolvimento Social;
III. o Coordenador do Gabinete de Gestão Integrada.

Art. 6º - Compete à Comissão Organizadora:
I. coordenar, supervisionar e promover a realização da 1ª 

Conferência Municipal de Segurança Pública de Camaçari, respondendo 
por seus aspectos técnicos e políticos;

II. atuar junto à Coordenação Executiva, formulando, discutindo 
e propondo as iniciativas referentes à organização da 1ª Conferência 
Municipal de Segurança Pública de Camaçari;

III. acompanhar as atividades da Coordenação Executiva 
devendo esta, em cada reunião ordinária, realizar breve apresentação das 
ações realizadas durante o período;

IV. dialogar com coordenação das audiências públicas 
preparatórias para a 1ª Conferência Municipal de Segurança Pública da 
Camaçari;

V. formular, avaliar e validar propostas de temário central, os 
eixos temáticos e o roteiro de discussão a serem debatidos nas diferentes 
modalidades e níveis da 1ª Conferência Municipal de Segurança Pública 
de Camaçari;

VI. mobilizar os(as) parceiros(as) e filiados(as), de suas 
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entidades, órgãos e redes membros, no âmbito de sua atuação no 
município, para preparação e participação na 1ª Conferência Municipal de 
Segurança  Pública de Camaçari;

VII. deliberar sobre os critérios e modalidades de 
participação e representação dos(as) interessados(as), de expositores(as) 
e debatedores(as) das mesas-redondas, bem como dos convidados(as) 
nacionais e internacionais;

VIII. discutir a proposta metodológica da Conferência e validar 
seu cronograma;

IX. receber os relatórios da etapa municipal, bem como validar 
o relatório consolidado da Etapa Nacional;

X. acompanhar o processo de sistematização das proposições 
da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública - – Etapa Municipal – 
Lauro de Freitas;

XI. realizar o julgamento dos recursos relativos ao 
credenciamento de representantes;

XII. discutir e deliberar sobre todas as questões julgadas 
pertinentes sobre a 1ª Conferência Municipal de Segurança Pública 
de Camaçari e não previstas nos itens anteriores, submetendo-as à 
Secretaria de Desenvolvimento Social e ao Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal.

Art. 7º - A Comissão Organizadora realizará reuniões semanais 
para debater e deliberar sobre aspectos relacionados à 1ª Conferência 
Municipal de Segurança  Pública  de camaçari.

Parágrafo único - Caso seja necessário, poderão ser 
convocadas reuniões extraordinárias.

Art. 8º - Através da Secretaria de Desenvolvimento Social, 
poderão ser convocados convidados para reuniões específicas da 
Comissão Organizadora Municipal.

Art. 9º - Ao final dos trabalhos, a Comissão Organizadora 
deverá apresentar uma sistematização das suas atividades contendo 
descrição, avaliação e sugestões de aperfeiçoamento de tais atividades.

Art. 10 - As despesas da Comissão Organizadora correrão por 
conta de recursos orçamentários próprios do Secretaria de Desenvolvimento 
Social e da Secretaria do Governo.

Art. 11 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 DE MAIO DE 2009.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretaria de Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº. 001/09
DE 05 DE MAIO DE 2009

O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMA-
ÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
no disposto no art. 2º do Decreto nº. 4736 de 20 de março de 2009,

NOMEIA

Os servidores Jose Demétrius Silva Moura - Coordenador de 
DI, João Bosco Quirelli, Coordenador Técnico da UAS, Monique Matos 
Rodrigues - Responsável Técnico Social da UAS, e Adalberto Fonseca 
Bastos-Responsável pela Solicitação de Liberação de Recursos e Presta-
ção de Contas, para comporem o grupo de trabalho da Unidade Executora 

Secretaria da Habitação

SE
H
A
B

Municipal-UEM, do Projeto Habitar Brasil/BID.  

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMA-
ÇARI, EM 05 DE MAIO DE 2009.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO

PORTARIA 061/2009
DE 24 DE ABRIL DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo 
de aposentadoria Nº 1175-11/2009, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03.  

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada ZENILDA 
DOS SANTOS BENEVIDES, matrícula 002965-8, Professor Especial, 
nível I, referência F, lotada na Secretaria de Educação-SEDUC, em 
R$ 2.322,67 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e sete 
centavos), equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração per-
cebida no mês de março de 2009, constituída das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 1.407,68 ( hum mil,quatrocentos e sete reais e sessenta 
e oito centavos); Regência de Classe R$ 422,30 (quatrocentos e vinte 
e dois reais e trinta centavos); Adicional de Tempo de Serviço 25% 
(vinte e cinco  por cento) R$ 351,92 (trezentos e cinqüenta e um reais 
e noventa e dois centavos )e Gratificação Docência R$ 140,77  (cento 
e quarenta reais e setenta e sete centavos), de acordo com o disposto 
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, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 24 DE ABRIL DE 2009

