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Diário Oficial
Camaçari implanta programa de auditoria
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Programa visa acelerar e democratizar o atendimento do SUS

Primeiro municípío a entregar o Bairro Novo

Educação de Camaçari 
recebe prêmios

Escola técnica vai atender 
mais de 1200 pessoas

Camaçari é o primeiro Mu-
nicípio da Bahia a aderir o Sisaud/
Sus (Sistema Nacional de Auditoria 
do Sistema Único de Saúde). Os 
auditores do Ministério da Saúde, 
Fernando Menezes Neto e Maria 
Aparecida Benetti estão realizando 
um treinamento com os auditores 
da Secretaria Municipal da Saúde 
(Sesau) para a implantação do pro-
grama.

A capacitação é gratuita e 
acontece na Central de Regulação 
do Sus, nos turnos matutino e ves-
pertino, abordando a operacionali-
zação do sistema, com discussões 
sobre a nova forma de fazer audi-
toria. 

Idealizado para facilitar o acompanha-
mento das investigações, assim como a identi-
ficação de toda força de trabalho disponível no 
SNA (Sistema Nacional de Auditoria), o Sisau/
Sus é uma ferramenta informatizada voltada 
para a integração das atividades relacionadas 
com o Sistema Único de Saúde.

Segundo Fernando Menezes, a implan-
tação do programa oferece muitas vantagens 
para os beneficiários do Sus, a exemplo de agili-
dade, rapidez e democratização da informação, 
onde a população pode ter acesso e cobrar os 
resultados através do site www.sna.saude.gov.
br, no link consulta auditorias, ou pelo telefone 

(61) 3306-7200. 
A coordenadora da auditoria do Sus da 

Sesau, Marjorie Travassos, informou que o sis-
tema estará disponível em Camaçari no início 
de setembro e vai servir para que as pessoas 
tenham conhecimento da situação das clínicas 
que foram auditadas, dos resultados das denún-
cias, e das penalidades. 

Segundo ela, “a auditoria está inserida 
no programa de governo baseada na transpa-
rência dos recursos públicos e é um instrumento 
de controle da gestão que se propõe a dar um 
atendimento de qualidade a população, educan-
do, ensinando e se necessário punindo”.

Camaçari sai na frente e é o primeiro do 
Brasil a entregar as residências do Bairro Novo. 
A previsão é de que mais de 600 famílias este-
jam com as chaves dos imóveis até o final do 
ano. Construído em uma área de 1 milhão de 
metros quadrados, o condomínio conta com to-
tal infra-estrutura com rede de água e de esgo-
to, ruas pavimentadas, iluminadas e sinalizadas, 
área de lazer e segurança. 

O Bairro Novo Camaçari possui casas 
de dois e três quartos e apartamentos de dois 
quartos. Em Camaçari, foram vendidos 85% dos 
imóveis. Diante do sucesso, jovens executivos 
da construtora Odebrecht, idealizadora do pro-
jeto, participaram, no dia (05/08), de treinamen-
to empresarial, na Cidade do Saber Professor 

Raymundo Pinheiro.
Na ocasião, o secretário da Habitação 

de Camaçari, Djalma Machado, apresentou um 
estudo de caso sobre o empreendimento no Mu-
nicípio e o sucesso das vendas. “Pela primeira 
vez, a sede de Camaçari vai ganhar um bairro 
planejado e com infra-estrutura completa”, diz.

O secretário explicou ainda que a ini-
ciativa contribui para o desenvolvimento do 
Município, que a cada ano atrai mais morado-
res. “Camaçari tem grande importância para o 
crescimento econômico do Estado. O resultado 
é a atração de novas pessoas. Só nos últimos 
anos, mais de 40 mil migraram para o Municí-
pio”, concluiu. 

Djalma Machado ainda salientou que o 

Bairro Novo muda o conceito de mo-
radia do Município e atrai novos in-
vestimentos. “Em breve uma Cidade 
Técnica Universitária será construída 
na região, o que valoriza ainda mais o 
local”, finalizou.

Participaram do encontro, o 
presidente do Bairro Novo, Roberto 
Sena e jovens executivos da em-
presa, inclusive de outros países. O 
treinamento contou com tradução si-
multânea e terminou com grupos de 
trabalho. 

O empreendimento está pre-
sente também nas cidades de Porto 
Velho, Brasília e Fortaleza, com previ-
são de novos lançamentos em Salva-
dor e Nova Iguaçu.
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Na próxima segunda-feira (10/08), o 
prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano, re-
cebe em Billund, na Dinamarca, o Prêmio de 
Inovação em Educação Tecnológica. A iniciativa 
é um reconhecimento ao trabalho educacional 
de qualidade desenvolvido em Camaçari. 

A cidade é a única da Bahia a receber 
o prêmio, que é oferecido pelo Lego Group as 
melhores práticas de gestão educacional. Ca-
maçari foi escolhida por conta do projeto de 
Educação Tecnológica Lego Zoom, inserido nas 
escolas públicas.

Para Caetano, o título é um reconhe-
cimento à dedicação e trabalhos oferecidos à 
Educação. A homenagem também estimula a 
gestão municipal a desenvolver cada vez mais 
programas e projetos para melhorar e aperfeiço-
ar a educação disponibilizada à população.

Implantado em 2006, o Lego Zoom ofe-
rece ao estudante a oportunidade de vivenciar 
os conteúdos aprendidos em sala de aula, atra-
vés da construção de maquetes e robôs contro-
lados por computador. O kit da Lego é utilizado 
na confecção e montagem das criações.

O ensino da robótica é parte integrante 
dos sete eixos da política pedagógica aplicada 
no Município, que inclui a educação inclusiva, 
informática, educação ambiental, arte educa-
ção, esporte e ciências experimentais. 

 
CAMPEONATOS
Camaçari tem participado de campeo-

natos nacionais de robótica. Nos últimos dois 
anos, o Município se fez presente no Power Pu-
zzle, evento que trata do poder e tipos de ener-
gia alternativa, realizado em São Paulo. 

Ano passado quem participou foi o Colé-
gio Lídia Coelho, localizado em Arembepe, e em 
2007, o São Thomaz de Cantuária, no Centro.

A futura instalação do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA) – 
Campus Camaçari, antigo Cefet, vai beneficiar 
cerca de 1200 pessoas, a partir de janeiro de 
2010. A novo campus vai contar ainda com dois 
novos cursos, o de licenciatura em química e o 
de técnico em edificações.

Com uma área total de 33.800 metros 
quadrados, doada pela Prefeitura de Camaçari, 
a nova sede do IFBA (escola técnica) conta com 
uma estrutura inicial de 5 mil metros quadrados 
e vai ficar localizado na Cidade Técnico-Univer-
sitária, no Espaço Alpha, próximo à Empresa de 
Limpeza Pública de Camaçari (Limpec).

O projeto da nova sede terá um  pavi-
mento, com oito salas de aula, um auditório com 
120 lugares, uma biblioteca, 10 laboratórios, 
sala de videoconferência, além de salas admi-
nistrativas e de convivência. O investimento é 
de mais de R$ 5 milhões. O recurso é do Gover-
no Federal, através do Ministério da Educação.

 Hoje, o instituto atende, em média, de 
500 alunos, entre estudantes da unidade de Ca-
maçari e do Núcleo Avançado de Ensino, em 
Dias D’Ávila, extensão do campus do Município, 
funcionando em sede provisória instalada no 
antigo Laboratório Técnico Automotivo (LTA), na 
Avenida Eixo Urbano Central, s/nº, Centro.

É a primeira vez que Camaçari ganha um bairro planejado

Planseq chega à orla - Pág. 28
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Atos do Poder Executivo
LEIS

LEI Nº. 995/2009
DE 03 DE AGOSTO DE 2009

“Atualiza a Tabela de Vencimentos, Anexo IV, da Lei nº. 873/2008 – Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Ser-
vidores do Magistério Público do Município de Camaçari, reajusta auxílios dispostos nas Leis nº. 544/2001 e 810/2007 
e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do 
Município, 

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

Art. 1º - Atualiza os valores constantes da Tabela de Vencimentos, Anexo IV da Lei Municipal nº. 873/2008, aplicando 8% (oito por cento), 
retroativos ao mês de maio do corrente exercício e 3% (três por cento), com efeitos financeiros a vigorar no mês de janeiro de 2010, totalizando um 
percentual de 11% (onze por cento). 

Parágrafo Único - As tabelas de atualizações de que trata este artigo integram e serão publicadas com esta Lei.

Art. 2º - O valor do auxílio alimentação, disposto no artigo 2º da Lei nº. 810/2007, será reajustado em 18% (dezoito por cento).

Art. 3º - O valor do auxílio transporte, instituído pela Lei nº. 544/2001, será reajustado em 12% (doze por cento).

Art. 4º - Os efeitos financeiros decorrentes da presente Lei retroagirão a 1º. de maio do corrente exercício.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE AGOSTO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ANEXO IV 
TABELAS DE VENCIMENTOS 

MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 

        Lei nº 995/ 2009  

        VIGENCIA 1/5/2009  

CARGOS EFETIVOS 

Carga Horária: 20 horas 3,0%         
FAIXA DE REFERÊNCIAS 

CARGO NÍVEL 
A B C D E F G H I J 

Esp. I  459,00 472,77 486,95 501,56 516,61 532,10 548,07 564,51 581,44 598,89 
Esp. II 508,18 523,42 539,12 555,30 571,96 589,12 606,79 624,99 643,74 663,05 PROFESSOR 

Esp. III 557,35 574,08 591,30 609,04 627,31 646,13 665,51 685,48 706,04 727,22 
I 655,71 675,38 695,64 716,51 738,01 760,15 782,95 806,44 830,64 855,55 
II 721,28 742,92 765,21 788,16 811,81 836,16 861,25 887,09 913,70 941,11 
III 829,47 854,36 879,99 906,39 933,58 961,59 990,44 1.020,15 1.050,75 1.082,28 

PROFESSOR / 
COORDENADOR 
PEDAGÓGICO 

IV 1.036,84 1.067,95 1.099,99 1.132,99 1.166,98 1.201,99 1.238,05 1.275,19 1.313,44 1.352,85 
            

Carga Horária: 40 horas          

FAIXA DE REFERÊNCIAS 

CARGO NÍVEL A B C D E F G H I J 
Esp. I  918,00 945,54 973,90 1.003,12 1.033,21 1.064,21 1.096,13 1.129,02 1.162,89 1.197,78 

Esp II 1.016,35 1.046,84 1.078,25 1.110,60 1.143,91 1.178,23 1.213,58 1.249,99 1.287,48 1.326,11 PROFESSOR 

Esp. III 1.114,71 1.148,15 1.182,59 1.218,07 1.254,61 1.292,25 1.331,02 1.370,95 1.412,08 1.454,44 
I 1.311,42 1.350,77 1.391,29 1.433,03 1.476,02 1.520,30 1.565,91 1.612,88 1.661,27 1.711,11 
II 1.442,56 1.485,84 1.530,42 1.576,33 1.623,62 1.672,33 1.722,50 1.774,17 1.827,40 1.882,22 
III 1.658,95 1.708,72 1.759,98 1.812,78 1.867,16 1.923,18 1.980,87 2.040,30 2.101,51 2.164,55 

PROFESSOR / 
COORDENADOR 
PEDAGÓGICO 

IV 2.073,69 2.135,90 2.199,97 2.265,97 2.333,95 2.403,97 2.476,09 2.550,37 2.626,88 2.705,69 
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LEI Nº. 996/2009
DE 03 DE AGOSTO DE 2009

“Atualiza a Tabela de Vencimentos, Anexo 
IV, da Lei nº. 874/2008 – Plano de Carrei-
ra, Cargos e Vencimentos dos Servidores 
Públicos da Administração do Município 
de Camaçari e dá outras providencias”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgâ-
nica do Município,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Atualiza os valores constantes da Classe I, da tabela 
de vencimentos, Anexo IV, da Lei nº. 874/2008, aplicando o índice de 
11,78% (onze inteiros e setenta e oito décimos por cento) em conformida-
de com o percentual que reajustou o salário mínimo nacional.

Art. 2º - Atualiza os valores constantes das Classes II, III e 
IV, da tabela de vencimentos, Anexo IV, da Lei nº. 874/2008, aplicando 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, 
no valor de 5,75% (cinco inteiros e setenta e cinco décimos por cento), 
correspondente ao período de maio de 2008 a abril de 2009. 

Art. 3º -  Reajusta, no percentual de 32,98 % (trinta e dois 
inteiros e noventa e oito décimos por cento), os valores constantes da 
tabela de vencimento para o cargo de médico, Anexo IV, da Lei Municipal 
nº. 874/2008. 

Art. 4º - As tabelas atualizadas de que tratam os artigos 1º, 2º 
e 3º. integram e serão publicadas  com esta Lei.

Art. 5º - Os efeitos financeiros decorrentes da presente lei 
retroagirão a 1º. de maio do corrente exercício.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 03 DE AGOSTO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

   Lei nº 995/ 2009   
     VIGENCIA 1/5/2009  

ANEXO IV 
TABELAS DE VENCIMENTOS 

MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 

CARGOS EM COMISSÃO 

 DENOMINAÇÃO DO CARGO Nº DE TURNOS VENCIMENTO 
 

DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I 2 TURNOS 854,55  
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I 3 TURNOS 1.044,45  
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II 2 TURNOS 759,60  
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II 3 TURNOS 902,03  
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III 2 TURNOS 664,65  
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III 3 TURNOS 807,08  
VICE - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I 1 TURNO 332,33  
VICE - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I 2 TURNOS 664,65  
VICE - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II 1 TURNO 284,85  
VICE - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II 2 TURNOS 569,70  
VICE - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III 1 TURNO 237,38  
VICE - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR III 2 TURNOS 474,75  
GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR I 2 TURNOS 237,38  
GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR II 2 TURNOS 189,90  
GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR III 2 TURNOS 142,43  

FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 DENOMINAÇÃO DO CARGO Nº DE TURNOS GRATIFICAÇÃO 
 

SECRETÁRIO ESCOLAR I 2 TURNOS 569,70  
SECRETÁRIO ESCOLAR I 3 TURNOS 664,65  
SECRETÁRIO ESCOLAR II 2 TURNOS 474,75  
SECRETÁRIO ESCOLAR II 3 TURNOS 569,70  
SECRETÁRIO ESCOLAR III 2 TURNOS 379,80  
SECRETÁRIO ESCOLAR III 3 TURNOS 474,75  
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ANEXO IV 
TABELAS DE VENCIMENTOS  

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
              
          LEI Nº 996 / 2009  
  clas 2a4 clas 1 medico         

Reajuste 1,057500 1,1178 1,329880    VIGENCIA 1/5/2009  

GERAL 

CARGA HORÁRIA - 30 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERÊNCIAS 

A B C D E F G H I J L M I 
465,00 476,63 488,55 500,76 513,28 526,11 539,26 552,74 566,56 580,73 595,25 610,13 

A B C D E F G H I J L M 
1 

II 
625,38 641,01 657,04 673,47 690,30 707,56 725,25 743,38 761,96 781,01 800,54 820,55 

A B C D E F G H I J L M I 
529,60 542,84 556,41 570,32 584,57 599,19 614,17 629,52 645,26 661,39 677,93 694,88 

A B C D E F G H I J L M 
2 

II 
712,25 730,05 748,31 767,01 786,19 805,84 825,99 846,64 867,80 889,50 911,74 934,53 

A B C D E F G H I J L M I 
854,46 875,82 897,72 920,16 943,16 966,74 990,91 1.015,68 1.041,08 1.067,10 1.093,78 1.121,13 

A B C D E F G H I J L M 
3 

II 
1.149,15 1.177,88 1.207,33 1.237,51 1.268,45 1.300,16 1.332,67 1.365,98 1.400,13 1.435,14 1.471,01 1.507,79 

A B C D E F G H I J L M I 
1.367,98 1.402,18 1.437,24 1.473,17 1.510,00 1.547,75 1.586,44 1.626,10 1.666,75 1.708,42 1.751,13 1.794,91 

