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Camaçari mostra que sabe fazer festa
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O Espaço Camaçari atendeu satisfatoriamente as mais de 100 mil pessoas durante a festa

O Camaforró deste ano bateu todos os 
recordes de público. Cerca de 100 mil pessoas 
somente na noite de terça-feira (23/06), a festa 
emocionou gerações e deixa saudades entre 
turistas e moradores.

Mais de 1.200 profissionais trabalharam 
para garantir a alegria do público nos quatro 
dias de festa.

Totalmente gratuita, o Camaforró trouxe 
mais de 40 atrações, entre artistas locais e de 
grande projeção nacional.

Passaram pelo Espaço Camaçari, ban-
das como Mastruz com Leite, Limão com Mel, 
Meninas Atrevidas, Saia Rodada, Miguelão do 
Forró, Arreio de Ouro, Flor de Maracujá, Dorgival 
Dantas, Renato Fechine, Mimi dos Oito Baixos, 
Carlos Pita, entre outros.

As apresentações aconteceram em três 
diferentes estruturas, que são o palco principal, 
Caramanchão e um coreto.

Este ano, a Prefeitura inovou e construiu 
uma praça ao lado do Caramanchão para apre-
sentação das quadrilhas. Tudo distribuído em 
uma cidade cenográfica tipicamente decorada, 
com balões, bonecos e muitas luzes.

O coordenador de eventos, Bira Chinelli, 
faz uma avaliação positiva do Camaforró. “A rea-
ção do público quanto a estrutura e atrações da 
festa foi muito boa. Por isso, muita gente veio de 
fora para conferir o nosso São João”, comenta.

Para completar a estrutura do evento, a 
Prefeitura disponibilizou 18 postos de serviços, 
entre Polícia Militar, Juizado de Menores e se-
cretarias municipais, 80 barracas de bebidas, 30 
de comidas típicas e 20 de drinks, além de 120 
banheiros químicos.

No intuito de ampliar o serviço de 
transporte, foram disponibilizados 218 carros 
municipais e intermunicipais, mais 400 moto-
táxi regularizados. Os veículos circularam até a 
madrugada de quinta-feira (25/06).

Toda festa foi transmitida em tempo real 
pela coordenação de comunicação da Prefeitura, 
que trabalhou os quatro dias de festa produzin-
do informações sobre segurança, economia, 
transporte, bandas, entrevistas com autoridades 
políticas, entre outros. As informações foram 
disponibilizadas através do site oficial, www.
camacari.com.br.

Além da equipe da Prefeitura, mais de 
60 profissionais trabalharam desde o início dos 
shows, cobrindo as apresentações do palco 
principal, coreto e Caramanchão.

O Camaforró foi transmitido pela TV 
Itapoan, filiada a Rede Record, TV Aratu Cama-
çari, TVs Conexão, Canal 33 (TV a cabo), TV 
Abrantes, TV Câmara, rádios Asa FM, Baiana 
FM, Sucesso FM, Metrópole FM, mais os sites 
Conexão Cidade, Camaçari Fatos e Fotos, Portal 
Abrantes e Abrantes.

Tinha gente de todo lugar
Milhares de pessoas passaram por 

Camaçari para curtir o Camaforró. O público 
de diversas cidades do estado foi atraído 
pela boa localização da cidade,  próximo 
a Salvador, e pela diversidade da festa, 
que contou com palco principal, coreto e 
Carramanchão. 

O marceneiro Gilson da Cruz, a 
esposa Janete e o filho Gabriel, de 5 anos 
moram na Boca do Rio, em Salvador. Eles 
saíram cedo para pegar um lugar bom no 
Espaço Camaçari. “Chegamos cedo para 
assistir a banda Bonde do Forró”. 