PORTARIA Nº 066/2009
24 DE ABRIL DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo de 
aposentadoria nº 1172-11/2008, 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:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada ZULMIRA 
CORREIA MAIA PAZ, matrícula 002746-0, Professor, nível I, referência 
F, lotada na SEDUC-Secretaria de Educação, em R$ 2.289,20 (dois mil, 
duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), equivalente a 100% 
(cem por cento) da remuneração percebida no mês de março de 2009, 
constituída das seguintes parcelas:Vencimento: R$ 1.407,68 ( hum mil, 
quatrocentos e sete reais e sessenta e oito centavos); Adicional de 
tempo de serviço 25% (vinte e cinco por cento) R$ 351,92 ( trezentos e 
cinqüenta e um reais e noventa e dois centavos); Horas Excedentes R$ 
107,30 (cento e sete reais e trinta centavos) e Regência de classe R$ 
422,30 ( quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centos centavos) , de 
acordo com o disposto 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, 
revogadas as disposições em contrário.

Instituto de Seguridade 
do Servidor MunicipalIS

SM



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VI - Nº 306 - de 09 a 15 de maio de 2009PÁGINA 8  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 24 DE ABRIL DE 2009

PORTARIA  Nº064/2009           
DE 24  DE ABRIL DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo de 
aposentadoria nº 1145-11/2008, 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:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada ANA 
MARLI FEITOSA DOS SANTOS,matrícula 002202-2, Professor Especial 
, nível II, referência F, lotada na Secretaria de  Educação - SEDUC, 
em R$ 1.821,88 (hum mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e 
oito centavos), equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de março de 2009, constituída das seguintes par-
celas: 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 27% 
(vinte e sete por cento) R$ 294,56 (duzentos e noventa e quatro reais e 
cinqüenta e seis centavos); Gratificação Docência Noturno R$ 109,09 
( cento e nove reais e nove centavos) , de acordo com o disposto 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, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 24 DE ABRIL DE 2009.

                 
PORTARIA 058/2009

DE 22 DE ABRIL  DE 2009

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista os requisitos legais constantes no processo de aposentadoria nº 
1128-12/2008, com fundamento no  artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da  
Constituição   Federal de 1988.

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada ILZA DE 
SOUZA ALCÂNTARA, matrícula 3975-3, Agente de Suporte Administra-
tivo, nível I, referência E, lotada na Secretaria de Educação – SEDUC, 
em R$ 369,78 (trezentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), 
equivalente a 79% (setenta e nove por cento) da Média dos Salários 
de Contribuição, de acordo com o artigos 14 e 15  da Lei Municipal 
nº 462/2000, com redação dada pela Lei Municipal 640/2004 e artigo 
1º da Lei Federal 10887/04.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 22  DE ABRIL  DE 2009.

PORTARIA Nº 006/2009
DE 16 DE JANEIRO DE 2009

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista os requisitos legais constantes no processo de aposentadoria nº 
0871-14/2004, com fundamento nos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição 
Federal/88 e no art. 1º da Lei 10.887/04,

RESOLVE:

Retificar a portaria de nº 195/2004 de 31 de dezembro de 
2004, que fixou.

a Renda Mensal na inatividade do segurado JOSÉ MAR-
QUES, em R$ 770,12 ( setecentos e setenta reais e doze centavos), de 
acordo com alínea “a”, inciso III do artigo 13 da Lei Municipal nº 462 
de 24 de fevereiro de 2000, para R$ 530,72 ( quinhentos e trinta reais 
e setenta e dois centavos), equivalente ao  Salário de Contribuição 
no mês de novembro/2004, de acordo com o artigo 40, § 1º, inciso I 
da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitu-

cional nº 41/2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à 31 dezembro de 2004, revogada as dispo-
sições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 16 DE JANEIRO DE 2009.

PORTARIA Nº 0048/2009
DE 03 DE ABRIL DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo 
de aposentadoria Nº 1129-11/2008, com fundamento no artigo 3º da 
Emenda Constitucional 47/05. 

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade do segurado ADELI-
NO DE JESUS, matrícula 006722-2, Assistente Administrativo, nível 
I, referência F, lotado na Secretaria de Educação-SEDUC, em R$ 
1.773,52 ( hum mil, setecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e 
dois centavos ), equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de fevereiro de 2009, constituída das seguintes 
parcelas: Vencimento R$ 566,61 (quinhentos e sessenta e seis  reais 
e sessenta e um centavos); Adicional Noturno   R$ 42,18 (quarenta e 
dois reais e dezoito centavos); Adicional de Tempo de Serviço 27% 
(vinte e sete por cento) R$ 152,98 (cento e cinquenta e dois reais e 
noventa e oito centavos); Horas  Extras a 100%  R$ 50,37 (cinqüenta 
reais e trinta e sete centavos) e Vant.Ant.PCCV R$ 961,38 ( novecen-
tos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos) , de acordo com o 
disposto dos 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, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 03 DE ABRIL DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Licitações
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n.º 0049/2009 – Processo n.º 0111/2009. CONTRA-
TADO: VITAL DO CARMO. Objeto: Contratação de profissional para 
realizar serviços de corte de cabelo em atiradores do Tiro de Guerra, 
conforme acordo de cooperação firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Camaçari e a 6ª Região Militar. Valor R$ 7.800,00 (sete mil e oito-
centos reais).  Fundamentada no Art. 24, Inciso XI, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 18/03/2009.