A B C D E F G H I J L M II 
1.839,78 1.885,78 1.932,92 1.981,25 2.030,78 2.081,55 2.133,59 2.186,92 2.241,60 2.297,64 2.355,08 2.413,96 

A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
2.474,30 2.536,16 2.599,57 2.664,56 2.731,17 2.799,45 2.869,43 2.941,17 3.014,70 3.090,07 3.167,32 3.246,50 

              
              

PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERENCIAS 
A B C D E F G H I J L M I 
3.505,98 3.593,63 3.683,47 3.775,56 3.869,95 3.966,70 4.065,86 4.167,51 4.271,70 4.378,49 4.487,95 4.600,15 

A B C D E F G H I J L M II 
4.715,16 4.833,04 4.953,86 5.077,71 5.204,65 5.334,77 5.468,14 5.604,84 5.744,96 5.888,58 6.035,80 6.186,69 

A B C D E F G H I J L M 

4 

II 
6.341,36 6.499,90 6.662,39 6.828,95 6.999,68 7.174,67 7.354,04 7.537,89 7.726,33 7.919,49 8.117,48 8.320,42 

              
              
              
          LEI Nº 996 / 2009  

          VIGENCIA 1/5/2009  

MÉDICO 

CARGA HORÁRIA - 20 HORAS   

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERENCIAS 
A B C D E F G H I J L M I 
2.300,00 2.357,50 2.416,44 2.476,85 2.538,77 2.602,24 2.667,30 2.733,98 2.802,33 2.872,39 2.944,20 3.017,80 

A B C D E F G H I J L M II 
3.093,25 3.170,58 3.249,84 3.331,09 3.414,36 3.499,72 3.587,22 3.676,90 3.768,82 3.863,04 3.959,62 4.058,61 

A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
4.160,07 4.264,07 4.370,67 4.479,94 4.591,94 4.706,74 4.824,41 4.945,02 5.068,64 5.195,36 5.325,24 5.458,37 

              
 

              

MÉDICO 

CARGA HORÁRIA - 24 HORAS   

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERENCIAS 
A B C D E F G H I J L M I 
2.760,00 2.829,00 2.899,73 2.972,22 3.046,52 3.122,69 3.200,76 3.280,77 3.362,79 3.446,86 3.533,03 3.621,36 

A B C D E F G H I J L M II 
3.711,89 3.804,69 3.899,81 3.997,30 4.097,24 4.199,67 4.304,66 4.412,28 4.522,58 4.635,65 4.751,54 4.870,33 

A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
4.992,09 5.116,89 5.244,81 5.375,93 5.510,33 5.648,09 5.789,29 5.934,02 6.082,37 6.234,43 6.390,29 6.550,05 
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MÉDICO 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS   

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERENCIAS 
A B C D E F G H I J L M I 
4.600,00 4.715,00 4.832,88 4.953,70 5.077,54 5.204,48 5.334,59 5.467,96 5.604,66 5.744,77 5.888,39 6.035,60 

A B C D E F G H I J L M II 
6.186,49 6.341,15 6.499,68 6.662,17 6.828,73 6.999,45 7.174,43 7.353,79 7.537,64 7.726,08 7.919,23 8.117,21 

A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
8.320,14 8.528,15 8.741,35 8.959,88 9.183,88 9.413,48 9.648,81 9.890,03 10.137,29 10.390,72 10.650,49 10.916,75 

              
          LEI Nº 996 / 2009  
          VIGENCIA 1/5/2009  

ODONTÓLOGO 

CARGA HORÁRIA - 20 HORAS 

CLASSE NÍVEL REFERENCIAS 
A B C D E F G H I J L M I 

1.367,98 1.402,18 1.437,24 1.473,17 1.510,00 1.547,75 1.586,44 1.626,10 1.666,75 1.708,42 1.751,13 1.794,91 
A B C D E F G H I J L M II 

1.839,78 1.885,78 1.932,92 1.981,25 2.030,78 2.081,55 2.133,59 2.186,92 2.241,60 2.297,64 2.355,08 2.413,96 
A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
2.474,30 2.536,16 2.599,57 2.664,56 2.731,17 2.799,45 2.869,43 2.941,17 3.014,70 3.090,07 3.167,32 3.246,50 

              

ODONTÓLOGO 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 

CLASSE NÍVEL REFERENCIAS 

A B C D E F G H I J L M I 
2.735,96 2.804,36 2.874,47 2.946,33 3.019,99 3.095,49 3.172,88 3.252,20 3.333,51 3.416,84 3.502,27 3.589,82 

A B C D E F G H I J L M II 
3.679,57 3.771,56 3.865,85 3.962,49 4.061,55 4.163,09 4.267,17 4.373,85 4.483,20 4.595,28 4.710,16 4.827,91 

A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
4.948,61 5.072,32 5.199,13 5.329,11 5.462,34 5.598,90 5.738,87 5.882,34 6.029,40 6.180,13 6.334,64 6.493,00 

              

ENFERMEIRO E TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NS 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERENCIAS 
A B C D E F G H I J L M I 
1.823,98 1.869,58 1.916,31 1.964,22 2.013,33 2.063,66 2.115,25 2.168,13 2.222,34 2.277,90 2.334,84 2.393,21 

A B C D E F G H I J L M II 
2.453,04 2.514,37 2.577,23 2.641,66 2.707,70 2.775,40 2.844,78 2.915,90 2.988,80 3.063,52 3.140,10 3.218,61 

A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
3.299,07 3.381,55 3.466,09 3.552,74 3.641,56 3.732,60 3.825,91 3.921,56 4.019,60 4.120,09 4.223,09 4.328,67 

              
              

         LEI Nº 996 / 2009  

          VIGENCIA 1/5/2009  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NM 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERENCIAS 
A B C D E F G H I J L M I 
1.140,24 1.168,74 1.197,96 1.227,91 1.258,61 1.290,08 1.322,33 1.355,39 1.389,27 1.424,00 1.459,60 1.496,09 

A B C D E F G H I J L M 
3 

II 
1.533,49 1.571,83 1.611,13 1.651,41 1.692,69 1.735,01 1.778,38 1.822,84 1.868,41 1.915,12 1.963,00 2.012,08 

 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA NM 

CARGA HORÁRIA - 24 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERENCIAS 
A B C D E F G H I J L M I 

854,46 875,82 897,72 920,16 943,16 966,74 990,91 1.015,68 1.041,08 1.067,10 1.093,78 1.121,13 
A B C D E F G H I J L M 

3 
II 

1.149,15 1.177,88 1.207,33 1.237,51 1.268,45 1.300,16 1.332,67 1.365,98 1.400,13 1.435,14 1.471,01 1.507,79 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERÊNCIAS 

A B C D E F G H I J L M I 
465,00 476,63 488,55 500,76 513,28 526,11 539,26 552,74 566,56 580,73 595,25 610,13 

A B C D E F G H I J L M 
1 

II 
625,38 641,01 657,04 673,47 690,30 707,56 725,25 743,38 761,96 781,01 800,54 820,55 

              

ASSISTENTE DE CRECHE E MONITOR DE MULTIMEIOS E DIDÁTICOS 

CARGA HORÁRIA - 40 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERÊNCIAS 

A B C D E F G H I J L M I 
529,60 542,84 556,41 570,32 584,57 599,19 614,17 629,52 645,26 661,39 677,93 694,88 

A B C D E F G H I J L M 
2 

II 
712,25 730,05 748,31 767,01 786,19 805,84 825,99 846,64 867,80 889,50 911,74 934,53 

              
              

          LEI Nº 996 / 2009  

          VIGENCIA 1/5/2009  
              

CARGOS EM EXTINÇÃO 

CARGA HORÁRIA - 30 HORAS 

CLASSE NÍVEL FAIXA DE REFERÊNCIAS 

A B C D E F G H I J L M I 
465,00 476,63 488,55 500,76 513,28 526,11 539,26 552,74 566,56 580,73 595,25 610,13 

A B C D E F G H I J L M 
1 

II 
625,38 641,01 657,04 673,47 690,30 707,56 725,25 743,38 761,96 781,01 800,54 820,55 

A B C D E F G H I J L M I 
529,60 542,84 556,41 570,32 584,57 599,19 614,17 629,52 645,26 661,39 677,93 694,88 

A B C D E F G H I J L M 
2 

II 
712,25 730,05 748,31 767,01 786,19 805,84 825,99 846,64 867,80 889,50 911,74 934,53 

A B C D E F G H I J L M I 
854,46 875,82 897,72 920,16 943,16 966,74 990,91 1.015,68 1.041,08 1.067,10 1.093,78 1.121,13 

A B C D E F G H I J L M 
3 

II 
1.149,15 1.177,88 1.207,33 1.237,51 1.268,45 1.300,16 1.332,67 1.365,98 1.400,13 1.435,14 1.471,01 1.507,79 

A B C D E F G H I J L M I 
1.367,98 1.402,18 1.437,24 1.473,17 1.510,00 1.547,75 1.586,44 1.626,10 1.666,75 1.708,42 1.751,13 1.794,91 

A B C D E F G H I J L M II 
1.839,78 1.885,78 1.932,92 1.981,25 2.030,78 2.081,55 2.133,59 2.186,92 2.241,60 2.297,64 2.355,08 2.413,96 

A B C D E F G H I J L M 

4 

III 
2.474,30 2.536,16 2.599,57 2.664,56 2.731,17 2.799,45 2.869,43 2.941,17 3.014,70 3.090,07 3.167,32 3.246,50 

 

LEI Nº 997/2009
DE 05 DE AGOSTO DE 2009

Reorganiza o Regime Próprio de Previ-
dência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Camaçari e dá outras providên-
cias.

A PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICIPIO DE CAMAÇA-
RI, ESTADO DA BAHIA no uso das suas atribuições legais, 

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

TÍTULO I
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

CAPÍTULO I
DO ÓRGÃO GESTOR DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI E DOS OBJETIVOS

Art. 1º. O Regime Próprio de Previdência Social do Municí-
pio de Camaçari, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, fica reor-
ganizado nos termos desta Lei, sendo obrigatoriamente filiados todos os 
servidores titulares de cargos efetivos ativos e inativos e os pensionistas, 
dos Poderes do Município de Camaçari, as autarquias e as fundações, na 
qualidade de segurados, bem como seus respectivos dependentes. 

Parágrafo Único - Não integram o RPPS do Município de Ca-
maçari os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargos em comis-
são, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de 
outros cargos temporários ou de empregos públicos. 

Art. 2º. Fica vedada, nos termos desta Lei e do artigo 40, § 
20, da Constituição Federal, a existência de mais de um regime próprio de 
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previdência social e de mais de uma unidade gestora do regime próprio 
no âmbito do Município de Camaçari. 

Art. 3º. Fica mantido o órgão gestor único do Regime Próprio 
de Previdência Social do Município de Camaçari, sob a denominação de 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, autarquia em re-
gime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Art. 4º. O ISSM tem como atribuição principal captar e capi-
talizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios 
previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que tra-
ta esta Lei, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e 
eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento.

§ 1º Para os fins previstos no caput, incumbem ao ISSM o 
gerenciamento e a operacionalização do RPPS do Município de Cama-
çari, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previ-
denciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios 
previdenciários, ora reorganizado e unificados por esta Lei, devidos aos 
segurados e a seus dependentes. 

§ 2º O Município de Camaçari constitui-se em garantidor das 
obrigações do ISSM, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos 
benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, 
cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previ-
dência Social. 

Art. 5º. O ISSM, na consecução de suas finalidades, atende-
rá, obrigatoriamente, aos seguintes princípios:

I - Provimento de regime de previdência social de caráter con-
tributivo e solidário aos segurados e dependentes;

II - Caráter democrático e eficiente de gestão, com a parti-
cipação de representantes do Poder Público do Município de Camaçari, 
dos segurados e dependentes;

III - Transparência na gestão de seus recursos financeiros e 
previdenciários;

IV - Gestão administrativo-financeira autônoma em relação 
ao Município de Camaçari;

V - Custeio da previdência social, mediante contribuições dos 
órgãos e dos servidores ativos e inativos e pensionistas de que trata o art. 
1º desta Lei, segundo critérios socialmente justos e atuarialmente com-
patíveis;

VI - Preservação do equilíbrio financeiro e atuarial;

VII - Proibição da criação, majoração ou extensão de quais-
quer benefícios ou serviços, sem a correspondente fonte de custeio to-
tal. 

Art. 6º. O RPPS do Município de Camaçari, gerido pelo ISSM, 
visa dar cobertura aos eventos a que estão sujeitos os seus beneficiários 
e compreende um conjunto de benefícios que atendem às seguintes fi-
nalidades: 

I - Garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, 
doença, acidente em serviço, idade avançada, reclusão e morte;

II - Proteção à família.

TÍTULO II
DOS BENEFICIÁRIOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º. São beneficiários do RPPS os segurados e dependen-
tes definidos nos termos das Seções I e II deste Capítulo.

Art. 8º. Permanece filiado ao RPPS, na qualidade de segura-
do, o servidor ativo titular de cargo efetivo que estiver:

I - Cedido, com ônus ou sem ônus para o cessionário, a órgão 
ou entidade da Administração direta e indireta do próprio ou outro ente 
federativo;

II - Afastado ou licenciado, inclusive para o exercício de man-
dato classista, desde que observados os prazos previstos em lei e desde 
que o tempo de licenciamento seja considerado como de efetivo serviço 
no cargo;

III - Investido em mandato eletivo federal, estadual, distrital 
ou municipal;

IV - No exercício de cargos de provimento temporário nos 
órgãos e entidades dos Poderes do Município;

V - Em disponibilidade remunerada, nos termos do § 3º, artigo 
41, da Constituição Federal.

Parágrafo único - O segurado, exercente de mandato de Ve-
reador, que ocupe, concomitantemente, cargo efetivo, filia-se ao RPPS 
exclusivamente por conta deste.

Art. 9º. O servidor efetivo cedido pela União, Estado, Distrito 
Federal ou outro Município permanece filiado ao regime previdenciário 
de origem.

SEÇÃO I
DOS SEGURADOS

Art. 10. A qualidade de segurado resulta, automaticamente, 
do início do exercício em cargo efetivo municipal para os servidores ci-
vis.

Art. 11. São segurados do regime estabelecido por esta Lei:

I - Os servidores públicos municipais ativos titulares de cargo 
efetivo dos órgãos e entidades dos Poderes do Município;

II - Os servidores públicos inativos dos órgãos e entidades 
dos Poderes do Município.

Art. 12 - A perda da qualidade de segurado ocorrerá nas se-
guintes hipóteses:

I - Morte;

II - Exoneração ou demissão;

III - Cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, nas 
hipóteses previstas em lei.

SEÇÃO II
DOS DEPENDENTES

Art. 13 - Consideram-se dependentes dos segurados defini-
dos nos incisos I e II do artigo 11, para os efeitos desta Lei:

I - O cônjuge;

II - O(a) companheiro(a);

III - O filho solteiro e não emancipado, até completar 18 (de-
zoito) anos de idade;

IV - Os filhos solteiros inválidos de qualquer idade, enquanto 
permanecerem nesta condição, desde que com dependência econômica 
comprovada;

V - Os pais inválidos, enquanto permanecerem nesta condi-
ção, desde que com dependência econômica comprovada.

§ 1º - A dependência econômica das pessoas indicadas nos 
incisos I, II e III deste artigo é presumida, e a das demais deve ser com-
provada.