O grupo de amigas e parentes 
liderado pela tia Ana Ângela do Vale chegou 
animado de Lauro de Freitas. Para elas, a 
festa é “tudo de bom” porque é de graça e 
oferece atrações de qualidade. “Todo ano 
estamos aqui e não poderíamos perder 
este, com Aviões do Forró, Mastruz com 
Leite e Limão com Mel. A Prefeitura está 
de parabéns”.

Embalados ao som da Banda 
Cactus, Giovani Ferreira da Silva trouxe a 
esposa, Rosemeire e os dois filhos, Raissa, 
de 9 anos e Geovana, de 5. Eles moram no 
Parque Verde e esperavam se divertir muito 
até o último dia. Segundo ele, o São João de 
Camaçari é muito tranqüilo e por isso traz os 
filhos para ver as quadrilhas do Carraman-
chão e o forró das bandas típicas.

As amigas Patrícia Chaves, 19 
anos, e Camila Rocha, 22, chegaram pro-
duzidas, de Itacimirim dispostas a curtir o 
melhor São João da Região Metropolitana. 
“Tenho certeza de que a festa vai ser um 
arraso, melhor do que o ano passado. Só 
pretendemos ir embora quando acabarem 
todas as atrações”, disseram.
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O Camaforró teve espaço para pessoas de todas as 
idades. Pelo Espaço Camaçari foi possível observar 
desde adultos até crianças acompanhadas pelos 
pais. Trajados com roupas típicas, sem deixar faltar 
o velho chapéu de palha, os jovens se divertiram 
ao som das bandas que tocaram nas noites do São 
João do Município.
A festa ainda contou com um parque de diversão 
com brinquedos seguros para garantir a alegria da 
criançada. O espaço ficou próximo ao palco principal 
permitindo a diversão dos pais enquanto observa-
vam os filhos.

Crianças marcam presença no Camaforró

Durante visita  à sala de imprensa do 
Camaforró, o prefeito Luiz Caetano elogiou o 
trabalho dos profissionais da Coordenação de 
Comunicação que transmitiu, em tempo real, a 
festa para os internautas, através do site oficial 
da Prefeitura, www.camacari.ba.gov.br.

Caetano salientou a importância do traba-
lho de divulgação da festa, chamando a atenção 
para o fato de que “só uma boa comunicação é 
capaz de atrair novos turistas e empreendimentos 
para o Município”. O prefeito lembrou também, 
que o São João de Camaçari não se resume ao 
Camaforró. “A Prefeitura montou dois coretos nas 
praças Desembargador Montenegro e Abrantes 
para animar o Centro até o final de junho.”

O secretário Estadual da Justiça, Cidada-
nia e Direitos Humanos, Nelson Pelegrino, desta-
cou a importância em transmitir em tempo real o 
maior São João da Região Metropolitana. “Tenho 
certeza que quem não teve a oportunidade de vir 
este ano e está acompanhando a transmissão do 
Camaforró, via internet vai querer vim em 2010”, 
ressaltou o secretário.

Pelegrino ainda salientou que o Camafor-
ró é uma festa bem organizada, com acesso gra-
tuito, estacionamento fácil e sempre, com ótimas 
atrações. “Não tenho dúvida que o Camaforró é a 
maior festa de São João do Nordeste”, afirmou.

Prefeito elogia a comunicação
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Atos do Poder Executivo
LEI Nº 986/2009

DE 25 DE JUNHO DE 2009

Aprova Tabela de multas da  Lei nº 973/2009, 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 -  Fica aprovada  a tabela de Multa e seus valores, concernentes às infrações tipificadas na Lei nº 973/09, que com essa se publica.
                 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE JUNHO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI Nº 986/009

ANEXO I

TABELA DE MULTAS POR IRREGULARIDADES PREVISTAS NESTA LEI

LEIS

Em   UFIR 
Pequeno Grande 

 
Ref. 