Dispensa n.º 015/2009 – Processo n.º 0214/2009. CONTRATA-
DO: Maria Eulina dos Reis Oliveira. Objeto: Locação de imóvel situado 
na Travessa 02 de Maio, nº 29, Centro, Camaçari – Ba, pelo período 
de 12 (doze) meses para instalação e reestruturação dos setores de 
coordenação e gerencias da Secretaria de Administração. Valor Men-
sal R$ 1.600,00. (um mil e seiscentos reais), Valor Total R$ 19.200,00( 
dezenove mil e duzentos reais)  Fundamentada no Art. 24, Inciso XI, da 
Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 06/03/2009

Dispensa n.º 0228/2009 – Processo n.º 0477/2009. CONTRA-
TADO: EDZA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. 
Objeto: Contratação de emergência da empresa EDZA Planejamento 
Consultoria do Sistema Tributário, em virtude do processo licitatorio 
0787/2008 encontra-se impugnado sob mandato de segurança aguar-
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dando decisão Judicial. Valor Total R$ 700.000,00( setecentos mil reais)  
Fundamentada no Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 06/04/2009

Dispensa de Licitação n.º 0250/2009 – Processo n.º 0600/2009. 
CONTRATADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. Objeto: 
Licenciamento 2009 da frota de carros que atendem as Escolas da 
Rede Municipal de Ensino.   Valor Total: 4.726,36 (quatro mil setecentos 
e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) Fundamentada no Art. 24, 
Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 11/05/2009. 

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0028/2009 – Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios não pere-
cíveis (proteína texturizada de soja e tapioca). Abertura: 27/05/2009 às 
13h30min. Joseane Adriana da Silva - Pregoeira;

Pregão Presencial nº 0029/2009 – Cosel/Educação. –Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis 
– carne moída. Abertura: 27/05/2009 às 14h30min. Miriam Alves dos 
Santos - Pregoeira;

Local de abertura: Sala de Compras e Licitações, situado na 
Rua Francisco Drummond, s/n, térreo, Centro Administrativo, Camaçari/
Ba. Cópias dos editais e seus anexos encontram-se à disposição dos in-
teressados no Portal de Compras do Município: www.compras.camacari.
com.br. Informações pelo telefone (71)3621-6665. Isacarla dos Santos 
Silva - Presidente COSEL/EDUCAÇÃO. Camaçari-15/05/2009.                                               

    
O Município de Camaçari, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central Perma-
nente de Licitação – COMPEL, situada na Av. Francisco Drumond, s/nº, 
Térreo do prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará 
os seguintes Pregões:

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº 0034/2009. Objeto: 
Registro de Preços de Impressoras Abertura: 03/06/2009 às 14:00 
horas. 

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº 0035/2009. Objeto: 
Registro de Preços de Notebooks - Abertura: 04/06/2009 às 14:00 
horas. 

Cópia dos editais e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.
br. Informações pelo telefone (71)3621-6880 ou 3621.6713 – Ailda Maria 
Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari – 15/05/2009.

  
O Município de Camaçari, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central Perma-
nente de Licitação – COMPEL, situada na Av. Francisco Drumond, s/nº, 
Térreo do prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará 
os seguintes Pregões:

 
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº 0036/2009. Objeto: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
locação de veículos. Abertura: 03/06/2009 às 09:00 horas.

 
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº 0037/2009. Objeto: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
produção de eventos para os festejos juninos. Abertura: 04/06/2009 
às 09:00 horas. 

 
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº 0038/2009. Objeto: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
locação de equipamentos sonorização e iluminação para serem utili-
zados nos festejos juninos. Abertura: 05/06/2009 às 09:00 horas. 

 
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº 0039/2009. Objeto: 

Contratação de empresa especializada em locação de toldos para 
serem utilizados durante os festejos juninos. Abertura: 05/06/2009 
às 14:00 horas.

  
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº 0040/2009. Objeto: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
buffet e decoração para os Festejos Juninos. Abertura: 08/06/2009 
às 14:00 horas. 