§ 2º - Equiparam-se aos filhos, nas condições dos incisos III 
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e IV deste artigo, o tutelado e o enteado, em relação aos quais tenha 
o segurado obtido delegação do pátrio poder, desde que atendidos os 
seguintes requisitos:

I. que o equiparado não tenha qualquer vinculação previden-
ciária, quer como segurado, quer como beneficiário dos pais ou de ou-
trem, fato este que deve ser comprovado;

II. que o equiparado e os seus genitores não possuam bens 
ou rendimentos suficientes à sua manutenção;

III. que o equiparado viva sob a exclusiva dependência eco-
nômica do segurado;

IV. em se tratando do enteado, que apresente a certidão de 
casamento do segurado e a certidão de nascimento do dependente.

§ 3º - É considerada companheira, nos termos do inciso II 
deste artigo, a pessoa solteira, viúva, separada judicialmente, compro-
vadamente separada de fato ou divorciada, que mantém união estável 
com o segurado que se encontre nestas mesmas condições, e desde que 
resulte comprovada a manutenção da união estável até a data do óbito.

§ 4º - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, admitir-
se-á como elementos para comprovação de vida em comum, dentre ou-
tros:

I - domicílio comum;

II - existência de filho havido em comum;

III - realização de casamento religioso;

IV - disposições testamentárias;

V - encargos domésticos;

VI - existência de conta bancária ou poupança conjunta;

VII - escritura de compra e venda de imóvel;

VIII - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

IX – conta bancária conjunta;

X - figurar o interessado como dependente ou beneficiário do 
segurado em apólice de seguro, declaração de imposto de renda, regis-
tro de associação de qualquer natureza, clube ou agremiação esportiva, 
social ou cultural.

§ 5º. A falta de indicação do(a) companheiro(a) poderá ser 
suprida, após a morte do segurado, por meio das provas referidas no 
parágrafo anterior, que deverão ser consideradas em conjunto, no míni-
mo de 03 (três), corroboradas, quando for o caso, mediante Justificação 
Administrativa, processada pelo ISSM, na forma desta Lei.

§ 6°. Em sendo insuficiente a Justificação Administrativa, será 
realizada, pelo setor competente do ISSM, sindicância para apuração da 
veracidade dos fatos alegados.

§ 7º. O segurado casado não poderá realizar inscrição de 
companheiro (a), enquanto mantiver convivência com o cônjuge ou não 
caracterizar a ocorrência de fato que possa ensejar a sua separação ju-
dicial ou divórcio.

§ 8º. Considera-se dependente econômico, para os fins desta 
Lei, a pessoa que não tenha condições financeiras de manter-se, não 
disponha de bens passíveis de gerar renda, não receba auxilio instituído 
pela União e tenha suas necessidades básicas integralmente atendidas 
pelo segurado.

§ 9º. A condição de dependência econômica dos beneficiários 
indicados nos incisos IV e V do caput deste artigo deverá ser comprovada, 
periodicamente, em prazo nunca superior a 01 (um) ano, mediante atuali-
zação da documentação exigida quando do requerimento do benefício.

§ 10. A existência de dependente de qualquer das classes 
enumeradas nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo exclui do direito 
às prestações previdenciárias os pais inválidos. 

§ 11. Dos dependentes inválidos referidos nos incisos IV e V 
do caput deste artigo exigir-se-á prova de não serem beneficiários, direta 
ou indiretamente, como segurados ou dependentes, de qualquer sistema 
previdenciário oficial, ressalvada a hipótese do parágrafo seguinte.

§ 12. No caso de filho maior, solteiro, inválido e economica-
mente dependente, admitir-se-á a duplicidade de vinculação previdenci-
ária como dependente, unicamente em relação aos genitores, segurados 
que sejam de qualquer regime previdenciário.

§ 13. As condições de invalidez temporária e permanente se-
rão apuradas pela Junta Médica oficial do Município ou por instituição 
credenciada pelo Poder Público.

§ 14. A verificação da condição de invalidez temporária a que 
se refere o parágrafo anterior deverá ser realizada em prazo nunca supe-
rior a 06 (seis) meses.

§ 15. Na hipótese de filhos e pais inválidos em caráter perma-
nente, o ISSM poderá, a qualquer tempo, se julgar necessário, solicitar 
apuração da condição de invalidez pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio, ou por instituição credenciada pelo Poder Público. 

§ 16. O dependente do segurado será também beneficiário do 
ISSM a partir da data em que lhe for deferido o benefício de pensão ou de 
auxílio-reclusão por ato da autoridade competente.

Art. 14. A perda da qualidade de dependente e, se for o caso, 
a de beneficiário do ISSM ensejará o cancelamento do benefício respec-
tivo e ocorrerá:

I. Para o cônjuge, pela anulação do casamento, pela sepa-
ração de fato ou judicial, ou pelo divórcio, desde que o segurado não lhe 
preste alimentos de forma espontânea ou fixados judicialmente;

II. Para o (a) companheiro (a), quando revogada a sua indi-
cação pelo segurado ou desaparecidas as condições inerentes a essa 
qualidade, desde que o segurado não lhe preste alimentos de forma es-
pontânea ou fixados judicialmente;

III. Para o filho e os referidos no § 2º do artigo 13 desta Lei, ao 
completarem 18 (dezoito) anos de idade, ou na hipótese de emancipação 
ou concubinato;

IV. Para o maior inválido, pela cessação da invalidez, ou de-
ferimento de benefício pelo RGPS;

V. Para o beneficiário solteiro, viúvo ou divorciado, pelo casa-
mento ou pela união estável;

VI. Para o separado judicialmente com percepção de alimen-
tos, pela união estável;

VII. Para os beneficiários economicamente dependentes, 
quando cessar essa situação;

VIII. Para o dependente em geral, pela perda da qualidade de 
segurado por aquele de quem depende.

§ 1º. A comprovação do pensionamento espontâneo, para os 
fins dos incisos I e II deste artigo, será feita mediante as declarações de 
imposto de renda do alimentante e do alimentado, se for o caso, ou por 
qualquer outro meio de prova inequívoco.

§ 2º. O cônjuge e o(a) companheiro(a) separado(a) de fato 
e não pensionado(a) judicialmente deverá comprovar sua dependência 
econômica em relação ao segurado.

§ 3º. A qualidade de dependente é intransmissível e ainda 
que temporariamente perdida não se restabelece.

§ 4º. Perderá o direito ao benefício de pensão o dependente 
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que for condenado, por decisão judicial transitada em julgado, pela prática 
de crime doloso contra a vida do segurado;

§ 5º. Para os efeitos desta Lei, a condição de dependente 
deverá estar caracterizada no momento do fato gerador do benefício. 

TÍTULO III
DOS BENEFÍCIOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 15. Os benefícios previdenciários consistem em presta-
ções de caráter pecuniário a que fazem jus o segurado ou seus depen-
dentes, conforme a respectiva titularidade, compreendendo:

I - quanto aos segurados:
a) aposentadoria por invalidez permanente;
b) aposentadoria compulsória por implemento de idade;
c) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição;
d) aposentadoria voluntária por implemento de idade;
e) salário-família;
f) auxílio-doença;
g) salário-maternidade.

II - quanto aos dependentes:
a) pensão por morte do segurado;
b) auxílio-reclusão.

Parágrafo Único – Os benefícios previstos nas alíneas “f “e 
“g” do inciso I e alínea “b” do inciso II permanecerão custeados com recur-
sos do Município de Camaçari a título de benefício patronal.

SEÇÃO I
DAS APOSENTADORIAS

SUBSEÇÃO I
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Art. 16 - A aposentadoria por invalidez será devida ao segu-
rado que, estando ou não em gozo de licença para tratamento de saúde, 
for considerado, por laudo médico pericial oficial, incapaz de readaptação 
para o exercício de seu cargo e retroagirá à data da expedição do referido 
laudo.

§ 1º. O laudo a que se refere o caput deste artigo será ela-
borado mediante a realização de exame médico-pericial a cargo da Junta 
Médica Oficial do Município, ou por instituição credenciada pelo Poder 
Público.

§ 2º. Os proventos de aposentadoria por invalidez serão pro-
porcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente 
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incu-
rável.

§ 3º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incu-
ráveis, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia 
maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapaci-
tante, espondilite anquilosante, hepatopatia grave, fibrose cística, nefro-
patia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), 
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, contaminação por radia-
ção e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

§ 4º. Em caso de doença que impuser afastamento compulsó-
rio, com base em laudo conclusivo da medicina especializada, ratificado 
pela Junta Médica Oficial do Município, a aposentadoria por invalidez per-
manente independerá de licença para tratamento de saúde e será devida 
a partir da data da expedição do laudo oficial confirmatório. 

§ 5º. O pagamento do benefício de aposentadoria por invali-
dez decorrente de doença mental somente será feito ao curador do se-
gurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que 
provisório.

§ 6º. O servidor que voltar a exercer atividade laboral remu-

nerada terá a aposentadoria por invalidez suspensa e será notificado para 
apresentação de defesa que comprove a incapacidade.

§ 7º. Se comprovada a capacidade do servidor para o exercí-
cio da função pública, cessará o benefício e haverá a reversão do servidor 
para o serviço ativo, a partir da publicação do respectivo ato no Diário 
Oficial do Município.

§ 8º. O servidor que se tenha aposentado por invalidez será 
submetido, em prazo nunca superior a 01 (um) ano, à Junta Médica Ofi-
cial do Município para comprovação de sua invalidez, sem prejuízo da 
requisição de ofício, a qualquer tempo, pelo referido órgão.

§ 9º. O servidor que, injustificadamente, não se submeter ao 
exame médico de que trata o parágrafo anterior, terá o pagamento do seu 
benefício imediatamente suspenso, até que atenda à convocação oficial.

§ 10. Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do 
cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda 
ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

§ 11. Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos 
desta Lei:

I. O acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido 
a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da 
sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção 
médica para a sua recuperação;

II. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do 
trabalho, em conseqüência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por 
terceiro ou colega de serviço;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo 
de disputa relacionada ao serviço;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de ter-
ceiro ou de colega de serviço; 

d) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos 
ou decorrentes de força maior, no local e no horário de trabalho.

III. A doença proveniente de contaminação acidental do segu-
rado no exercício do cargo; 

IV. O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local 
e horário de serviço:

a) Na execução de ordem ou na realização de serviço rela-
cionado ao cargo;

b) Na prestação espontânea de qualquer serviço ao Municí-
pio para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) Em viagem a serviço, inclusive para estudo quando finan-
ciada pelo Município dentro de seus planos para melhor capacitação da 
mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclu-
sive veículo de propriedade do segurado; 

d) No percurso da residência para o local de trabalho ou deste 
para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 
propriedade do segurado.

§ 12. Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou 
por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do 
trabalho ou durante este, considera-se o servidor no exercício do cargo.

SUBSEÇÃO II
DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

Art. 17. Ressalvados os casos previstos em lei, o segurado 
será aposentado compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma 
estabelecida no artigo 45 desta Lei.

Parágrafo único - A aposentadoria será declarada por ato da 
autoridade competente, com vigência a partir do dia em que o servidor 
atingir a idade-limite para permanência no serviço.
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SUBSEÇÃO III
DA APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Art. 18 O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por 
idade e tempo de contribuição com proventos integrais calculados na for-
ma prevista no artigo 45 desta Lei, desde que preencha, cumulativamen-
te, os seguintes requisitos:

I. Tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no ser-
viço público municipal;

II. Tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no 
cargo em que se dará a aposentadoria;

III. 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de 
tempo de contribuição, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade 
e 30 (trinta) anos de tempo de contribuição, se mulher.

SUBSEÇÃO IV
DA APOSENTADORIA POR IDADE

Art. 19. O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma 
estabelecida no artigo 45 desta Lei, desde que preencha, cumulativamen-
te, os seguintes requisitos:

I. Tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no ser-
viço público estadual;

II. Tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no 
cargo em que se dará a aposentadoria; 

III. 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (ses-
senta) anos de idade, se mulher.

SUBSEÇÃO V
DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR

Art. 20. Será assegurada aposentadoria com proventos inte-
grais ao segurado professor que comprovar, exclusivamente, tempo de 
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no en-
sino fundamental e médio, e que possuir, cumulativamente:

I. 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público;

II. 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposen-
tadoria; 

III. 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos 
de contribuição, se homem, e 50 (cinqüenta) anos de idade e 25 (vinte e 
cinco) anos de contribuição, se mulher.

SEÇÃO II
DA PENSÃO POR MORTE

Art. 21. A pensão será devida aos dependentes do segurado, 
quando do seu falecimento, a partir da data:

I. Do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois des-
te;

II. Da protocolização do requerimento, quando requerida após 
o prazo previsto no inciso anterior.

§ 1º. No caso de ausência do segurado, a pensão será devi-
da a partir da respectiva declaração judicial, extinguindo-se em face do 
reaparecimento do ausente, dispensada a devolução das parcelas rece-
bidas, salvo hipótese de má-fé, que poderá ensejar responsabilização 
administrativa, civil e penal.

§ 2º. No caso de desaparecimento do segurado por motivo de 
catástrofe, acidente ou desastre, a pensão será devida a partir da data do 
evento, desde que o benefício seja requerido até 30 (trinta) dias a partir 
da data do reconhecimento oficial, mediante o processamento da justifi-
cação, nos termos da legislação federal específica.

§ 3º. Após o período de 30 (trinta) dias de que trata o parágra-
fo anterior, o benefício será concedido a partir da data de protocolização 
do requerimento.

§ 4º. Para efeito de contagem de prazo, deverão ser observa-
das as disposições da lei civil.

Art. 22. O benefício da pensão por morte será igual:

I. À totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo, 
na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os be-
nefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201 
da Constituição Federal, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela 
excedente a este limite; ou

II. À totalidade da remuneração de contribuição percebida 
pelo servidor ativo no cargo efetivo, na data anterior à do óbito, até o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, acrescido de 
70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite. 

Art. 23. A pensão será rateada, em cotas partes iguais, entre 
os dependentes do segurado.

§ 1º. Para o rateio da pensão serão considerados apenas os 
dependentes habilitados, não se adiando a concessão por falta de habili-
tação de outros possíveis dependentes.

§ 2º. Sempre que possível, a autoridade a quem competir o 
deferimento da pensão cuidará para que sejam decididos conjuntamente 
os requerimentos protocolizados em relação ao mesmo segurado e ao 
mesmo benefício.

§ 3º. Concedido o benefício a algum dependente do segura-
do, qualquer superveniente habilitação de outro dependente só produzirá 
efeito a partir da data do requerimento.

§ 4º. Requerida a habilitação de novo(s) possível(is) 
dependente(s) ao benefício de pensão por morte já deferido a outrem, 
o(s) beneficiário(s) já habilitado(s) será(ão) notificado(s) pela autoridade 
competente para, no prazo de 30 (trinta) dias, declarar(em) se aceita(m) 
ou não a reserva imediata da(s) cota(s)-parte(s) eventualmente cabível(is) 
ao(s) novo(s) requerente(s), com a redução proporcional do(s) valor(es) 
do benefício que está sendo pago, interpretando-se como aceitação o 
seu silêncio.

§ 5º. Caso o(s) beneficiário(s) já habilitado(s) não aceite(m) a 
reserva da(s) cota(s)-parte(s) e venha(m) a ser posteriormente deferido(s) 
o(s) pedido(s) ao(s) novo(s) dependente(s) habilitado(s), o excedente que 
tenha sido indevidamente pago àquele(s) por conta da(s) cota(s)-parte(s) 
instituída(s) em favor deste(s) será descontado das futuras prestações 
do benefício.

§ 6º. Se a reserva de cota(s)-parte(s) for aceita e o benefício 
for posteriormente indeferido ao(s) novo(s) requerente(s) habilitado(s), os 
valores reservados reverterão em favor do(s) antigo(s) beneficiário(s).

§ 7º. O disposto nos §§ 4º a 6º deste artigo aplica-se, com 
as necessárias adaptações, também à hipótese em que, tendo havido 
mais de um dependente habilitado e tendo sido conjuntamente decididos 
os pedidos, algum(ns) tenha(m) sido deferido(s) e outro(s) não, estando 
este(s) último(s) ainda sujeito(s) ao julgamento de recurso(s) voluntário(s) 
e, portanto, ao eventual provimento deste(s).