 
Artigo 

 
Natureza de infração 

Gerador Gerador 
I Art. 2º, § 2º Deposição de resíduos em locais proibidos 94 282 
II Art.15, § 3º, I  

  
Deposição de resíduos proibidos em caçambas estacionárias 63 188 

III Art. 15, § 3º, II  
 

Desrespeito do limite de volume de caçamba estacionária por parte dos 
geradores  31 94 

IV Art. 15, § 4º Uso de transportadores não licenciados 78 235 
V Art. 16  

 
Transportar resíduos sem cadastramento  78 

 
235 

 
VI Art. 16, § 1º  Transporte de resíduos proibidos  157 

 
470 

 
VII Art. 16, § 2º, I  

 
 

Desrespeito do limite de volume de caçamba estacionária por parte dos 
transportadores  

 
31 
 

 
94 
 

VIII 16, § 2º, II  
 

Despejo de resíduos na via pública durante a carga ou transporte 31 94 

IX Art. 16, § 2º,III   Ausência de documento de Controle de Transporte de Resíduos (CTR)   63 188 
X Art. 16, § 2º, IV  

 
Estacionamento na via pública de caçamba não utilizada para a coleta 
de resíduos  31 94 

XI Art. 16, § 3º, I   Estacionamento irregular de caçamba  31 94 
XII Art. 16, § 3º, II  Ausência de dispositivo de cobertura de carga  31 94 
XIII Art. 16, § 3º, III  Não fornecer comprovação da correta destinação e documento com 

orientação aos usuários  94 282 

XIV Art. 16, § 4º  
 

Uso de equipamentos em situação irregular (conservação, identificação)  63 188 

XV Art. 17, § 5º, II Recepção de resíduos não autorizados 94 
 

282 
 

XVI Art. 19, § 1º, I  
 

Utilização de resíduos não triados em aterros   63 
 

188 
 

XVII Art. 19, § 1º, II  
 

Aceitação de resíduos provenientes de outros municípios  157 470 

XVIII Art. 19, § 2º  
 

Realização de movimento de terra sem alvará  94 
 

282 
 

 
Pequeno Gerador – Até 02 m3 
Grande Gerador – Maior que 02 m3 
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DECRETOS
DECRETO Nº. 4785/2009

DE 25 DE JUNHO DE 2009       

Altera dispositivo do Decreto nº. 4620, de 
29 de abril de 2008, que cria a Comissão 
de Organização do Conselho Municipal 
de Direitos do Idoso - CMDI, e dá outras 
providências.

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

DECRETA

Art. 1º - Fica alterado o Art. 4º, do Decreto nº. 4620, de 29 
de abril de 2008, que cria a Comissão de Organização do Conselho Mu-
nicipal de Direitos do Idoso - CMDI, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 4º - A comissão deverá concluir o processo de composição 
e instalação do CMDI no prazo máximo de até 15 (quinze) 
meses, a contar da data de publicação deste Decreto.”

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 25 DE JUNHO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretaria de Desenvolvimento Social

DECRETO DE 26 DE  JUNHO  DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com fundamento 

no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de 04  Abril de 2008.

RESOLVE

Conceder a extensão da carga horária da Servidora, ALES-
SANDRA HENRY DOREA cadastro nº. 60301-0 na Função de Técnico de 

Enfermagem, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a partir de 20 

de maio de 2009, conforme disposto no regulamento nº 4770/2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 26  DE  JUNHO DE 2009

DECRETO DE 26 DE  JUNHO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com fundamento 

no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008.

RESOLVE:

 Conceder a extensão da carga horária do Servidor, WELLING-
TON  ROMA  LAGE cadastro nº60294-9,  na Função de Técnico de En-
fermagem, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a partir de 20 

de maio de 2009, conforme disposto no regulamento nº 4770/2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 26 DE  JUNHO  DE 2009

DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com fundamento 
no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de 04  Abril de 2008.