 
Cópia dos editais e seus anexos encontram-se à disposição 

dos interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.br. 
Informações pelo telefone (71)3621-6880 ou 3621.6713 – Ailda Maria 
Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari – 15/05/2009.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 057/2009. Dispensa de Licitação nº 0049/2009. 
CONTRATADO: VITAL DO CARMO. Objeto: Contratação de profissional 
para realizar serviços de corte de cabelo em atiradores do Tiro de 
Guerra, conforme acordo de cooperação firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Camaçari e a 6ª Região Militar. Valor R$ 7.800,00 (sete mil 
e oitocentos reais). Fundamentada no Art. 25, inciso XI da Lei Federal 
n.º 8.666/93 Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2004; Elemento de 
Despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 18/03/09. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO 0075/2009. Dispensa de Licitação nº 0228/2009. 
CONTRATADO: EDZA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E INFORMA-
TICA LTDA. Objeto: Contratação de emergência da empresa EDZA 
Planejamento Consultoria do Sistema Tributário, em virtude do 
processo licitatorio 0787/2008 encontra-se impugnado sob mandato 
de segurança aguardando decisão Judicial. Valor R$ 700.000,00( se-
tecentos mil reais). Fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei Federal 
n.º 8.666/93 Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4003; Elemento de 
Despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 06/04/09. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 
DE FORNECIMENTO Nº. 111/2008. FORNECEDOR: TAC COMERCIAL 
DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 007/2008. VALOR GOLBAL ACRÉSCIDO: R$ 18.344,20(dezoito 
mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) OBJETO: GÊNE-
ROS ALIMENTÍCIOS. DATA DA ASSINATURA: 20/03/2009. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO DE CAMAÇARI.   

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 

DE FORNECIMENTO Nº. 043/2008. FORNECEDOR: LITORAL NORTE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 005/2008. VALOR GLOBAL ACRÉSCIDO: R$ 35.369,10 (trinta e cin-
co mil, trezentos e sessenta e nove reais e dez centavos) OBJETO: 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DATA DA ASSINATURA: 20/03/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO – PREFEITO DE CAMAÇARI.

Extratos de Termos Aditivos
Contratos e Convênios

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Servi-
ços e Obras n° 009/2007; Contratante: Município de Camaçari: Contra-
tado: Empresa Reconart Construtora Ltda.; Objeto: prorrogação de Prazo 
do contrato de origem; Prazo: 06 (seis) meses, contados a partir da data 
de assinatura deste termo; Preço : por se tratar de prorrogação de prazo e 
por existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor 
ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante no caput  
da clausula Terceira, contrato de origem, somado ao constante no caput 
da clausula Segunda, do Primeiro Termo Aditivo, que é de R$ 4.776.833,04 
(quatro milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e três  
reais e quatro  centavos ), .Fica mantida a forma de pagamento prevista 
na clausula Terceira do contrato original; Assinatura: 12/03/2009; LUIZ 
CARLOS CAETANO – Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Serviços 
n° 221/2005; Contratante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa 
Sanjuan Engenharia Ltda.; Objeto: alterar a Planilha Orçamentária anexa-
da ao instrumento original  - bem como seus Termos Aditivos  do contrato 
de origem; DA Alteração: fica anexa nova Planilha Orçamentária, tendo 
em vista a equalização dos serviços previstos nesta, e, por conseguinte, a 

Contratos
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CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 
E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A 
ESTUDANTES QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANS-
PORTE  PÚBLICO - STT E O CENTRO DE INTE-
GRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE.

CONVÊNIO Nº 59194*0001

A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, do Município de Camaçari, Autarquia Municipal, com sede 
na Rua Lateral de Dentro S/N, Jardim Limoeiro, CEP 42.800–000, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 08.678.659/0001-03, neste ato representada pelo 
seu Superintendente, Sr. João de Araújo, brasileiro, portador da carteira 
de identidade nº 01.774.415-69 SSP/BA e do CPF no 254.272.105-04, 
doravante denominada CONCEDENTE e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA  ESCOLA – CIEE , associação filantrópica de direito privado, 
sem fins lucrativos, beneficente de assistência social e reconhecida de uti-
lidade pública, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.600.839/0001-55, com sede 
à Rua Tabapuã, 540, Itaim, CEP 04.533-001, São Paulo/SP, e com Unidade 
de Operação em Salvador na Av. Tancredo Neves, 450, sl 1502, Caminho 
das Árvores, CEP 41.820-020, Salvador/BA,  CNPJ nº 61.600.839/0005-