§ 8º. A forma, os prazos e os valores dos descontos a serem 
efetivados da cota-parte da pensão serão os mesmos previstos na le-
gislação de regência dos servidores públicos municipais, na hipótese de 
restituição.

Art. 24. O direito à cota-parte da pensão extinguir-se-á pelos 
motivos previstos em lei, devendo o valor total do benefício, inclusive a 
cota-parte sobre que se tenha extinguido o direito, ser redistribuído entre 
os dependentes remanescentes, assegurado o pagamento do benefício 
até sua completa extinção.

Art. 25. É assegurado o pagamento retroativo dos valores re-
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ferentes à pensão que restaram suspensos nos períodos compreendidos 
entre a realização de cada perícia médica e a confirmação da invalidez 
temporária de que trata o § 13 do artigo 13 desta Lei.

Art. 26. É vedada a percepção cumulativa de pensões, res-
salvadas as hipóteses de acumulação constitucional de cargos e do filho 
em relação aos genitores, quando estes forem ambos segurados da pre-
vidência municipal.

Parágrafo único. Verificada a existência de cumulação inde-
vida de pensões, será o beneficiário notificado para que exerça, no prazo 
de 30 (trinta) dias, o direito de opção, sob pena de suspensão do paga-
mento do benefício por último concedido, sem prejuízo da devolução das 
importâncias indevidamente recebidas.

SEÇÃO III
DO AUXÍLIO-RECLUSÃO

Art. 27. Farão jus ao benefício de auxílio-reclusão os de-
pendentes do segurado de baixa renda, recolhido à prisão, desde que o 
servidor ativo não esteja recebendo remuneração, nem esteja em gozo 
de outro benefício previdenciário, obedecidas as mesmas condições da 
pensão por morte.

§ 1º. O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal 
igual ao valor da pensão que caberia aos dependentes do segurado.

§ 2º. Considera-se servidor de baixa renda, para fins deste 
artigo, aquele que, na data do recolhimento à prisão, receba remuneração 
bruta igual ou inferior ao limite fixado para o Regime Geral de Previdência 
Social para o mesmo fim.

§ 3º. O benefício será devido no caso de prisão provisória 
de qualquer espécie ou de prisão penal decorrente de sentença conde-
natória transitada em julgado, independentemente da natureza do ilícito 
cometido.

Art. 28. O processo de concessão de auxílio-reclusão obser-
vará as normas previstas para a habilitação à pensão e será instruído com 
os seguintes documentos:

I. Certidão do auto de prisão em flagrante, do decreto da(s) 
prisão(ões) preventiva(s), por pronúncia ou por sentença condenatória re-
corrível, ou do trânsito em julgado da sentença condenatória;

II. Certidão, fornecida pelo órgão de pessoal, de que o segu-
rado não vem recebendo remuneração;

III. Certidão do recolhimento do segurado à prisão;

IV. Aviso de crédito da remuneração percebida pelo segurado 
no mês do recolhimento à prisão.

§ 1º. O pagamento do benefício será devido a partir da data 
em que o servidor for recolhido à prisão, quando deixará de perceber 
remuneração dos cofres públicos, e mantido enquanto durar a privação 
de sua liberdade, fato este que será comprovado por meio de atestados 
trimestrais, firmados pela autoridade competente.

§ 2º. Cessará o beneficio para o dependente do servidor, de-
mitido ou exonerado do cargo, que perder a condição de filiado do regime 
de que trata esta Lei.

§ 3º. Suspender-se-á o pagamento do benefício quando da 
liberdade condicional, bem como nas hipóteses de soltura ou fuga do ser-
vidor.

§ 4º. Na hipótese de fuga do servidor, o benefício somente 
será restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentação 
à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o 
segurado evadido e pelo período da fuga.

§ 5º. Se a pena privativa de liberdade for executada em regi-
me aberto, ou mesmo em regime semi-aberto, o benefício não será de-
vido. 

§ 6º. Falecido o servidor na condição de detento ou re-
cluso, o auxílio-reclusão será convertido, automaticamente, em pensão, 
aplicando-se, no que couber, as disposições da Seção II deste Capítulo.

SEÇÃO IV
DO AUXILIO DOENÇA

Art. 29. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar 
incapacitado para o seu trabalho por mais de quinze dias consecutivos e 
consistirá no valor de sua última remuneração. 

§ 1º. Será concedido auxílio-doença, a pedido ou de ofício, 
com base em inspeção médica que definirá o prazo de afastamento. 

§ 2º. Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido 
à nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela pror-
rogação do auxílio-doença, pela readaptação ou pela aposentadoria por 
invalidez. 

§ 3º. Nos primeiros quinze dias consecutivos de afastamento 
do segurado por motivo de doença, é responsabilidade do Município de 
Camaçari o pagamento da sua remuneração. 

§ 4º. Se concedido novo benefício decorrente da mesma do-
ença dentro dos sessenta dias seguintes à cessação do benefício an-
terior, este será tido como prorrogado, caso em que fica o Município de 
Camaçari desobrigado do pagamento relativo aos primeiros quinze dias. 

Art. 30. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível 
de readaptação para exercício do seu cargo ou de outro de atribuições e 
atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a 
habilitação exigida, será aposentado por invalidez.

SEÇÃO V
DO SALÁRIO FAMÍLIA

Art. 31. Será concedido o salário-família, mensalmente, por 
filho ou equiparado menor de 14 (quatorze) anos de idade ou inválido, ao 
segurado que tenha remuneração ou subsídio igual ou inferior ao valor 
estabelecido no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 

§ 1º. O salário-família terá o mesmo valor e reajuste do mes-
mo benefício pago pelo RGPS.

§ 2º. Ao filho ou equiparado menor de 14 (catorze) anos ou ao 
inválido, corresponderá uma cota do salário-família, respeitado o valor li-
mite deste artigo, condicionada à apresentação da certidão de nascimen-
to do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido.

§ 3º. O pagamento do salário-família será condicionado à 
apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória, até seis anos 
de idade, e à comprovação semestral de freqüência à escola do filho ou 
equiparado, a partir dos seis anos de idade.

§ 4º. Se o segurado não apresentar o atestado de vacinação 
obrigatória e a comprovação de freqüência escolar do filho ou equiparado 
nas datas definidas pelo ISSM, o benefício do salário-família será suspen-
so até que a documentação seja apresentada. 

§ 5º. Não é devido salário-família no período entre a suspen-
são do benefício motivada pela falta de comprovação da freqüência es-
colar e a sua reativação, salvo se provada a freqüência escolar regular 
no período. 

§ 6º. A comprovação de freqüência escolar será feita median-
te apresentação de documento emitido pela escola, na forma de legisla-
ção própria, em nome do aluno, em que conste o registro de freqüência 
regular ou de atestado do estabelecimento de ensino, comprovando a 
regularidade da matrícula e a freqüência escolar do aluno. 

§ 7º. O salário-família não será pago quando do afastamento 
por qualquer motivo do segurado.

§ 8º. O salário-família não se incorporará ao subsídio, à remu-
neração ou ao benefício, para qualquer efeito.
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§ 9º. Nos casos de acumulação legal de cargos, o salário-
família será pago somente em relação a um deles.

§ 10. Tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos 
pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do po-
der familiar, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a 
cujo cargo ficar o sustento do menor ou a outra pessoa, se houver deter-
minação judicial nesse sentido. 

§ 11. Para efeito de concessão e manutenção do salário-
família, o segurado deve firmar termo de responsabilidade, no qual se 
comprometa a comunicar ao ISSM qualquer fato ou circunstância que 
determine a perda do direito ao benefício, ficando sujeito, em caso do 
não-cumprimento, às sanções penais. 

§ 12. A falta de comunicação oportuna de fato que implique 
cessação do salário-família, bem como a prática, pelo segurado, de frau-
de de qualquer natureza para o seu recebimento, autoriza o ISSM a des-
contar, dos pagamentos de cotas devidas com relação a outros filhos ou, 
na falta delas, do próprio salário do segurado ou da renda mensal do seu 
benefício, o valor das cotas indevidamente recebidas, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

Art. 32. O direito ao salário-família cessa automaticamente:

I. Por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte 
ao do óbito;

II. Quando o filho ou equiparado completar 14 (catorze) anos 
de idade, salvo se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do ani-
versário; 

III. pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado 
inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade;

IV. Pela perda da condição de segurado.

SEÇÃO VI
DO SALÁRIO MATERNIDADE

Art. 33. A segurada gestante faz jus à licença-maternidade 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, a 
contar do dia do parto. 

§ 1º. O benefício de que trata o caput poderá ser antecipado 
em até 28 (vinte e oito) dias do parto, por prescrição médica. 

§ 2º. No caso de natimorto ou de nascimento com vida segui-
do de óbito, a segurada reassumirá suas funções decorridos 30 (trinta) 
dias do evento, caso seja julgada apta. 

§ 3º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a segura-
da terá direito a 30 (trinta) dias do benefício de que trata este artigo. 

Art. 34. A segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para 
fins de adoção fará jus à licença-maternidade pelos seguintes períodos:

I. 180 (cento e oitenta) dias, se a criança tiver menos de 1 
(um) ano de idade;

II. 90 (noventa) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (qua-
tro) anos de idade;

III. 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos de idade.

Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo será 
deferido somente mediante apresentação de termo judicial de guarda à 
adotante ou guardiã. 

Art. 34-A. A servidora comissionada, sem vínculo efetivo com 
a Administração, também faz jus aos benefícios previstos nos arts. 33 e 
34 desta Lei. 

Parágrafo único. Nos casos dos benefícios previstos no art. 
33 e no art. 34, I, as despesas relativas aos últimos 60 (sessenta) dias 
correrão à conta dos recursos do Município de Camaçari.

SEÇÃO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE BENEFÍCIOS

Art. 35. Na hipótese de o cargo em que se der a aposentado-

ria não estar inserido em plano de carreira, os requisitos previstos no art. 
42, IV, e no art. 43, II, deverão ser cumpridos no último cargo efetivo. 

Art. 36. O tempo de carreira exigido para concessão dos be-
nefícios previstos nos arts. 42 e 43 deverá ser cumprido no mesmo Ente 
federativo e no mesmo Poder. 

Art. 37. Para efeito do cumprimento dos requisitos de conces-
são das aposentadorias previstas nos arts. 18, 19, 41, 42 e 43, o tempo 
de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria deverá ser 
cumprido no cargo efetivo em que o servidor estiver em exercício na data 
imediatamente anterior à da concessão do benefício.

Art. 38. A concessão de benefícios previdenciários pelo ISSM 
independe de carência, ressalvada a observância de cumprimento dos 
prazos mínimos previstos nos arts. 18, 19, 41, 42 e 43 para concessão 
de aposentadoria.

Art. 39. São vedados:

I. A concessão de proventos em valor inferior ao salário-mí-
nimo nacional;

II. O cômputo de tempo de contribuição fictício para o cálculo 
de benefício previdenciário;

III. A concessão de aposentadoria especial, nos termos do art. 
40, § 4º, da Constituição Federal, até que leis complementares federais 
disciplinem a matéria;

IV. A percepção de mais de uma aposentadoria à conta do 
regime próprio a servidor público titular de cargo efetivo, ressalvadas as 
decorrentes dos cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal;

V. A percepção simultânea de proventos de aposentadoria de-
corrente de regime próprio de servidor titular de cargo efetivo, com a re-
muneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos 
acumuláveis previstos na Constituição Federal, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

§ 1º. Não se considera fictício o tempo definido em lei como 
tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria quando 
tenha havido, por parte do servidor, a prestação de serviço ou a corres-
pondente contribuição.

§ 2º. A vedação prevista no inciso V não se aplica aos mem-
bros de Poder, aos inativos e aos servidores que, até 16 de dezembro 
de 1998, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso 
público de provas ou de provas e títulos e pelas demais formas previs-
tas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de 
uma aposentadoria pelo regime próprio, exceto se decorrentes de cargos 
acumuláveis previstos na Constituição Federal.

§ 3º. O servidor inativo, para ser investido em cargo público 
efetivo não acumulável com aquele que gerou a aposentadoria, deverá 
renunciar aos proventos dela.

Art. 40. Concedida a aposentadoria ou a pensão, será o ato 
publicado e encaminhado pelo ISSM ao Tribunal de Contas dos Municí-
pios para homologação.

CAPÍTULO II
DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA CONCESSÃO

DE APOSENTADORIA

Art. 41. Ao segurado do ISSM que tiver ingressado por con-
curso público de provas ou de provas e títulos em cargo público efetivo 
na administração pública direta, autárquica e fundacional da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, até 16 de dezembro de 
1998, é facultado aposentar-se com proventos calculados de acordo com 
o art. 45 quando o servidor, cumulativamente:

I. Tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta 
e oito anos de idade, se mulher;

II. tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se 
der a aposentadoria;

III. contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma 
de:

a) Trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher;
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b) Um período adicional de contribuição equivalente a vinte 
por cento do tempo que, na data de publicação da Emenda Constitucional 
n° 20, de 15 de dezembro de 1998, faltaria para atingir o limite de tempo 
constante da alínea “a” deste inciso.

§ 1º. O servidor de que trata este artigo que cumprir as exi-
gências para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de 
inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de 
idade estabelecidos pelo art. 18 e pelo art. 20, na seguinte proporção:

I. Três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que 
completar as exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de 
dezembro de 2005, independentemente de a concessão da aposentado-
ria ocorrer em data posterior àquela;

II. Cinco por cento, para aquele que completar as exigências 
para aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006.

§ 2º. O número de anos antecipados para cálculo da redução 
de que trata o § 1º será verificado no momento da concessão do bene-
fício.

§ 3º. Os percentuais de redução de que trata o § 1º, I e II, 
serão aplicados sobre o valor do benefício inicial calculado pela média 
das contribuições, segundo o art. 46, verificando-se previamente a obser-
vância ao limite da remuneração do servidor no cargo efetivo, previsto no 
§ 9º do mesmo artigo.

§ 4º. O segurado professor que, até a data de publicação da 
Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingres-
sado, regularmente, em cargo efetivo de magistério na União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, e 
que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de 
serviço exercido até a publicação daquela Emenda contado com acrésci-
mo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, 
desde que se aposente exclusivamente com tempo de efetivo exercício 
nas funções de magistério, observado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º.

§ 5º As aposentadorias concedidas conforme este artigo se-
rão reajustadas para manter o valor real, de acordo com o disposto no 
artigo 50.

Art. 42. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas 
normas estabelecidas nos arts. 18, 20 ou 43, o segurado do ISSM que 
tiver ingressado no serviço público na administração pública direta, autár-
quica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se com proventos 
integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor 
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, quando, observadas as 
reduções decorrentes de idade e tempo de contribuição contidas no art. 
22, cumulativamente vier a preencher as seguintes condições:

I. Sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco 
anos de idade, se mulher;

II. Trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta 
anos de contribuição, se mulher;

III. Vinte anos de efetivo exercício no serviço público federal, 
estadual, distrital ou municipal;

IV. Dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no 
cargo em que se der a aposentadoria.

Art. 43. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pe-
las normas estabelecidas pelo art. 17, 19, 40 e 41, o servidor que tenha 
ingressado no serviço público da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, até 16 de 
dezembro de 1998, poderá aposentar-se com proventos integrais, que 
corresponderão à última remuneração do servidor no cargo efetivo, desde 
que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I. Trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos 
de contribuição, se mulher;

II. Vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público 
federal, estadual, distrital ou municipal, quinze anos de carreira e cinco 
anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III. Idade mínima resultante da redução, relativamente aos li-
mites de idade definidos no art. 20, III, de um ano de idade para cada ano 
de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I deste artigo.