RESOLVE:

 Conceder a extensão da carga horária da Servidora, GERU-
ZA ALVES RODRIGUES, cadastro nº60288-4 na Função de Técnico de 

Enfermagem, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a partir de 20 

de maio de 2009, conforme disposto no regulamento nº 4770/2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 26 DE  JUNHO  DE 2009

DECRETO DE 26 DE  JUNHO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com fundamento 

no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008.

RESOLVE:

 Conceder a extensão da carga horária da Servidora, ELI-
SANGELA DE SOUSA DE AZEVEDO, cadastro nº60290-1 na Função de 
Técnico de Enfermagem, de 30 horas semanais para 40 horas semanais 

a partir de 20 de maio de 2009, conforme disposto no regulamento nº 

4770/2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM26 DE  JUNHO   DE 2009

DECRETO 26  DE  JUNHO DE  2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com fundamento 

no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de  04 Abril de 2008.

RESOLVE

 Conceder a extensão da carga horária da Servidora, ANAMA-
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RIA PRATES DE SOUZA, cadastro nº 7300-7, na Função de Odontólogo 
de  20 horas semanais para 30 horas semanais a partir de 20 de maio de 
2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 26 DE  JUNHO DE 2009

DECRETO DE 26 DE JUNHO  DE 2009         

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com fundamento 

no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de  04 Abril de 2008.

RESOLVE

 Conceder a extensão da carga horária da Servidora, FABIANA 
MENEZES  GALDINO, cadastro nº 60141-4,  na Função Odontólogo  de 20 

horas semanais para 40 horas semanais a partir de 20 de maio de 2009.

GABINETE  DO PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CAMAÇARI, 
EM 26   JUNHO DE   2009

DECRETO DE 26 DE JUNHO  DE 2009         

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com fundamento 

no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de  04 Abril de 2008.

RESOLVE

 Conceder a extensão da carga horária da Servidora, ANA 
CLAUDIA DE OLIVEIRA PIMENTA, cadastro nº 60508-2,  na Função de 

Assistente Social   de  30 horas semanais para 40 horas semanais a partir de 

01 de junho de 2009, conforme disposto no regulamento nº 4770/2009.

GABINETE  DO PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CAMAÇARI, 
EM 26   JUNHO DE   2009

DECRETO DE 26 DE JUNHO  DE 2009         

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com fundamento 

no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de  04 Abril de 2008.

 

RESOLVE

 Conceder a extensão da carga horária das Servidoras, ROSI 

ELEINE SILVA ALCANTARA DE OLIVEIRA, cadastro nº 60416-7, CARO-

LINA CARDOSO MARTINS SANTOS, cadastro nº 69418-1,  na Função de 

Enfermeiraas   de  30 horas semanais para 40 horas semanais a partir de 

01 de junho de 2009, conforme disposto no regulamento nº 4770/2009.

GABINETE  DO PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CAMAÇARI, 

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2009

Dispõe sobre prorrogação de benefícios de  Licença sem 

Vencimentos a Servidor Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o constante na 

Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo Administrativo nº 08801/2009.

R E S O L V E

PRORROGAR, Licença sem Vencimentos da servidora 

ZELINDA NOVAES E SILVA JARSKE, matrícula n.º 0725-2, Economista, 

lotada na Secretaria da Administração/SECAD, Licença sem Vencimentos, 

pelo período de 24 meses, a partir de 02 de Julho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 25 DE JUNHO DE 2009.

 

DECRETO DE 25 DE JUNHO 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 e

R E S O L V E

Revogar do Decreto de 02 de junho de 2009 do servidor 

RENATO DA SILVA RODRIGUES, Cadastro nº 0910-0, à disposição da 

Prefeitura Municipal de Dias D’Avila, sem ônus para o órgão Cedente,  

retroativo a  01 de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 

EM 25 DE JUNHO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO

Prefeito

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

Secretario da Administração

EM 26   JUNHO DE   2009

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretario da Administração

EFIGÊNIA DE FATIMA CARDOSO
Secretaria da Saúde
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Licitações

PORTARIA N.º 098/2009
DE 16 DE JUNHO DE 2009

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais tendo em vista o 
que consta no processo nº 1154-21/2009, com fundamento no art. 11, alínea e c/c   art. 29  da Lei Municipal 462/00, com redação dada pela Lei Municipal 
640/04.