revisão dos quantitativos das metas físicas, consoante as informações da 
SEINFRA. A equalização dos serviços previstos na Planilha Orçamentária, 
não implicará em decréscimo ou acréscimo do valor global previsto no Con-
trato original, bem como em seus Termos Aditivos posteriores, portanto, não 
trará ônus para os contratantes.; Da Retificação: permanecem inalteradas 
e em pleno vigor, as demais clausulas e disposições do contrato originário e 
de seus termos Aditivos posteriores, não modificadas por este instrumento 
Assinatura: 19/01/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Sexto Termo Aditivo 
ao Contrato n° 221/2005; Contratante: Município de Camaçari: Con-
tratado: Empresa Sanjuan Engenharia Ltda.; Objeto: retificar a data de 
celebração do Sexto Termo Aditivo ao contrato de origem; DA Retificação: 
em razão do erro material referente à data  de celebração do Sexto Termo 
Aditivo ao Contrato original, onde se lê (....) Camaçari, 08 de setembro 
de 2008 (....) Leia-se (....) Camaçari 04 de setembro de 2008.; Da Retifi-
cação: permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais clausulas e 
disposições do contrato originário e de seus termos Aditivos posteriores, 
não modificadas por este instrumento. ; Assinatura: 29/12/2008; LUIZ 
CARLOS CAETANO – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Ser-
viços n° 145/2008; Contratante: Município de Camaçari: Contratado: 
Empresa Edvaldo Gonçalves dos Santos.; Objeto: alterar o item 2.1 da 
Clausula Segunda e o item 4.3 da Clausula Quarta do contrato de origem; 
Prazo: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura deste 
termo; Preço : por ser de natureza de prestação de serviços de caráter  
continuado, e considerando a prorrogação de prazo contida na  clausula 
Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, proporcional, estipulado 
para o referido instrumento é de R$ 188.571,24 (cento e oitenta e oito mil, 
quinhentos e setenta e um  reais e vinte e quatro  centavos ), .Fica mantida 
a forma de pagamento prevista na clausula Segunda do contrato original; 
Assinatura: 09/05/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

EXTRATOS DA STT

Contrato n° 013/2009; Contratado: Empresa TTC Engenharia 
de Trafego e de Transportes Ltda.; Objeto: especializada na prestação 
de serviços profissionais, com especialização em Engenharia de Trafego, 
visando a supervisão de implantação e proposição  de ajustes nos projetos 
de adequação viária e de sinalização do Programa de Ação Imediata no 
Transito para atender as necessidades da STT, mediante regime de em-
preitada de menor preço global, planilha  descritiva e quantitativa; Preço 
e condições de pagamento : fica estipulado em R$ 7.920,00 ( sete mil, 
novecentos e vinte  reais) ; Prazo e Vigência ; será  a partir da assinatura 
deste contrato, vigência de 04(quatro)  meses, poderá ser prorrogado me-
diante termo aditivo); Dotação Orçamentária : Projeto Atividade: 6077 : 
Natureza  de Despesa; 339039; Fonte :0100.00;Assinatura: 01/04/2009;  
JOÃO DE ARAÚJO- STT.

89, doravante denominado CONVENENTE,  neste ato representado pelo 
seu Gerente Regional Nordeste-Sul, Senhor ALESSANDRO SALVATORE 
MAXIMILIANO ATTIÑA, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da carteira de identidade no 5003705-67 SSP/BA e do CPF no 
597.747.975-15, e tendo em vista o disposto na Lei no 11.788/08, de 25 
de Setembro de 2008, celebram entre si este Convênio, de acordo com o 
estabelecido nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª - Este convênio estabelece Cooperação 
Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades 
para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a 
Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da 
operacionalização de programas de Estágio de Estudantes.

§ 1º - O Estágio de Estudantes, obrigatório ou não, será de-
senvolvido conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, 
modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso, informadas 
pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei n.º 11.788/08, tendo como 
finalidade a preparação para o trabalho produtivo de educandos.

CLÁUSULA 2 ª - Caberá ao CIEE :
a) Manter convênios específicos com as Instituições de Ensi-

no, contendo as condições exigidas para a caracterização e definição do 
estágio de seus alunos;

b) Obter da Concedente a identificação e características dos 
programas e das oportunidades de estágio a serem concedidas;

c) Encaminhar à Concedente os estudantes cadastrados e 
interessados nas oportunidades de estágio;

d) Promover o encaminhamento dos estudantes para a realiza-
ção de atividades aprovadas pelas Instituições de Ensino, em conformidade 
com a compatibilidade da etapa e modalidade do curso de formação do 
estudante; 

e) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, 
incluindo:

• Termo de Compromisso de Estágio - TCE, entre a Conceden-
te, o estudante e a Instituição de Ensino;

• Encaminhar a contratação do Seguro Contra Acidentes Pes-
soais em favor dos estagiários.

f) Disponibilizar mecanismos de controle semestral dos 
relatórios de atividades preenchidos pelo Supervisor de estágio da Con-
cedente;

g) Informar à Instituição de Ensino a emissão do relatório de 
atividades devidamente preenchido pela Concedente;

h) Controlar a informação e disponibilizar para a Concedente 
e para a Instituição de Ensino a conclusão da formalização do Termo de 
Compromisso de Estágio;

i) Controlar e acompanhar a atualização do plano de atividades 
que ocorrerá por meio de Termos Aditivos;

j) Controlar e acompanhar a elaboração do relatório final de 
estágio, de responsabilidade da Concedente;

k) Disponibilizar, na modalidade presencial ou à distância, 
oficinas de capacitação para os estagiários; 

l) Incluir na cobertura do FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO 
ESTUDANTE - FAE, em casos de acidentes pessoais, os estudantes 
encaminhados pelo CIEE que estiverem em estágio nas dependências 
da CONCEDENTE;

m) Avaliar o local de estágio/instalações da concedente, sub-
sidiando as Instituições de Ensino conforme determinação da Lei.