CAPÍTULO III
DO ABONO DE PERMANÊNCIA

Art. 44. O segurado ativo que tenha completado as exigên-
cias para aposentadoria voluntária, conforme estabelecido nos arts. 18, 
20 e 41, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono 
de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária 
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no 
art. 16.

§ 1º. O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas 
condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, data de publica-
ção da Emenda Constitucional nº 41, tenha cumprido todos os requisitos 
para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou 
proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como 
previsto no art. 41, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos 
de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2º. O recebimento do abono de permanência pelo servidor 
que cumpriu todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntá-
ria, com proventos integrais ou proporcionais, em qualquer das hipóteses 
previstas nos arts. 18, 20, 41 e 52, conforme previsto no caput e § 1º, não 
constitui impedimento à concessão do benefício de acordo com outra re-
gra vigente, inclusive as previstas nos arts. 42 e 43, desde que cumpridos 
os requisitos previstos para essas hipóteses. 

§ 3º. O valor do abono de permanência será equivalente ao 
valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida 
por este, relativamente a cada competência.

§ 4º. O pagamento do abono de permanência é de responsa-
bilidade do Município de Camaçari e será devido a partir do cumprimento 
dos requisitos para obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 
1º, mediante opção pela permanência em atividade.

CAPÍTULO IV
DAS REGRAS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS

E REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS

SEÇÃO I
DAS REGRAS DO CÁLCULO DOS PROVENTOS

DE APOSENTADORIA

Art. 45. No cálculo dos proventos das aposentadorias referi-
das nos arts. 16, 17, 18, 19, 20 e 40, será considerada a média aritmética 
simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base 
para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que es-
teve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período 
contributivo desde o mês de competência de julho de 1994 ou desde a do 
início da contribuição, se posterior àquela competência. 

§ 1º. Para os efeitos do disposto no caput, serão utilizados os 
valores das remunerações que constituíram base para as contribuições 
do servidor aos regimes de previdência, independentemente do percen-
tual da alíquota estabelecida ou de terem sido elas destinadas para o 
custeio de apenas parte dos benefícios previdenciários. 

§ 2º. As remunerações ou subsídios considerados no cálculo 
do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a 
mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atua-
lização das remunerações-de-contribuição consideradas no cálculo dos 
benefícios do RGPS, conforme ato competente editado periodicamente 
pelo Ministério da Previdência Social.

§ 3º. Nas competências a partir de julho de 1994 em que não 
tenha havido contribuição do servidor vinculado a regime próprio, a base 
de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efeti-
vo, inclusive nos períodos em que houve isenção de contribuição ou afas-
tamento do cargo, desde que o respectivo afastamento seja considerado 
como de efetivo exercício.

§ 4º. Na ausência de contribuição do servidor não titular de 
cargo efetivo, vinculado a regime próprio até dezembro de 1998, será 
considerada a sua remuneração no cargo ocupado no período corres-
pondente.
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§ 5º. As remunerações consideradas no cálculo da média, de-
pois de atualizadas na forma do § 2º, não poderão ser:

I. Inferiores ao valor do salário-mínimo;
II. Superiores ao limite máximo da remuneração-de-contribui-

ção, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS. 

§ 6º. As maiores remunerações de que trata o caput serão de-
finidas depois da aplicação dos fatores de atualização e da observância, 
mês a mês, dos limites estabelecidos no § 5º.

§ 7º. Na determinação do número de competências corres-
pondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo de que trata 
o caput, desprezar-se-á a parte decimal.

§ 8º. Se, a partir de julho de 1994, houver lacunas no período 
contributivo do segurado por não vinculação a regime previdenciário, em 
razão de ausência de prestação de serviço ou de contribuição, esse perí-
odo será desprezado do cálculo de que trata este artigo.

§ 9º. O valor inicial do provento, calculado de acordo com o 
caput, por ocasião de sua concessão, não poderá exceder a remuneração 
do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, 
sendo vedada a inclusão de parcelas temporárias, conforme art. 46.

Art. 46. É vedada a inclusão, nos benefícios de aposentadoria 
e pensão, para efeito de percepção deles, de parcelas remuneratórias 
pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de 
cargo em comissão ou do abono de permanência de que trata o art. 44. 

§ 1º Compreende-se na vedação do caput a previsão de in-
corporação das parcelas temporárias diretamente nos benefícios ou na 
remuneração, apenas para efeito de concessão de benefícios, ainda que 
mediante regras específicas, independentemente de ter havido incidência 
de contribuição sobre tais parcelas. 

§ 2º Não se incluem na vedação prevista no caput as parcelas 
que tiverem integrado a remuneração-de-contribuição do servidor que se 
aposentar com proventos calculados pela média aritmética, conforme art. 
45, respeitando-se, em qualquer hipótese, o limite de remuneração do 
respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 

Art. 47. Para o cálculo do valor inicial dos proventos propor-
cionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador 
será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respec-
tiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 18, 
III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que 
trata o art. 20, relativa ao professor.

§ 1º A fração de que trata o caput será aplicada sobre o valor 
inicial do provento calculado pela média das contribuições conforme art. 
45, observando-se previamente a aplicação do limite de remuneração do 
cargo efetivo de que trata § 9º do mesmo artigo.

§ 2º. Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto nes-
te artigo serão considerados em número de dias.

SEÇÃO II
DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRIBUIÇÃO

Art. 48. Os valores das remunerações a serem utilizadas no 
cálculo de que trata o art. 45, bem como o tempo de contribuição cor-
respondente, serão comprovados mediante documento fornecido pelos 
órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o ser-
vidor esteve vinculado ou, na falta daquele, por outro documento público, 
sendo passíveis de confirmação as informações fornecidas.

§ 1º. Os documentos de comprovação dos valores das remu-
nerações de que trata o caput, bem como os de certificação de tempo de 
contribuição que foram emitidos pelos diversos órgãos da administração, 
relativos a servidor vinculado a ISSM, após a publicação da Medida Pro-
visória nº 167, de 19 de fevereiro de 2004, que originou a Lei Federal nº 
10.887/2004, terão validade após homologação da unidade gestora do 
regime.

§ 2º. Continuam válidas as certidões de tempo de serviço e 

de contribuição emitidas pelos órgãos da administração pública da União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, suas autarquias, fundações ou 
unidades gestoras dos regimes de previdência social relativamente ao 
tempo de serviço e de contribuição para o respectivo regime em data 
anterior à publicação da Medida Provisória nº 167, de 19 de fevereiro de 
2004.

Art. 49. O ISSM fornecerá gratuitamente ao servidor detentor, 
exclusivamente, de cargo de livre nomeação e exoneração e ao servidor 
titular de cargo, emprego ou função amparado pelo RGPS documento 
comprobatório de vínculo funcional, para fins de concessão de benefícios 
ou para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição pelo RGPS, sem 
prejuízo da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.

SEÇÃO III
DO REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS

Art. 50. Os benefícios de aposentadoria e pensão de que tra-
tam os arts. 16, 17, 18, 19, 20, 41 e 43 serão reajustados para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der 
o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice 
definido em lei pelo Município de Camaçari, aplicado de forma proporcio-
nal entre a data da concessão e a do primeiro reajustamento. 

Parágrafo único. Os benefícios serão corrigidos pelos mes-
mos índices aplicados aos benefícios do RGPS, no caso de ausência de 
índice oficial do Município de Camaçari que defina o reajustamento que 
preserve em caráter permanente o valor real dos benefícios. 

Art. 51. Os benefícios abrangidos pelo disposto nos arts. 42, 
43 e 52, as pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que 
tenham se aposentado em conformidade com o art. 43 e os benefícios em 
fruição em 31 de dezembro de 2003 serão revistos na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servido-
res em atividade, inclusive quando em decorrência da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na 
forma da legislação aplicada.

Parágrafo único. É vedada a extensão, com recursos previ-
denciários, do reajustamento paritário de que trata este artigo aos benefí-
cios abrangidos pelo disposto no art. 50, ainda que a título de antecipação 
do reajuste anual ou de recomposição de perdas salariais anteriores à 
concessão do benefício.

CAPÍTULO V
DO DIREITO ADQUIRIDO

Art. 52. É assegurada a concessão de aposentadoria e pen-
são a qualquer tempo aos segurados e seus dependentes que, até 31 
de dezembro de 2003, tenham cumprido os requisitos para a obtenção 
desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente, 
observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 

§ 1º. Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos se-
gurados referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tem-
po de contribuição já exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como 
as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a le-
gislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela 
estabelecidas para a concessão desses benefícios ou nas condições da 
legislação vigente. 

§ 2º. Quando o benefício for calculado de acordo com a le-
gislação em vigor à época da aquisição do direito, será utilizada a re-
muneração do servidor no cargo efetivo no momento da concessão da 
aposentadoria, e, em caso de proventos proporcionais, considerar-se-á o 
tempo de contribuição cumprido até 31 de dezembro de 2003.

CAPÍTULO VI
DO CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE

PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI

Art. 53 Fica criado, no âmbito do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, o Fundo de Previdência Social de Camaçari – FPSC, 
de acordo com o art.71 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, para 
garantir o plano de benefícios do RPPS, observados os critérios estabe-
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lecidos em Lei. 

Art. 54. O RPPS do Município de Camaçari de que trata esta 
Lei será custeado mediante os seguintes recursos:

I. Contribuição previdenciária do ente público Município de 
Camaçari;

II. Contribuição previdenciária dos segurados ativos;
III. Contribuição previdenciária dos segurados aposentados 

e dos pensionistas;
IV. Os ativos e rendimentos advindos da exploração do patri-

mônio imobiliário do ISSM;
V. Os rendimentos do patrimônio do ISSM, tais como os ob-

tidos com aplicações financeiras ou como recebimento de contrapartida 
pelo uso de seus bens;

VI. As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de 
pessoal inativo, pensões e outros benefícios previdenciários devidos pela 
administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo do 
Município de Camaçari, incluído o Tribunal de Contas, cujos servidores 
sejam segurados ou beneficiários;

VII. Doações, legados e rendas extraordinárias ou eventuais;
VIII. O produto da alienação de seus bens;
IX. Os créditos de natureza previdenciária devidos aos órgãos 

da administração direta e indireta dos Poderes do Município de Camaçari, 
Executivo e Legislativo, incluído o Tribunal de Contas;

X. Os créditos devidos ao regime próprio de previdência rela-
tivamente aos servidores públicos do Município de Camaçari, a título de 
compensação financeira entre os regimes previdenciários, de que trata a 
Lei Federal nº 9.796/1999;

XI. Créditos tributários e não tributários que venham a ser ou 
já estejam inscritos em dívida ativa do Município, de suas autarquias e 
fundações ou recursos advindos da respectiva liquidação; 

XII. As participações societárias de propriedade do Município 
de Camaçari, de suas autarquias e fundações, bem como de empresas 
públicas e sociedades de economia mista estaduais, mediante prévia au-
torização legislativa específica;

XIII. Recebíveis, direitos de crédito, direitos a título, participa-
ções em fundos de que seja titular o Município de Camaçari;

XIV. Bens dominicais de propriedades do Município de Ca-
maçari, fundações e autarquias, transferidas na forma desta Lei Com-
plementar.

§ 1º. Os Chefes dos Poderes do Município de Camaçari, Exe-
cutivo e Legislativo, incluídos o Tribunal de Contas, autarquias e funda-
ções, ficam autorizados a transferir ao patrimônio do ISSM bens, direitos e 
ativos de qualquer natureza, observados os critérios e parâmetros legais, 
a fim de capitalizar o regime de previdência gerido por aquela autarquia, 
bem como assegurar o pagamento de seus compromissos.

§ 2º O Chefe do Poder Executivo proporá, quando necessá-
ria, a abertura de créditos orçamentários adicionais, visando assegurar 
ao ISSM alocação de recursos orçamentários destinados à cobertura de 
eventuais insuficiências orçamentárias e financeiras para a garantia do 
pagamento das aposentadorias, pensões e outros benefícios previden-
ciários devidos.

Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao 
patrimônio do ISSM os seguintes ativos:

I. Os bens imóveis dominicais de titularidade do Município de 
Camaçari;

II. Os bens imóveis dominicais de titularidade de autarquias e 
fundações públicas.

§ 1º O Órgão competente que trata do Patrimônio Imobiliário 
do Município de Camaçari procederá ao inventário dos bens enquadrados 
nos incisos I e II deste artigo, devendo, a cada 90 (noventa) dias, a contar 
da publicação desta Lei, promover a publicação dos bens inventariados 
no período.

§ 2º. Cumprida a formalidade prevista no caput, o Poder Exe-
cutivo promoverá a incorporação dos aludidos bens imóveis ao ISSM, que 
se efetivará por meio de termo administrativo elaborado segundo minuta 
padrão aprovada pela Procuradoria-Geral do Município.

§ 3º. Os imóveis próprios do Município de Camaçari com 

situação dominial ainda não titularizada perante o Registro de Imóveis 
competente serão objeto de processo de regularização pelo órgão com-
petente do Município de Camaçari, com o necessário suporte jurídico da 
Procuradoria-Geral do Município, passando-se, em seguida, sua titulari-
dade para o ISSM, nos termos do parágrafo anterior.

§ 4º A gestão imobiliária do ISSM independe de autorização 
do Prefeito Municipal de Camaçari e deverá observar os valores pratica-
dos pelo mercado imobiliário, sendo vedada a alienação ou a utilização 
dos bens imóveis a título gratuito.

Art. 56. Os recursos previdenciários vinculados ao ISSM se-
rão aplicados nas condições de mercado, com observância de regras de 
segurança, solvência, liquidez, rentabilidade, proteção e prudência finan-
ceira, conforme diretrizes previstas em norma específica do Conselho 
Monetário Nacional. 

Art. 57. Fica proibida a transferência de bens, direitos e ativos 
de qualquer natureza do ISSM a qualquer outro órgão da administração 
pública, bem como a alienação ou constituição de ônus reais sobre qual-
quer bem do seu patrimônio, a título gratuito aos mesmos órgãos. 

Art. 58. As receitas de que trata o art. 54 desta Lei serão utili-
zadas somente para pagamentos dos benefícios previdenciários, vedada 
a utilização para fins assistenciais e de saúde, bem como para concessão 
de verbas indenizatórias ainda que por acidente de serviço.

SEÇÃO I
DO CARÁTER CONTRIBUTIVO

Art. 59. A contribuição previdenciária patronal do Município de 
Camaçari, de que trata o art. 54, I, será de 20% (vinte por cento).

§ 1º Do percentual de contribuição do ente, previsto no caput 
deste artigo, 9,68% (nove, vírgula sessenta e oito por cento) destina-se ao 
custeio normal, e 10,32% (dez, vírgula trinta e dois por cento), destina-se 
ao custeio suplementar, para cobertura do déficit atuarial.

§ 2º As alíquotas de contribuição previstas neste artigo serão 
objeto de reavaliação atuarial anual e deverão constar da Lei de Diretrizes 
Orçamentária – LDO.

Art. 60. A contribuição previdenciária dos segurados ativos, 
de que trata o art. 54, II, será de 11% (onze por cento), conforme Lei 
Municipal nº 824/2007, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, 
conforme o disposto no art. 62.

Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos 
e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, será de 11% (onze por 
cento), conforme Lei Municipal nº. 824/2007, incidente sobre a parcela 
do provento que supere o valor do limite máximo estabelecido para os 
benefícios do RGPS.

§ 1º. Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão 
for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput 
incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite 
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

§ 2º. A contribuição calculada sobre o benefício de pensão 
por morte terá como base de cálculo o valor total desse benefício, inde-
pendentemente do número de cotas, sendo o valor da contribuição ratea-
do entre os pensionistas, na proporção de cada cota parte.