                                    
RESOLVE: 

 Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1154 instituída pela ex.segurada JANDIRA LIMA GOMES, matricula 009136-0, integrada por 01 
(um) dependente  JOSÉ BISPO GOMES  (esposo), em  R$  426,40 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) equivalente a 100% do salário 
de contribuição, verificado no mês de dezembro de 2008.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2009, data do óbito.

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

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n.º 0259/2009 – Processo n.º 0492/2009. CONTRATADO:  
MARCIA GONÇALVES TEIXEIRA. Objeto: Aquisição de 100 (cem) latas 
de tinta látex branca de 18 lt, e 80 (oitenta) rolos de espumas  de 9cm, 
para marcação do gramado do Estádio Armando Oliveira, atendendo 
as exigências da  Confederação Brasileira de Futebol. Valor R$ 5.700,00 
(cinco mil e setecentos reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 04/06/2009.

TERMOS  DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGISTRO 
DE PREÇOS Nº. 071/2009 FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA. LICI-
TAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL: 036/2009. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES. VALOR GLOBAL DE R$ 66.528,00 
(SESSENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS). 
PROJETO ATIVIDADE 2059, 2060 E 6066, ELEMENTO DE DESPESA 
3390.30.00.00, FONTES: 0102.020, 0114.024 E 0114.025. DATA DA ASSI-
NATURA: 01/06/2009. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA 
DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGISTRO 
DE PREÇOS Nº. 073/2009 FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 036/2009. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES. VALOR 
GLOBAL DE R$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS). 
PROJETO ATIVIDADE: 2059 2060 E 6066 ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30.00.00, FONTES 0102.020, 0114.024 E 0114.025. DATA DA ASSI-
NATURA: 01/06/2009. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA 
DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGISTRO 
DE PREÇOS Nº. 074/2009 FORNECEDOR: PRATI DONADUZZI & 
CIA LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 036/2009. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES. VALOR GLOBAL 
DE R$ 88.799,00 (OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E 
NOVE REAIS). PROJETO ATIVIDADE: 2059 2060 E 6066 ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.30.00.00, FONTES 0102.020, 0114.024 E 0114.025. 
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2009. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO 
– SECRETÁRIA DE SAÚDE.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS E CONTRATOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
de Saúde n° 002/2007; Contratante: Município de Camaçari- Secretaria da 
Saúde: Contratado: Empresa Centro Medico de Camaçari Ltda.; Objeto: 
alterar o parágrafo segundo da clausula Sexta do Preço do contrato  de 
origem; Preço : fica acrescido, através do presente termo Aditivo, o valor  
de R$ 608.544,96 ( seiscentos e oito mil quinhentos e quarenta e quatro 
reais e noventa e seis centavos),correspondendo a 25% do total previsto 
no contrato original.; Assinatura: 01/04/2009; Efigênia de Fátima Cardoso 
– Município-Secretaria de Saude.

Contratos

Instituto de Seguridade
do Servidor MunicipalIS

SM
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Guia informa sobre roteiro Sete Paraísos
A orla marítima de Camaçari encontrada 

de forma mais fácil. Através do Guia Turístico e 
Comercial, moradores e visitantes contarão com 
um novo jeito de conhecer o Caminho dos Sete 
Paraísos. Ilustrado e caricaturado, o folder mostra 
todo o litoral, de Busca Vida até Itacimirim. 

O Guia traz um pequeno roteiro sobre os 
42 quilômetros das belas praias e ainda dispõe 
de serviços como a localização de restaurantes, 
pousadas, hotéis, farmácias e lojas. 