CLÁUSULA 3ª - Caberá à Concedente de Estágio:
a) Formalizar as oportunidades de estágio, em conjunto com o 

CIEE, atendendo as condições definidas pelas Instituições de Ensino para 
a realização dos estágios; 

b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar 
ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;

c) Receber os estudantes interessados e informar ao CIEE o 
nome dos aprovados para o estágio; 

d) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação 
ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no 
curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 
simultaneamente;

e) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio e os respec-
tivos Aditivos dos planos de atividades dos estagiários;
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f) Efetuar o pagamento mensal das Bolsas-Auxílio, diretamente 
a seus estagiários;

g) Elaborar, semestralmente, para todos os estagiários, os 
relatórios de atividades circunstanciados, dando vista obrigatória dos 
referidos documentos aos respectivos estagiários;

h) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual 
de atividades assinado pelo Supervisor e pelo Estagiário;

i) Entregar termo de realização de estágio com indicação 
resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de 
desempenho por ocasião do desligamento do estagiário;

j) Informar ao CIEE a rescisão antecipada de qualquer Termo 
de Compromisso de Estágio - TCE, para as necessárias providências de 
interrupção dos procedimentos administrativos a cargo do CIEE;

k) Confirmar a formalização do processo de contratação do 
estagiário através da baixa eletrônica ou registro na central telefônica, 
responsabilizando-se pela informação do recebimento das vias de Termo 
de Compromisso de Estágio devidamente assinadas, não permitindo o 
início do estágio sem o recebimento do mencionado Termo devidamente 
assinado pelas 3 (três) partes; 

l) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização documentos 
que comprovem a relação de estágio;

m) Manter apólice de seguro em favor do estagiário, conforme 
estabelecido no Termo de Compromisso de Estágio;

n) Conceder recesso remunerado e auxílio transporte nos 
termos da Lei nº 11.788/08;

o) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, 
previamente informados pelo estagiário; 

p) Respeitar as proporções estabelecidas em lei para a con-
tratação de estagiários do Ensino Médio;

q) Cumprir todas as responsabilidades, como Concedente, 
indicadas nos Termos de Compromisso de Estágio, zelando por seu 
cumprimento.

CLÁUSULA 4º - A Concedente efetuará, mensalmente, ao 
CIEE, uma contribuição de R$ 27,00 (Vinte e sete reais) por estudante/
mês, contratado ao abrigo deste Convênio, e ativo no banco de dados do 
CIEE, até o máximo de 20 estudantes/mês, perfazendo um valor máximo 
mensal de R$ 540,00, num valor global consolidado de R$ 6.480,00, de 
acordo com a planilha abaixo:

§ 1º A Concedente será considerada devedora da contribuição 
mensal relativa a cada rescisão de TCE não informada, até o mês da co-
municação formal ao CIEE, nos termos da alínea “j” da cláusula 3ª.

§ 2º Esse valor será atualizado no mês de MARÇO de cada 
ano, em regime de competência, pela variação do IGP-M (FGV) verificada 
nos 12 meses imediatamente anteriores;

§ 3º O valor de contribuição, previsto nesta Cláusula 4ª e nos 
seus parágrafos 1º e 2º, a ser pago, por estagiário, será sempre integral 
e nunca proporcional aos dias estagiados, inclusive nos períodos de 
recesso.

CLÁUSULA 5ª – Os recursos financeiros para pagamento 
da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta das se-
guintes dotações orçamentárias, consignadas no orçamento do exercício 
de 2009:

Projeto/Atividade: 2052
Elemento: 339039

CLÁUSULA 6ª - O presente Convênio terá vigência pelo prazo 
determinado de 12 (doze) meses, renovados por igual período mediante 
termo aditivo, podendo, porém, a qualquer tempo, ser denunciado por qual-
quer uma das partes, mediante comunicado por escrito, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA 7ª - De comum acordo, as partes elegem o Foro 
da Comarca de Camaçari do Estado da Bahia, renunciando, desde logo, 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer 
questão que se originar deste Convênio, e que não possa ser resolvida 
amigavelmente. 

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente Con-
vênio, em 4 (quatro) vias de igual teor. 

CAMAÇARI, 04 de maio de 2009.

CONCEDENTE DO ESTÁGIO
João de Araújo
Superintendente

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE
Alessandro Salvatore M. Attiña
Gerente Regional Nordeste-Sul

 
Testemunhas:

TERMO DE APOSTILAMENTO
Nº 02 de  05 de maio de  2009

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, 
e considerando o que dispõe o § 8°, do art. 65, da Lei n°. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as devidas atualizações.