Art. 62. Entende-se como remuneração-de-contribuição o va-
lor constituído pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter 
individual ou outras vantagens, excluídas: 

I. As diárias para viagens;
II. A ajuda de custo em razão de mudança de sede;
III. A indenização de transporte;
IV. O salário-família;
V. O auxílio-alimentação;
VI. O auxílio-creche;
VII. As parcelas remuneratórias pagas em decorrência de lo-

cal de trabalho;



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 318 - de 01 a 07 de agosto de 2009PÁGINA 16  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

VIII. A parcela percebida em decorrência do exercício de car-
go em comissão ou de função de confiança;

IX. O abono de permanência de que trata o art. 45 desta Lei 
Complementar;

X. O adicional de férias;
XI. Outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido 

em lei.

§ 1º. O segurado ativo poderá optar pela inclusão na remu-
neração-de-contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em de-
corrência de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão ou de 
função de confiança, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido 
com fundamento nos arts. 16, 17, 18, 19, 20 e 41, respeitada, em qual-
quer hipótese, a limitação estabelecida no art. 45, § 5º.

§ 2º. É vedada a inclusão nos benefícios de aposentadoria 
e pensão, para efeito de percepção deles, de parcelas remuneratórias 
pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de 
cargo em comissão ou do abono de permanência de que trata o art. 44.

Art. 63. As contribuições do Município, através de todos os 
órgãos e entidades dos seus Poderes, dos segurados e pensionistas 
deverão ser recolhidas mensalmente ao ISSM até o penúltimo dia útil 
imediatamente anterior à data estabelecida para o crédito dos benefícios 
do mês de competência, conforme tabela de pagamente previamente di-
vulgada pela imprensa oficial.

§ 1° Se, apesar de recair em dia útil, o termo final do prazo 
coincidir com dia em que não haja expediente bancário, este será auto-
maticamente antecipado para o dia útil imediatamente anterior.

§ 2° Em havendo antecipação das datas inicialmente estabe-
lecidas na tabela de pagamento prevista no caput deste artigo, as contri-
buições do Município, através de todos os órgãos e entidades dos seus 
Poderes, dos segurados e pensionistas também deverão ter o seu reco-
lhimento ao ISSM antecipado para até o penúltimo dia útil imediatamente 
anterior à nova data estabelecida para crédito dos benefícios do mês de 
competência.

Art. 64. As contribuições de natureza patronal, bem como as 
contribuições dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas, previstas 
no art. 54, II e III, obedecerão ao Plano de Custeio e serão repassadas ao 
ISSM pelo Município de Camaçari.

Parágrafo único. O repasse das contribuições definidas no 
caput ocorrerá em até 5 (cinco) dias contados da data de pagamento 
do último grupo que compõe as folhas de pagamentos referentes aos 
subsídios, à remuneração, à gratificação natalícia e à decisão judicial ou 
administrativa. 

Art. 65. A gratificação natalícia será considerada, para fins 
contributivos, separadamente da remuneração-de-contribuição relativa 
ao mês em que for pago.

Art. 66. Para o segurado em regime de acumulação remu-
nerada de cargos, considerar-se-á, para fins do RPPS do Município de 
Camaçari, o somatório da remuneração-de-contribuição referente a cada 
cargo.

Art. 67. Na cessão de servidores para outro ente federativo, 
em que o pagamento da remuneração seja com ônus do órgão ou da 
entidade cessionária, será de responsabilidade desta:

I. O desconto da contribuição devida pelo servidor;
II. A contribuição devida pelo ente de origem.

§ 1º. Caberá ao cessionário efetuar o repasse das contribui-
ções correspondentes ao ente federativo e ao servidor à unidade gestora 
do RPPS do ente federativo cedente.

§ 2º. Caso o cessionário não efetue o repasse das contribui-
ções à unidade gestora no prazo legal, caberá ao ente federativo cedente 
efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores junto ao cessionário.

§ 3º. O termo ou ato de cessão do servidor com ônus para 
o cessionário deverá prever a responsabilidade deste pelo desconto, 

recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao regime de 
origem, relativamente à parte patronal e à parte do segurado, conforme 
valores informados mensalmente pelo cedente.

Art. 68. Na cessão de servidores para outro ente federativo 
sem ônus para o cessionário, continuará sob a responsabilidade do ce-
dente o desconto e o repasse das contribuições à unidade gestora do 
RPPS.

Art. 69. Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afasta-
mento de servidor, de que trata o art. 8º, o cálculo da contribuição será 
feito de acordo com a remuneração do cargo efetivo de que o servidor é 
titular.

Parágrafo único. Não incidirão contribuições para o RPPS do 
ente cedente ou do ente cessionário, nem para o RGPS, sobre as parce-
las remuneratórias complementares não componentes da remuneração 
do cargo efetivo pagas pelo ente cessionário ao servidor cedido, exceto 
na hipótese em que houver a opção pela contribuição facultativa ao RPPS 
do ente cedente, na forma prevista em sua legislação.

Art. 70. O servidor afastado ou licenciado temporariamente 
do exercício do cargo efetivo sem recebimento de remuneração do ente 
federativo, inclusive os afastados para o exercício de mandato eletivo em 
outro ente federativo, somente contará o respectivo tempo de afastamen-
to ou licenciamento, para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento 
mensal das contribuições previdenciárias, relativas à parte patronal e à 
parte do segurado.

§ 1º. O segurado em atividade que se encontre em gozo de 
licença sem vencimentos, sem ônus à administração pública do Município 
de Camaçari, para fins de assegurar o custeio de seu benefício futuro 
deverá efetuar o recolhimento mensal, a ser calculado com base na sua 
remuneração, bem como demais vantagens de fins previdenciários, dire-
tamente ao ISSM ou mediante depósito bancário. 

§ 2º. A inobservância por 3 (três) meses consecutivos do re-
colhimento previdenciário ocasionará a suspensão dos direitos previden-
ciários do segurado e seus dependentes, só reavendo eles o direito aos 
benefícios após quitação do total do débito das contribuições previden-
ciárias, que pode ser feita por meio de parcelamento conforme critério 
disposto pela Diretoria Executiva do ISSM, mediante descontos inciden-
tes sobre os proventos de aposentadoria ou benefícios de pensão por 
morte.

Art. 71. O recolhimento das contribuições dos segurados ati-
vos é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o servidor estiver 
em exercício, nos seguintes casos:

I. Cedido para outro órgão ou entidade da Administração di-
reta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Muni-
cípios;

II. Investido em mandato eletivo federal, estadual, distrital ou 
municipal, nos termos do art. 38 da Constituição da República, desde 
que o afastamento do cargo se dê com prejuízo da remuneração ou sub-
sídio.

Art. 72. O Município de Camaçari é responsável pela cober-
tura de eventuais insuficiências financeiras mensais do ISSM decorrentes 
do pagamento de benefícios previdenciários e observará a proporcionali-
dade das despesas entre os Poderes Executivo e Legislativo do Município 
de Camaçari, autarquias e fundações.

Art. 73. As contribuições previdenciárias e demais débitos 
previdenciários não recolhidos até o prazo estabelecido no art. 64, da 
presente Lei deverão ser atualizados monetariamente pelos mesmos ín-
dices praticados em relação aos débitos para com o RGPS e sofrerão a 
incidência de multa de 2% (dois por cento) ao mês, além dos juros de 
mora de 0,10% (dez centésimos por cento) por dia de atraso.

Art. 74. Ressalvado o direito dos menores, incapazes e au-
sentes, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão do beneficiário para ha-
ver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas 
pela unidade gestora do RPPS, a contar da data em que deveriam ter sido 
pagas, na forma da lei civil.
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Parágrafo Único. Os pedidos de revisão de beneficio que por-
ventura seja (m) deferido(s), serão devidos os valores a partir da data de 
protocolização do requerimento no ISSM.

SEÇÃO II
DA SEPARAÇÃO DAS CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI-

DÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI

Art. 75. O ISSM, para permitir pleno controle financeiro e con-
tábil de suas receitas, implantará gradualmente:

I. Controle distinto de contas bancárias e contabilidade do 
Plano de Custeio;

II. Registros individualizados das contribuições, por segurado 
e do Plano de Custeio. 

Parágrafo único. As disponibilidades de caixa da unidade 
gestora do RPPS deverão ser sempre depositadas e mantidas em contas 
bancárias, em nome do ISSM, separadas das demais disponibilidades do 
Município de Camaçari.

SEÇÃO III
DA DESPESA E DA CONTABILIDADE

Art. 76. O ISSM observará normas e princípios da Admi-
nistração e Finanças Públicas, fixados pela União e pelo Município de 
Camaçari, principalmente a Lei Federal nº 4.320/1964, a Lei Federal nº 
8.666/1993 e a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, com suas alterações e modificações.

Art. 77. O ISSM manterá registro individualizado dos segura-
dos do regime próprio, que conterá as seguintes informações:

I. Nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependen-
tes;

II. Matrícula e outros dados funcionais;
III. Remuneração-de-contribuição, mês a mês;
IV. Valores mensais da contribuição do segurado;
V. Valores mensais da contribuição do ente federativo.

§ 1º. Aos segurados serão disponibilizadas as informações 
constantes de seu registro individualizado, mediante extrato anual, relati-
vas ao exercício financeiro anterior.

§ 2º. Os valores constantes do registro cadastral individuali-
zado serão consolidados para fins contábeis.

Art. 78. Compete ao ISSM realizar as seguintes despesas:

I. De benefícios previdenciários previstos nesta Lei e em con-
formidade com a legislação federal;

II. De pessoal próprio do ISSM, com seus respectivos encar-
gos;

III. De material permanente e de consumo, como todos os 
insumos necessários à manutenção do unidade gestora do RPPS;

IV. De manutenção e de aperfeiçoamento dos instrumentos 
de gestão da unidade gestora do RPPS;

V. Com investimentos em conformidade com as normas e re-
gulamentos vigentes para a aplicação dos recursos previdenciários;

VI. Com seguro de bens permanentes, para proteção do pa-
trimônio da unidade gestora do RPPS, aplicadas subsidiariamente as re-
gras e normas vigentes;

VII. Com outros encargos eventuais, vinculados às suas fina-
lidades essenciais.

Art. 79. O pagamento dos benefícios previdenciários dos se-
gurados de cada Poder ou órgão subordinados ao ISSM, de que trata 
esta Lei, será realizado sempre no dia anterior à data em que ocorrer o 
pagamento dos segurados servidores ativos a eles vinculados. 

 
Art. 80. É vedado o pagamento de benefícios previdenciá-

rios de que trata esta Lei mediante convênio, consórcio ou outra forma 
de associação do Município de Camaçari com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios.

Art. 81. Desde a competência de janeiro de 2008, é obriga-

tória a utilização do Plano de Contas aprovado pelo Ministério da Previ-
dência Social.

SEÇÃO IV
DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

Art. 82. O ISSM deverá promover avaliação atuarial para 
a determinação de taxa de custeio, para a transformação de capitais 
cumulativos em valores de benefício e para a determinação de reservas 
matemáticas, entre outras, na forma estabelecida na legislação federal 
aplicável.

Art. 83. As alíquotas de contribuição previstas nesta Lei deve-
rão ser revistas com base na avaliação atuarial do plano anual de custeio, 
por ocasião do encerramento do balanço anual do ISSM.

Parágrafo único. Constatada a existência de déficit técnico 
atuarial, o ISSM comunicará ao Chefe do Poder Executivo, a quem ca-
berá a iniciativa de remeter ao Poder Legislativo projeto de lei propondo 
alteração das alíquotas de contribuição, à exceção das alíquotas de con-
tribuição estabelecidas para os servidores ativos, inativos e pensionistas, 
que só poderão ser majoradas para acompanhar a alíquota de contribui-
ção mínima praticada pela União aos seus servidores titulares de cargos 
efetivos.

CAPÍTULO VII
DA GESTÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 84. O ISSM, autarquia com sede e foro no Município de 
Camaçari, goza, em toda a sua plenitude, no que se refere a seus bens, 
serviços e ações, dos privilégios, inclusive de natureza processual e tri-
butária, e imunidades garantidos aos órgãos dos entes públicos federa-
tivos. 

Art. 85. O ISSM será reorganizado na forma e termos desta 
Lei e do seu Regimento Interno, tendo a seguinte composição adminis-
trativa:

I. Órgãos Colegiados:
a) Assembléia Geral dos Servidores;
b) Conselho Administrativo e Previdenciário;
c) Conselho Fiscal.

II. Diretoria Executiva como órgão de direção superior e que 
será composta de:

a) Diretor Superintendente;
b) Diretor de Administração e Finanças;
c) Diretor de Previdência.

Parágrafo Único. Os membros da Diretoria Executiva serão 
de livre escolha e nomeados por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO I
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO

Art. 86. O Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM 
é órgão colegiado que irá estabelecer as políticas básicas de gerencia-
mento do Instituto, competindo-lhe:

I. Estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do ISSM;
II. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária do ISSM;
III. Organizar e definir a estrutura administrativa, financeira e 

técnica do FPS;
IV. Conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, 

econômica e financeira dos recursos do ISSM;
V. Examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas de 

alteração da política previdenciária do Município; 
VI. Autorizar a contratação de empresas especializadas para 

a realização de auditorias contábeis e estudos atuariais ou financeiros:
VII. Autorizar a alienação de bens imóveis integrantes do pa-

trimônio do FPSC, observada a legislação pertinente; 
VIII. Aprovar a contratação de agentes financeiros, bem como 

a celebração de contratos, convênios e ajustes pelo Instituto; 
IX. Deliberar sobre a aceitação de doações, cessões de direi-

tos e legados, quando onerados por encargos; 
X. Adotar as providências cabíveis para a correção de atos e 
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fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumpri-
mento das finalidades do ISSM; 

XI. Acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação perti-
nente ao ISSM; 

XII. Manifestar-se sobre a prestação de contas anual a ser 
remetida ao Tribunal de Contas; 

XIII. Solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos 
relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais re-
lativos a assuntos de sua competência; 

XIV. Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regula-
mentares, relativas ao ISSM, nas matérias de sua competência; 

XV. Garantir o pleno acesso dos segurados às informações 
relativas à gestão do ISSM; 

XVI. Manifestar-se em projetos de lei de acordos de composi-
ção de débitos previdenciários do Município com o ISSM; 

XVII. Deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras 
aplicáveis ao ISSM.

XVIII. Apreciar e Julgar os recursos administrativos que en-
volvam matéria previdenciária relativa aos segurados.

Art. 87 O Conselho Administrativo e Previdenciário será cons-
tituído de sete membros efetivos e respectivos suplentes, que os substi-
tuirão em suas ausências e impedimentos e será composto por:

I. O Secretário da Administração, que o presidirá;
II. O Secretário da Fazenda;
III. Três representantes dos servidores municipais, incluindo-

se Prefeitura, Fundações, Autarquias e Câmara Municipal, escolhidos 
dentre os servidores efetivos estáveis;

IV. Dois representantes dos servidores aposentados e inati-
vos.

§ 1º O Diretor Superintendente participará das reuniões do 
Conselho, com direito a voto somente em matéria de natureza técnica.

§ 2º. Os Secretários de Administração e da Fazenda são 
membros natos do Conselho. Os demais serão eleitos pelos órgãos de 
classe e terão mandato de dois anos, permitida a recondução e reeleição 
uma única vez.

§ 3º. A eleição para escolha dos membros representativos se 
efetivará mediante voto secreto e de acordo com as normas estabeleci-
das nesta lei e aprovado pela Assembléia Geral dos Servidores.

§ 4º. Na ausência do Secretário de Administração, presidirá o 
Conselho o Secretário de Finanças e, na ausência deste, o presidirá um 
dos membros escolhidos dentre os presentes.

§ 5º. Os membros do Conselho serão nomeados por decreto 
do Chefe do Executivo, obedecidas as normas que estabelecem a sua 
escolha.

§ 6º. Os membros do Conselho terão mandato de 02 (dois) 
anos, permitida a reeleição e recondução dos seus membros na forma 
desta Lei.