As informações são prestadas de forma 
animada, utilizando, inclusive, caricaturas de 
pessoas das localidades. A proposta da Prefei-
tura, que solicitou o projeto, é divulgar de forma 
criativa, a orla de Camaçari. O Guia pode ser 

A partir do dia 18 de julho, tem início o 
módulo de Coleta Seletiva para 30 professores 
de colégios municipais, que participam de ca-
pacitação em educação ambiental pela Limpec 
(Empresa de Limpeza Pública de Camaçari). Ao 
todo, 83 professores realizaram o curso.

A capacitação começou no início deste 
ano, quando os professores foram escolhidos 
pela Limpec junto com a Secretaria da Educação 
(Seduc). Foram priorizadas as escolas da sede 
e orla do Município, que ainda não possuíam 
professores capacitados. Foram realizados três 
módulos teóricos. 

Durante a formação, são ensinadas téc-
nicas de meio ambiente, a exemplo de produção 
de adubos, peças recicláveis e decorativas, perfil 
dos recursos naturais locais, lixo e destinação 
final e consumo responsável sustentável. Após 
a conclusão do módulo de Coleta Seletiva, co-
meçam as aulas práticas. 

O objetivo é fazer com que os docentes 
multipliquem os conhecimentos aprendidos em 
sala de aula para que os alunos propaguem 
nas comunidades. As aulas acontecem aos 
sábados, das 8h às 12h, na sede da Limpec. As 
explanações são ministradas por profissionais da 
empresa de coleta e convidados.

Limpec capacita
30 professores 

Um conceito de educação em tempo 
integral por meio de ações culturais, educativas 
e esportivas. É o objetivo do programa Mais 
Educação, do Governo Federal, que será im-
plantado, até o final de julho, em 28 escolas de 
Camaçari.

De acordo com o assessor técnico da 
Secretaria da Educação (Seduc) e coordenador 
do Mais Educação no Município, Durval Machado, 
3.447 alunos serão beneficiados com o projeto. 
“O objetivo é ampliar os espaços e o tempo para 
realização de ações sócio-educativas com os 
estudantes em turno oposto a aula”, explica.

A proposta visa estimular o aumento 
da jornada escolar, seja em sala de aula ou em 
atividades de extensão educacional como ex-
periências esportivas e culturais. O programa é 
composto por sete eixos: meio ambiente, esporte 
e lazer, direitos humanos e cidadania, cultura 
e artes, inclusão digital, saúde, alimentação e 
prevenção.

A monitoria das aulas será feita por 
estudantes universitários e coordenado por um 
professor da rede municipal de ensino. As es-
colas vão poder buscar apoio das associações 
de bairros, igrejas e clubes, no intuito de criar 
uma integração entre o colégio e a comunidade 
do bairro.   

O Mais Educação foi instituído em abril 
de 2007 e, segundo o MEC, cinco mil colégios 
do Brasil aderiram ao programa. Na Bahia, o 
projeto existe nas escolas estaduais de Salvador 
e, no segundo semestre, será implantado nos 
municípios de Camaçari, Simões Filho e Lauro 
de Freitas.

Programa Mais
Educação chega a
Camaçari em julho

distribuído ou vendido pelos anunciantes. O custo 
estimado é de R$ 5,00. 

O mapa foi desenhado a mão e finali-
zado com recursos de computação gráfica, que 
se baseou em diversos tipos de fotos. O Guia 
Turístico e Comercial deve ser lançado em breve 
em Camaçari, com as presenças de autoridades 
e anunciantes.

O Guia é resultado de quatro meses de 
trabalho da Arte Mapas, escritório especializado 
na criação de mapas caricaturados e trabalhos 
na área de design gráfico. A iniciativa teve o apoio 
da Secretaria do Desenvolvimento do Turismo de 
Camaçari (Setur) e comércio local. 