Considerando que em razão do cumprimento das metas do 
Contrato de Gestão n°. 0175/2007, celebrado entre o Município de Camaçari 
e o Instituto Professor Raimundo Pinheiro, constatou-se a necessidade 
de revisão do Cronograma de Desembolso, Anexo III, da Secretaria de 
Administração, dotação 04.122.003.2027, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
TECNICAS E ADMINISTRATIVAS DA CIDADE DO SABER, que a partir de 
maio de 2009, deverá ter o valor das parcelas alterado para R$ 452.789,41 
(quatrocentos e cinqüenta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e 
quarenta e um centavos). 

RESOLVE

Expedir a presente Apostila com o objetivo de incluir o novo 
Cronograma de Desembolso de Repasse Financeiro, o qual sertã  parte 
integrante do Contrato de Gestão n°. 0175/2007. 

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de maio de 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
MUNICÍPIO

NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE REPASSE FINANCEI-
RO

ANEXO III

Dotação: 04.122.003.2027 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 
TÉCNICAS EADMINISTRATIVAS DA CIDADE DO SABER

Valor Unit. Contribuição (A) Unidade Quant. Mensal (B) Total Mensal (C=AxB) 
R$ 27,00 Estudante 20 540,00 

 
Total Global (Bx12) = 240 (Cx12) = 6.480,00 

 

PARCELA MÊS DE REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR 

5 MAIO 05/05/2009 452.789,41 
6 JUNHO 05/06/2009 452.789,41 
7 JULHO 05/07/2009 452.789,41 
8 AGOSTO 05/08/2009 452.789,41 
9 SETEMBRO 05/09/2009 452.789,41 
10 OUTUBRO 05/10/2009 452.789,41 
11 NOVEMBRO 05/11/2009 452.789,41 
12 DEZEMBRO 05/12/2009 452.789,41 

TOTAL 3.622.315,28 
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Pelos      Cantos4

Os moradores de Camaçari que produzem 
mais de dois metros cúbicos de resíduos de 
construção civil (equivalente a 10 carrinhos 
de mão) agora são responsáveis pela coleta, 
transporte e destino final dos entulhos gerados. 
É que garante a Lei Municipal nº 973/2009. 

A medida reforça a Lei Federal n° 
11.445/2007 que at r ibu i  ao construtor 
a responsabilidade total pelos entulhos da 
construção civil. Fica a cargo da Prefeitura 
apenas a responsabilidade pelos resíduos com 
até dois metros cúbicos colocados nos postos de 
descartes de entulho (PDE), informados no ato 
da liberação do alvará, ou por meio do AlôLimpec 
0800 284 6484.

Os grandes geradores de detritos 
da construção civil devem acionar empresa 
autorizada pela Prefeitura para realizar o 
transporte do material e descarga em local correto. 
A Empresa de Limpeza Pública de Camaçari 
(Limpec) recomenda que os responsáveis pelos 
resíduos se informem sobre as possibilidades de 
redução, reutilização e reciclagem do material.

O não cumprimento das normas, 
previstas em Lei, implicam em notificações e 

Prefeito sanciona  Lei do Entulho
multas que podem chegar a R$ 167,06, para o 
pequeno gerador, e a R$ 500,13, para os grandes 
geradores.

A disposição de resíduos em locais 
proibidos, uso de transportes não licenciados e 
a aceitação de resíduos provenientes de outros 
municípios, são três das 19 irregularidades 
previstas em Lei, sujeitas a penalidades.

A iniciativa além reduzir os custos 
elevados com a limpeza pública municipal, 
garante a todos os cidadãos o direito ao meio 
ambiente ecologicamente saudável, essencial à 
qualidade de vida da população.

 
CONSTRUÇÃO CIVIL
São considerados resíduos de construção 

civil materiais provenientes de construções, 
reparos e demolições de obras, e resultantes 
da preparação e da escavação de terrenos, 
tais como, tijolos, blocos, tintas, madeiras, 
compensados, forros, gesso, telhas e solos.

Entre os malefícios ocasionados pelos 
entulhos está o acúmulo de ratos e baratas, 
entupimento de bueiros e possíveis alagamentos 
em tempos de chuva.

Já está em vigor a Lei Municipal n° 
977/2009, que determina aos proprietários de 
imóveis de Camaçari a responsabilidade no 
combate ao mosquito transmissor da dengue. Os 
proprietários das residências ficam incumbidos 
de tomar as medidas necessárias à prevenção e 
eliminação dos criadouros do Aedes Aegipty.

A partir de agora, quando a equipe de 
controle de endemias constatar focos do mos-
quito transmissor da doença nos imóveis, os 
proprietários ou inquilinos têm um prazo de 48 
horas para eliminá-los das residências. 

A Lei ainda cita que, em caso de impedi-
mento do acesso da equipe, por qualquer motivo, 
o imóvel será autuado e o proprietário multado, 
notificado e acionado judicialmente. A multa varia 
conforme a gravidade podendo chegar até R$ 
19.426,00. 

De acordo com o diretor de Vigilância em 
Saúde de Camaçari, Marcos Nogueira, a intenção 
é educar, não penalizar. “Infelizmente, medidas 
duras são necessárias para que a dengue não 
se espalhe no Município”, finaliza.