Art. 88 O Conselho reunir-se-á ordinariamente, pelo menos 
uma vez por mês, e extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que 
convocado pelo Presidente ou a requerimento da maioria absoluta de 
seus membros, obedecido o interstício a ser estabelecido no Regimento 
Interno para sua convocação.

Parágrafo Único. As reuniões do Conselho serão iniciadas 
com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo exigida, 
para deliberação, a maioria simples dos votos.

Art. 89 O exercício da função de conselheiro é gratuita, se 
constituindo serviço público relevante.

SEÇÃO II
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 90. A Assembléia Geral é órgão maior de deliberação do 
Instituto, competindo-lhe:

I. Deliberar sobre as decisões do Conselho de Administração 

e Previdenciário que careçam da sua manifestação e demais matérias 
afetas ao Instituto de interesse dos servidores;

II. Fiscalizar todas as atividades do Instituto;

SEÇÃO III
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 91. Compete à Diretoria Executiva exercer a administra-
ção e gerenciamento do Instituto, com observância das diretrizes e nor-
mas baixadas pelo Conselho.

§ 1º. A Diretoria Executiva terá a sua competência e dos seus 
membros definida no Regimento Interno do ISSM.

§ 2º. O Regimento Interno definirá os substitutos dos Direto-
res em caso de impedimento, observando-se o contido nesta Lei.

§ 3º. Os membros da Diretoria Executiva responderão com 
seus bens pela malversação ou mal gerenciamento dos recursos do Ins-
tituto, atingindo a cada um, isolado ou conjuntamente, pelos atos que 
praticarem. 

SEÇÃO IV
DO CONSELHO FISCAL

Art. 92. O Conselho Fiscal é órgão colegiado eleito por maio-
ria simples pelo Conselho de Administração e Previdenciário com apro-
vação da Assembléia Geral, composto de 3(três) membros titulares e 2 
(dois) suplentes, com mandato de 02(dois) anos, permitida a reeleição.

§ 1º. Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal os paren-
tes dos membros da Diretoria Executiva do ISSM.

§ 2º. As reuniões ordinárias do Conselho Fiscal serão semes-
trais, com presença mínima de 2(dois) membros e extraordinariamente, 
sempre que convocadas por qualquer órgão da administração com pauta 
preestabelecidas.

Art. 93. Ao Conselho Fiscal cabem as seguintes atribuições:

a) examinar, sem restrições, os livros contábeis e papéis de 
escrituração do Instituto, cabendo a todos os órgãos da Administração 
prestar as informações que forem solicitadas;

b) lavrar no livro de Atas e Pareceres os resultados dos exa-
mes a que proceder;

c) comunicar ao Diretor Superintendente qualquer irregulari-
dade que verificar e sugerir as medidas que entender convenientes aos 
interesses e objetivos do Instituto.

Art. 94. O ISSM gozará de todas as franquias e privilégios 
concedidos aos órgãos da administração direta do Município.

Art. 95. A Junta Médica Oficial do Município será criada pelo 
ISSM, que a integrará na sua estrutura organizacional, sendo as despe-
sas administrativas custeadas pelo ente.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 96. Os membros do Conselho Administrativo, da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal serão solidários nas responsabilidades e 
responderão civil e criminalmente, inclusive com seu patrimônio pessoal, 
por qualquer ato lesivo à administração pública e ao patrimônio do regime 
próprio de previdência do Município de Camaçari, observando-se ainda 
as normas de gestão fiscal e as penalidades previstas na Lei Complemen-
tar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único. Serão os dirigentes aludidos no caput res-
ponsabilizados pessoalmente também pela inobservância das normas 
para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP pelo 
Ministério da Previdência Social, caso comprovada ocorrência de impru-
dência ou negligência no trato da questão. 

Art. 97. O ISSM deverá identificar e consolidar, trimestralmen-
te, em demonstrativos financeiros e orçamentários, todas as despesas 
fixas e variáveis com pessoal inativo e pensionista, bem como, com en-
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cargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos, e também todo o 
demonstrativo pertinente à sua área de atuação exigida pela Lei Comple-
mentar Federal nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 98. Nenhum benefício global de aposentadoria e pensão 
por morte poderá ter valor bruto inferior ao salário mínimo estabelecido 
para os servidores estatutários do Município de Camaçari. 

Art. 99. O recebimento indevido de benefícios em razão de 
dolo, fraude ou má-fé implicará devolução total do valor auferido, que 
deve, caso não haja acordo, ser inscrito em dívida, para cobrança judicial 
cabível, respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório. 

Art. 100. Fica assegurada a contagem recíproca do tempo de 
contribuição entre o ISSM e outros regimes previdenciários, hipótese em 
que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão finan-
ceiramente, para efeito de aposentadoria, vedada a contagem de tempo 
concomitante. 

Parágrafo único. A contagem recíproca de que trata o caput 
deverá ser feita mediante apresentação de Certidão de Tempo de Con-
tribuição fornecida pelo setor competente do regime de previdência de 
origem do Servidor. 

Art. 101. A Certidão de Contagem Recíproca de Tempo de 
Contribuição poderá ser requerida pelo segurado do ISSM, a qualquer 
tempo, para fins de comprovação de tempo de contribuição junto a qual-
quer regime previdenciário distinto do previsto nesta Lei.

§ 1º. A certidão a que se refere o caput, quando para fins de 
aposentadoria em outro regime previdenciário, será homologada exclusi-
vamente pelo ISSM.

§ 2º. O ISSM disciplinará os procedimentos relativos à emis-
são da certidão de que trata o caput.

Art. 102. Excetuada a hipótese de recolhimento indevido, não 
haverá restituição de contribuições previdenciárias previstas em lei. 

Art. 103. Fica vedada a adoção de requisitos e critérios dife-
renciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regi-
me de que trata esta Lei, ressalvados os casos previstos no art. 40, § 4º, 
da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 47/2005, nos termos definidos em lei complementar federal. 

Art. 104. Não será computado para fins de aposentadoria o 
tempo de contribuição que tiver servido de base para aposentadoria em 
outro regime de previdência social.

Art. 105. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil e 
a contabilidade obedecerá no que couber, às normas gerais públicas da 
administração financeira e previdenciária. 

Art. 106. Os orçamentos, a programação financeira e os ba-
lanços do ISSM obedecerão aos padrões e normas instituídos por legisla-
ção específica, ajustados às suas peculiaridades.

Parágrafo único. Juntamente com o balanço geral, a cada 
ano, deverá a Diretoria Executiva realizar, obrigatoriamente, a avaliação 
atuarial do ISSM. 

Art. 107  O quadro de pessoal do ISSM compreende:
I. os cargos de provimento efetivo;
II. os cargos em comissão;
III. as funções de confiança.

§ 1º. O quadro de pessoal do ISSM será formado por servido-
res públicos do Quadro de Pessoal do Município de Camaçari, mediante 
requisição do Diretor Superintendente ao Prefeito do Município de Ca-
maçari.

§ 2º. A cessão de servidores de que trata o § 1º se dará com 
ônus para Município, ficando assegurados todos os direitos e vantagens 
do servidor, inclusive o sistema remuneratório de origem, até que se pro-
ceda a sua substituição quando da implantação do Quadro Permanente 
de Pessoal do ISSM.

§ 3°. Os cargos em comissão e as funções de confiança se-
rão providos por ato de livre nomeação do Diretor Superintendente.

Art. 108. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão à conta dos recursos constantes do orçamento do Município de 
Camaçari.

Art. 109. O Prefeito Municipal de Camaçari encaminhará à 
Câmara de Vereadores projeto de lei complementar para instituir o regime 
de previdência complementar do Município de Camaçari.

Art. 110. O ISSM deverá realizar recenseamento previdenciá-
rio, abrangendo todos os inativos e pensionistas, anualmente. 

Art. 111. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 112. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE AGOSTO DE 2009.

TEREZA CRISTINA GIFFONI VIEIRA
PREFEITA EM EXERCÍCIO

LEI Nº 998/2009
DE 05 DE AGOSTO DE 2009

Altera a Lei n° 824, de 02 de Outubro de 
2007, constitui o Fundo de Reserva do 
Instituto de Seguridade do Servidor Muni-
cipal - ISSM e dá outras providências.

A PREFEITA EM EXERCICIO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇA-
RI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, 

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

Art. 1° - O artigo 1° da Lei n° 824/2007, que modificou o Art. 
39 da Lei n° 462, de 24 de fevereiro de 2000, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 39 – (...)

I – (...)

II – A contribuição mensal obrigatória do ente estatal, com-
preendendo Prefeitura, Câmara Municipal e Autarquias no valor de 20% 
(vinte por cento) do somatório da remuneração percebida pelos servido-
res, de acordo com a Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 
2003 e deliberação do Conselho Administrativo e Previdenciário. 

(...)
Parágrafo Único – Do percentual de contribuição do ente pre-

visto no inciso II deste artigo, 9,68% (nove vírgula sessenta e oito por 
cento) destina-se ao custeio normal e 10,32% (dez vírgula trinta e dois 
por cento) destina-se o custeio suplementar para cobertura do déficit atu-
arial.”

Art. 2°- Fica constituído o Fundo de Reserva do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal destinado ao custeio das despesas 
correntes e de capital necessárias à sua organização, funcionamento e 
conservação do seu patrimônio.
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DECRETOS

Parágrafo Único - A Taxa de Administração do Fundo a que se 
refere o caput será de 2% (dois por cento) do montante da remuneração, 
proventos e pensões pagos no exercício financeiro anterior para os servi-
dores vinculados ao ISSM.

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE AGOSTO DE 2009.

TEREZA CRISTINA GIFFONI VIEIRA
PREFEITA EM EXERCÍCIO

DECRETO DE 04 DE AGOSTO DE 2009

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

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato no-
meado pelo Decreto com data de 27 de abril de 2009, no prazo previsto 
no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 407/1998 e no Item 12.5 do Edital do 
Concurso Público de nº. 001/2007,

  
RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR LUMAR GONZAGA DE MATOS, n° da 
inscrição 107777 e n° da classificação 11°, do cargo de Professor nível I, 
da estrutura da Secretária da Educação – SEDUC, com data a partir de 
01 de junho de 2009.

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

     
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 04 DE AGOSTO DE 2009.

DECRETO DE 04 DE AGOSTO DE 2009

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

Resolve:

 Exonerar PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA, cadastro n° 
35199-2 do cargo de oficial do Gabinete, Símbolo GAS-III, da estrutura 
do Gabinete da Vice-Prefeita – GABIP-VICE, a partir de 31 de julho de 
2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04  DE AGOSTO 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 PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA, para o cargo de 
Supervisor Comunitário, Símbolo GAS - III, da estrutura da Secretaria do 
Governo - SEGOV, a partir de 03 de agosto de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº. 10763/2009.

Resolve:

Exonerar a pedido, JUCILENE DIAS MARANHAO, cadastro 
nº. 60230-3, do cargo de Professor Especial I, da estrutura da Secretaria 
da Educação - SEDUC, a partir de 29 de maio de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO 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 FRANCISCO FIDALGO SANCHEZ, do cargo de 
Coordenador, Símbolo GES - II, da estrutura da Secretaria da administra-
ção - SECAD, com data retroativa a partir de 01 de junho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO DE 2009

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

Resolve:

Exonerar MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA E SILVA, cadastro n° 
6665-8, do Cargo de Secretária Executiva III, Símbolo GAS V, da estru-
tura da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, a partir de 30 de junho 
de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO DE 2009

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

Resolve:

Nomear ANA CLAÚDIA DE OLIVEIRA PIMENTA, cadastro n° 
60508-2 para o cargo de Diretor, Símbolo CC I, do Departamento de Audi-
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toria, Controle, Avaliação e Regulação do SUS, da estrutura da Secretaria 
da Saúde - SESAU, a partir de 03 de agosto de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO 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 VIRGÍLIO OLIVEIRA SOUZA, para o cargo de Se-
cretário Executivo III, Símbolo GAS - V, da estrutura da Secretaria da 
Administração - SECAD, a partir de 03 de agosto de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO 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 MÁRCIA MELO OLIVEIRA, para o cargo de Secretá-
ria Executiva III, Símbolo GAS - V, da estrutura da Secretaria da Adminis-
tração - SECAD, a partir de 03 de agosto de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO 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 ROBERTO FLORENTINO DA SILVA, para o cargo 
de Oficial do Gabinete, Símbolo GAS-III, da estrutura do Gabinete da 
Vice-Prefeita – GABIP-VICE, a partir de 03 de agosto de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO 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 RONEY SOUZA DE SANT`ANNA, para o cargo de 
Coordenador, Símbolo CC - II, da estrutura da Secretaria de Saúde - SE-
SAU, a partir de 03 de agosto de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO 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 CORALINA FERREIRA CASTILLO, para o cargo de 
Supervisor, Símbolo CC – III, da estrutura da Secretaria da Saúde - SE-
SAU, a partir de 03 de agosto de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO 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:

Tornar sem efeito a nomeação de HELOINO DUARTE NAZA-
RÉ, para o Cargo de Supervisor, Símbolo CC - III, da estrutura da Secre-
taria da Saúde – SESAU, com data a partir de 01 de julho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO 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:

Tornar sem efeito a exoneração de SHEILA VIRGINIA DE AL-
MEIDA BAHIA, do cargo de Assistente Social, da estrutura da Secretaria 
de Saúde - SESAU, com data a partir de 13 de maio de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO 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, considerando a 
necessidade de atendimento ao disposto na Lei Municipal n° 696 de 10 de 
outubro de 2005, que altera a Lei 404/98 que trata do Plano de Carreira e 
Vencimentos dos Servidores do Magistério Público, resolve:

 
Resolve:

Designar MARIA CRISTINA ALVES SIQUEIRA, cadastro n° 
3110-3, para a Função de Confiança de Vice-Diretora de Unidade Escolar, 
FCE V-A, da Escola Luiz Rogério de Souza, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, a partir de 03 de agosto de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO 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, considerando a 
necessidade de atendimento ao disposto na Lei Municipal n° 696 de 10 de 
outubro de 2005, que altera a Lei 404/98 que trata do Plano de Carreira e 
Vencimentos dos Servidores do Magistério Público, resolve:

 
Resolve:

Designar ANA CLAÚDIA ARRUDA DE CERQUEIRA, cadastro 
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n° 8162-0, para a Função de Confiança de Secretária de Unidade Escolar 
II, SUE II-B, do Colégio Municipal São Tomaz de Cantuária, da estrutura 
da Secretaria da Educação - SEDUC, a partir de 03 de agosto de 2009

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO 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, considerando a 
necessidade de atendimento ao disposto na Lei Municipal n° 696 de 10 de 
outubro de 2005, que altera a Lei 404/98 que trata do Plano de Carreira e 
Vencimentos dos Servidores do Magistério Público, resolve:
 
Resolve:

Designar GENILSON MOURA ROCHA, cadastro n° 8676-7, 
para a Função de Confiança de Vice-Diretor de Unidade Escolar, FCE 
IV-B, da Escola Barra do Pojuca, da estrutura da Secretaria da Educação 
- SEDUC, a partir de 03 de agosto de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO 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 e, considerando a 
necessidade de atendimento ao disposto na Lei Municipal n° 696 de 10 de 
outubro de 2005, que altera a Lei 404/98 que trata do Plano de Carreira e 
Vencimentos dos Servidores do Magistério Público, resolve:

 
Resolve:

Designar ITAMAR ESTEVES DOS SANTOS, cadastro n° 
8744-8, para a Função de Confiança de Vice-Diretor de Unidade Escolar 
II, FCE V-A, da Escola Denise Tavares, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, a partir de 03 de agosto de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

DECRETO DE 04 DE AGOSTO 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, considerando a 
necessidade de atendimento ao disposto na Lei Municipal n° 696 de 10 de 
outubro de 2005, que altera a Lei 404/98 que trata do Plano de Carreira e 
Vencimentos dos Servidores do Magistério Público, resolve:

 
Resolve:

Designar MARIA MADALENA DOREA RAMOS, cadastro n° 
3781-8, para a Função de Confiança de Vice-Diretora de Unidade Esco-
lar, FCE IV-A, da Escola Cosme de Farias, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, a partir de 03 de agosto de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2009.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 022/2009
DE 03 DE AGOSTO DE 2009

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, 

RESOLVE:

PRORROGAR por 60 (sessenta) dias a portaria n° 017/09, 
datada de 03 de junho de 2009, que apura Irregularidades na Conces-
são de empréstimos consignados pelo Bradesco, Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE AGOSTO DE 2009.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria da Administração

SE
CA

D

Secretaria de
Desenvolvimento UrbanoSE

D
U
R

PORTARIA Nº.  018/2009
DE 04 DE AGOSTO DE 2009

“Dispõe sobre a aprovação do remembramento dos Lotes 08 
e 09 da Quadra L, ambos medindo 490,00m², situados no Loteamento 
Costa Smeralda, na Praia de Guarajuba, Distrito de Monte Gordo, neste 
Município.”