A Prefeitura entregou na tarde de hoje 
(26/06), o alvará de funcionamento aos comer-
ciantes de sete boxes da praça do Alto da Cruz, 
inaugurada no último final de semana, como 
mais um espaço de lazer na cidade. Os boxes 
vão funcionar das 6h às 22h, beneficiando mais 
de 3 mil moradores.

O comerciante Dario Brito ficou contente 
em receber as chaves e disse que pretende 
trabalhar com alimentação. Para ele, o lugar 
representa um aumento significativo do sustento 
da renda familiar. 

“A praça está linda, moderna e o povo 
valoriza vindo todos os dias consumir”, afirma 

o aposentado Renato Machado dos Santos, 
residente na Gleba C. Ele também é um dos 
beneficiados com o novo equipamento.

Com 19 anos de experiência no co-
mércio, Marivalda de Jesus Oliveira, moradora 
do Alto da Cruz, conhece muito bem o local. 
Segundo ela, o bairro está mais bonito e o box 
tem um significado especial porque vai ajudar o 
marido vendendo caldo-de-cana, água de coco 
e refrigerante.

De acordo com o secretário de Relações 
Institucionais, Ademar Lopes, as mesas e as 
cadeiras serão padronizadas. “Como novidade o 
prefeito mandou liberar a primeira taxa no valor de 
R$ 600,00 que seria paga agora” explicou.

Comerciantes recebem boxes da praça do Alto da Cruz 

 Em Camaçari, os estudantes com até 7 
anos contam com o serviço de saúde na própria 
escola. O programa, mantido através da parceria 
entre as secretarias da Saúde e da Educação, ga-
rante mais de mil atendimentos médicos mensais 
com pediatra, oftalmologista e odontólogo.

A unidade de saúde escolar fica locali-
zada no prédio do CAIC (Centro de Atendimento 
Integral à Criança) e conta com ampla estrutura, 
composta por três consultórios, sala de assis-
tência social, de esterilização, administrativa, 
recepção e almoxarifado. 

O espaço funciona de segunda à sábado, 
das 8h às 17h. A marcação de consultas é feita 
na própria unidade. No caso de oftalmologia, tam-
bém pode ser realizada na Central de Regulação 
e Marcação de Consultas. 

O atendimento de pediatria e odonto-
logia, destinado apenas para crianças até 7 
anos, é realizado de segunda à sexta-feira, já as 
consultas com oftalmologista se estendem até o 
sábado e são abertas a todas as idades. 

Com objetivo de trabalhar a saúde no 
aspecto sócio-educativo e realizar atendimentos 
de promoção e prevenção em saúde, a unidade 

é aberta também aos alunos da rede particular 
de ensino e à comunidade em geral. 

Além do serviço oferecido no local, a 
equipe médica reserva um dia da semana para 
realizar o atendimento itinerante nas unidades de 
ensino, conforme agendamento prévio. A escola 
que tiver interesse em solicitar a visita dos pro-
fissionais deve ligar para o telefone 3621-4763, 
de segunda à quarta-feira.

De acordo com a Secretaria da Saúde 
(Sesau), o trabalho de prevenção realizado nas 
escolas é muito importante porque, na maioria 
das vezes, são os professores que identificam 
determinados problemas de saúde nas crianças, 
principalmente, os de visão. Por mês, são ofere-
cidos 472 atendimentos em oftalmologia, 330 de 
pediatria e 320 de odontologia. 

Para atender a demanda, a unidade de 
saúde escolar conta com uma equipe composta 
por dois pediatras, dois odontólogos, dois oftal-
mologistas, uma socióloga, dois auxiliares de 
consultório dentário, supervisor de saúde bucal, 
administrador hospitalar, dois auxiliares de higie-
nização, dois assistentes administrativos, dois 
recepcionistas e dois vigilantes.

SAÚDE ESCOLAR
 

Programa oferece mais
de mil atendimentos mensais