Dados da Coordenação da Vigilância 
Epidemiológica de Camaçari apontam que desde 
início do ano, foram confirmados 112 casos da for-
ma clássica da doença e um do tipo hemorrágica. 
Até o momento, nenhum óbito foi registrado. Em 
toda Bahia, são mais de 56 mil casos.

A Secretaria da Saúde (Sesau), através 
do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 
desenvolve o programa de Controle da Dengue, 
que conta com ações educativas. Desde janeiro 
foram realizadas 140 palestras, 27 oficinas, 20 
feiras de saúde, 5 mutirões de limpeza, 180 mil 
materiais educativos. Os agentes também fizeram 
a distribuição de 10 mil capas para tonéis.  

As ações da Prefeitura ajudaram a afas-
tar o medo da doença se proliferar em Camaçari. 
No entanto, é importante a colaboração da comu-
nidade. “Para afastar o perigo da doença as pes-
soas não podem deixar água parada em vasos de 
planta, pneus, garrafas, tonéis, calhas de telha-
dos e manter permanentemente secos subsolos 
e garagens”, explica Marcos Nogueira.

Lei Municipal reforça o
combate a dengue

Vigilantes das escolas públicas munici-
pais participaram no dia 15/05, do curso Téc-
nicas de Segurança. A capacitação é realizada 
anualmente e traz informações sobre primeiros-
socorros, combate a incêndio, gerenciamento de 
crises e relações inter-pessoais. 

A capacitação aconteceu na sala de 
videoconferência da Cidade do Saber Professor 
Raimundo Pinheiro, com a proposta de orientar os 
vigilantes para as variadas situações de violência 
nas unidades de ensino.   

O curso é ministrado por técnicos da 
Defesa Civil e pela Gerência de Segurança Pa-
trimonial, órgão vinculado a Secretaria municipal 
da Educação (Seduc).

Inicialmente acontecerá na Orla, dias 19 
e 20/05, na Gerência de Segurança Patrimonial 
de Catu de Abrantes. Em todo o Município, são 
210 vigilantes.

Capacitação de Vigilantes

Uma das maiores festas juninas da Região Metropolitana, o Camaforró vai acontecer
entre os dias 21 e 24 de junho, no Espaço Camaçari. O evento reúne shows de

atrações locais e nacionais em um mesmo lugar.
Camaçari é uma boa opção para passar o São João. A festa acontece em uma área de 80 mil me-

tros quadrados e conta com palcos, coretos, bares, sanitários e estandes diversos. 
Durante a festa, quadrilhas da cidade se apresentam no Carramanchão, palco de fomento a cultu-

ra. Os coretos trazem o som dos trios nordestinos com forró pé-de-serra. 
No espaço, serão montadas barracas de bebidas, lanches, coquetel, churrasquinhos, estandes 

para atendimento em saúde, polícias Civil e Militar e Juizados de Menores.  
A festa é organizada pela Prefeitura, através da Coordenação de Eventos, e tem o objetivo de 

oferecer um São João de qualidade para a população. O Camaforró também movimenta de forma 
significativa o comércio da cidade, gerando emprego e renda para os moradores. 

Camaforró acontece de 21 a 24 de junho

No dia 18 de maio é comemorado o 
Dia Nacional de Mobilização Social em Prol de 
uma Sociedade Sem Manicômios. A Secretaria 
de Saúde (Sesau), através da Coordenação de 
Saúde Mental e do Departamento de Média e 

Em Buris de Abrantes

Na Cidade do Saber
No dia 18 de maio, data que marca o 

Dia Nacional de Combate ao Abuso e Explo-
ração Sexual Infanto Juvenil, a Prefeitura de 
Camaçari lança a campanha “Faça Bonito. 
Proteja nossas crianças e adolescentes”, com 
a apresentação da peça teatral Flores. 

Encenada em duas sessões (9h30 e 
14h30), no teatro da Cidade do Saber Professor 
Raymundo Pinheiro, a peça aborda o tema da 
violência e exploração sexual infantil.

Alta Complexidade, aproveita a ocasião para 
promover a 2ª Semana da Luta Antimanicomial, 
começando por Buris de Abrantes.

O objetivo é sensibilizar e informar a 
população sobre a necessidade da inserção do 
paciente com transtorno mental ou sofrimento 
psíquico no convívio social.

A Prefeitura de Camaçari realiza plantão 
especial em todos os finais de semana, feriados 
e nos dias considerados pontos facultativos. O 
objetivo é atender as demandas da comunidade 
em caráter emergencial. 

O plantão especial funciona no Centro 
Administrativo, no prédio da Secretaria de Gover-
no (Segov), das 8h às 17h. A equipe conta dois 
assessores do Executivo Municipal, um motorista, 
internet e rádios comunicadores.

Ligue: 3621-6711.

Todo fim-de-semana