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no 
uso das suas competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto nº. 
4365/2007 e tendo em vista o quanto consta no processo administrativo 
n° 11730/2009 e demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o remembramento dos Lotes 08 e 09, 
ambos medindo 490,00m², situados no Loteamento Costa Smeralda, na 
Praia de Guarajuba, Distrito de Monte Gordo, neste Município. 

Parágrafo único – Os lotes ora remembrados são de proprie-
dade do Sr. KENNETH HARRY PIERCE, devidamente registrados no 
Cartório de Registro de Imóveis e Hipoteca da Comarca de Camaçari – 
Bahia, sob matrícula de n° 18.514, de 01 de novembro de 2000.

Art. 2° - A situação atual dos lotes está assim descrita:

LOTE 08

- 14,00 m de frente para a Rua B;
- 35,00 m do lado direito, limitando-se com o Lote 07;
- 35,00 m do lado esquerdo, limitando-se com o Lote 09;
- 14,00 m de fundo limitando-se com a área verde de domínio 

público;
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Área Total: 490,00 m²

LOTE 09

- 14,00 m de frente para a Rua B;
- 35,00 m do lado direito, limitando-se com o Lote 08;
- 35,00 m do lado esquerdo, limitando-se com o Lote 10;
- 14,00 m de fundo, limitando-se com a área verde de domínio 

público;
-  Área Total: 490,00m²

Art. 3° - Os lotes remembrados ficam assim descritos e ca-
racterizados:

LOTE REMEMBRADO

- 28,00 m de frente para a Rua B;
- 35,00 m do lado direito, limitando-se com o lote 07; 
- 35,00 m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 10;
- 28,00 m de fundo, limitando-se com a área verde de domínio 

público.
- Área Total: 980,00m².

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de caducidade pre-
vista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 04 DE AGOSTO DE 2009.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROTOCOLO DE INTENÇÕES Nº 02 /2009 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI 
FAZEM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EM-
PRESA PRINCESA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS,  NA FORMA QUE SEGUE. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, PESSOA JURÍDICA DE DI-
REITO PÚBLICO INTERNO, COM SEDE À RUA FRANCISCO DRU-
MOND, S/N°, CENTRO ADMINISTRATIVO, CAMAÇARI-BA, INSCRITO 
NO CNPJ/MF, SOB O N° 14.109.763/0001-80, DORAVANTE DENOMI-
NADO SIMPLESMENTE DE MUNICÍPIO, NESTE ATO REPRESENTA-
DO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SR LUIZ CAR-
LOS CAETANO E A EMPRESA PRINCESA – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS,  PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INS-
CRITA NO CNPJ SOB O N° 05.728.139/0001-70,   DORAVANTE DENO-
MINADA SIMPLESMENTE EMPRESA, COM SEDE NA AV. TANCREDO 
NEVES, Nº 1189, SALA 903, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR 
-  BAHIA, ESTADO DA BAHIA, REPRESENTADA NESTE ATO POR VI-
VIANE  DA SILVA FARANI,  OBJETIVANDO:

- FOMENTAR AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS NO MUNICÍ-
PIO DE CAMAÇARI, VISANDO O INCREMENTO DO SEU DESENVOL-
VIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PROMOVENDO A GERAÇÃO 
DE EMPREGO E RENDA;

- CRIAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS Á REALIZAÇÃO DES-
SE EMPREENDIMENTO NO MUNICÍPIO CONSUBSTANCIADAS NAS 

Secretaria de
Desenvolvimento EconômicoSE

D
EC

VANTAGENS LOGÍSTICAS, ECONÔMICAS E SOCIAIS;

RESOLVEM FIRMAR O PRESENTE “PROTOCOLO DE IN-
TENÇÕES”, COM A FINALIDADE DE BALIZAR AS AÇÕES E SUPORTE 
OPERATIVO PARA A IMPLANTAÇÃO DE PLANTA INDUSTRIAL NO MU-
NICÍPIO DE CAMAÇARI/BA, CONFORME  OS TERMOS DISPOSTOS 
A SEGUIR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

a) O PRESENTE PROTOCOLO TEM COMO OBJETO A 
AÇÃO CONJUNTA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA, E DA EMPRESA 
PRINCESA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, NO ESTA-
DO DA BAHIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 438 DE 
28 DE JUNHO DE 1999. 

PARÁGRAFO ÚNICO: PARA A CONSECUÇÃO DO OBJETO 
DESSE PROTOCOLO, AS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA, 
REALIZAR-SE-ÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN-
TO ECONÔMICO, –SEDEC.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES
E RESPONSABILIDADES

FICAM ESTABELECIDAS AS SEGUINTES ATRIBUIÇÕES E 
RESPONSABILIDADES NA CONSECUÇÃO DO OBJETO DESTE INS-
TRUMENTO.

I - COMPETÊNCIAS CONJUNTAS: MUNICÍPIO DE CAMA-
ÇARI E A EMPRESA PRINCESA – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS.

a) PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES QUE POS-
SIBILITEM A FACILITAÇÃO DO ACESSO E MELHORIAS DE INFRA-
ESTRUTURA AO LOCAL ONDE SERÁ INSTALADA A PLANTA INDUS-
TRIAL;

b) CRIAR MECANISMOS QUE PROPICIEM A GERAÇÃO 
DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO.

II - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI /BA:
a) ATUAR COMO FACILITADOR E ARTICULADOR NA RE-

DUÇÃO DOS OBSTÁCULOS EXTERNOS QUE IMPEÇAM A CONSECU-
ÇÃO DOS OBJETIVOS PREVISTOS NESTE PROTOCOLO

b) TRANSFERIR UM TERRENO INDUSTRIAL, A TÍTULO 
ONEROSO, COM AREA DE APROXIMADAMENTE 9.000 M² (NOVE MIL 
METROS QUADRADOS).  

III - COMPETÊNCIA DA EMPRESA PRINCESA – LOCAÇÃO 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESTE PROTO-
COLO, ALÉM DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO ESTUDO DE VIABI-
LIDADE ECONÔMICA, QUE PASSA A INTEGRAR O PRESENTE INS-
TRUMENTO, COMPROMETE-SE A EMPRESA:

a) IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA COM VISTAS A LOCAÇÃO 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E SUPORTE A OBRAS DE CONS-
TRUÇÃO CIVIL, TERRAPLANAGEM E AMPLIAÇÃO DE FÁBRICAS E 
LOGÍSTICA, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, COM 
INVESTIMENTOS MÍNIMOS ESTIMADOS EM R$ 500.000,00 (QUI-
NHENTOS MIL REAIS). 

b) PROMOVER A GERAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 90 
(NOVENTA) EMPREGOS DIRETOS E 270 (DUZENTOS E SETENTA) 
EMPREGOS INDIRETOS;  

c) PROMOVER, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇA-
RI, O RECRUTAMENTO, A SELEÇÃO, O TREINAMENTO E A CAPACI-
TAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, A SER EMPREGADA NA 
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA PELA EMPRESA;

d) ABSORVER, A TÍTULO DE ESTÁGIO REMUNERADO, 
DURANTE TODO O PERÍODO DOS INCENTIVOS, CASO SEJAM CON-
CEDIDOS, PELO MENOS 04 (QUATRO) ESTUDANTES, DO NÍVEL UNI-
VERSITÁRIO E 04 (QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO  MÉDIO DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO;

e) MANTER NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRE-
SA O MÍNIMO DE  02 (DOIS) PORTADORES DE DEFICIÊNCIA A SE-
REM INDICADOS PELO PAT (POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABA-
LHADOR), ATRAVÉS DO SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO;

f) OS PRAZOS PREVISTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA SÃO OS 



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 318 - de 01 a 07 de agosto de 2009PÁGINA 24  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Instituto de Seguridade do
Servidor MunicipalIS

SM

Licitações

CONSTANTES DO CRONOGRAMA FÍSICO, PREVISTOS NO ESTUDO 
DE VIABILIDADE ECONÔMICA, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE INSTRUMENTO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

AS ADIÇÕES OU VARIAÇÕES NAS CLÁUSULAS DESTE 
PROTOCOLO QUE, PORVENTURA SEJAM NECESSÁRIAS, SERÃO 
FORMALIZADAS POR INTERMÉDIO DE TERMOS ADITIVOS, OS 
QUAIS PASSARÃO A FAZER PARTE INTEGRANTE DO MESMO, NE-
CESSITANDO, QUANDO FOR O CASO, DA ANUÊNCIA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI/BA.

CLÁUSULA QUARTA  - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

a) FICA ESTABELECIDO QUE, NA HIPÓTESE DE SUPER-
VENIÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS, FEDE-
RAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, OU QUALQUER ACONTECIMEN-
TO QUE VENHA A COMPROMETER DIRETA OU INDIRETAMENTE O 
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO MUNICÍPIO 
E PELA EMPRESA, AS PARTES SE OBRIGAM A RENEGOCIAR DE 
BOA-FÉ, PARA RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINAN-
CEIRO, NO QUAL SE BASEIA O PRESENTE PROTOCOLO DE INTEN-
ÇÕES.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE CAMAÇARI, PARA 
DIRIMIR QUALQUER DÚVIDA ORIUNDA DESTE PROTOCOLO DE IN-
TENÇÕES, FICANDO EXCLUÍDO QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRI-
VILEGIADO QUE SEJA.

E POR ESTAREM JUSTOS E ACORDADOS, FIRMAM O 
PRESENTE PROTOCOLO DE INTENÇÕES EM 04 (QUATRO) VIAS DE 
IGUAL TEOR E FORMA, NA PRESENÇA DE 02 (DUAS) DUAS TESTE-
MUNHAS, PARA QUE PRODUZAM OS SEUS JURÍDICOS E LEGAIS 
EFEITOS.

CAMAÇARI/BA, 11  DE MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
MUNICIPIO

PRINCESA – LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
EMPRESA

TESTEMUNHAS:

PORTARIA Nº. 122/2009
DE 27 DE JULHO DE 2009

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do Ser-
vidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais e com funda-
mento no disposto no inciso IX do artigo 24, no Regimento Interno deste 
Instituto.

RESOLVE

NOMEAR, a Senhora MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO, 
para o cargo comissionado de Assistente Jurídico, símbolo GES II, a par-
tir da presente data.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 27 DE 
JULHO DE 2009.

PORTARIA Nº. 123/2009
DE 30 DE JULHO DE 2009

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do Ser-
vidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais e com funda-
mento no disposto no inciso IX do artigo 24, no Regimento Interno deste 
Instituto.

RESOLVE

EXONERAR, a Senhora NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, ca-
dastro 10034-3, do cargo comissionado de Assistente Jurídico, símbolo 
GES II, a partir da presente data.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE 
JULHO DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa a Tomada de Preços nº. 002/2009 – Comissão Setorial 
Permanente de Licitação - COSEL/ OBRAS, que tem como objeto a con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de 
conservação e manutenção integrada nos mercados comerciais do muni-
cípio. Valor: R$ 258.903,73 (duzentos e cinquenta e oito mil novecentos e 
três reais e setenta e três centavos). Data da Homologação: 13.07.2009. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 

PREGÃO Nº 050/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Contratação de empresa especializada no forneci-

mento de oxigênio, ar comprimido e gazes medicinais, incluindo, incluindo 
transporte, instalação, manutenção e locação de cilindros, para dar assis-
tência aos pacientes do município de Camaçari.

VENCEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 609.989,48 (seiscentos e nove mil, no-

vecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/06/2009. EFIGENIA DE FÁ-

TIMA CARDOSO.
 

CANCELAMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa n.º  0287/2007 – Processo n.º 0771/2007. 
Contratado: FG Distribuidora e Comercio Ltda - ME. Objeto: Aquisição 
de tecidos para atendimento ao Centro de Convivência do Idoso. Valor 
global: R$  6.255,00 (seis mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais). Fun-
damentada no Art. 24, inciso II,  da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 13/07/2009.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
 
Termo de Inexigibilidade n.º  094/2009 – Processo n.º 

0916/2009. CONTRATADO: MOVIMENTO INTEGRADO DE SAUDE 
COMUNITARIA. OBJETO: Inscrição dos  servidores Antonia Cristina C. 
Ferreira, Nadja Mara de L. Silva, Zayra Nogueira, Gisele S. Souza, Luiza 
Melo Valdiene P Guedes, Sócrates C. Camargo, Laura Maria A. Carvalho, 
Manuela de Freitas, Romilson de S. Barbosam, Marilde Angela Moreira, 
Eralda S. Da Rocha, Gleide N. Soares, para participarem do curso de 
especialização em Terapia Comunitária nas datas: 27,28,29 de Julho/09, 
05,06,07 Set/09, 16,17,18 Out/09 na Cidade de Salvador-BA.. Valor glo-
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bal: R$ 18.508,00 ( dezoito mil quinhentos e oito reais). Fundamentada 
no Art. 25, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação:  
24/07/09.

DISPENSA LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação n.º 0304/2009 – Processo n.º 
0750/2009. CONTRATADO: FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. 
Objeto: Aquisição de correntes para cães para atender as necessidades 
de apreensão de pequenos animais no Município de Camaçari. Valor To-
tal: R$155,00 (cento e cinqüenta e cinco reais) Fundamentada no Art. 24, 
Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 31/07/2009.  

 
Dispensa de Licitação n.º 0305/2009 – Processo n.º 

0753/2009. CONTRATADO: FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. 
Objeto: Aquisição de gravador de áudio para atender as necessidades 
dos diversos setores e unidades da Secretaria da Saúde do Município 
de Camaçari. Valor Total: R$1.077,00 (hum mil e setenta e sete reais) 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 31/07/2009. 

Dispensa de Licitação nº. 0297/2009 – Processo nº. 
0798/2009. CONTRATADO: COPISPEL PAPELARIA COMÉRCIO RE-
PRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa 
especializada em serviços Reprográficos, Plastificação, Encadernação 
e Plotagem para atender a demanda operacional da Secretária de De-
senvolvimento Econômico - SEDEC Valor Total: R$ 7.833,10 (sete mil, 
oitocentos e trinta e três reais e dez centavos ) Fundamentada no Art. 24, 
Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 22/07/2009.  

   
Dispensa de Licitação nº. 0303/2009 – Processo nº. 

0923/2009. CONTRATADO: GIVALDO VIANA DE NORDESTINA. Objeto: 
Aquisição de água mineral em garrafões de 20 (vinte) litros para aten-
der as necessidades da Secretaria da Fazenda Valor Total: R$ 626,50 
(seiscentos e vinte e seis reais e cinqüenta centavos) Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data da homologação: 
31/07/2009. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

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, realiza-
rá o Pregão Presencial – SECAD nº 0066/2009, cujo objeto é o Registro 
de Preços de Água Mineral e Garrafões de 20 litros para Água Mineral. 
Abertura 19/08/2009 às 09:00 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 – 04/08/2009. 

 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-

mento dos interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas, 
no auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na 
Rua Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da Secre-
taria Municipal de Educação, térreo, Camaçari, Bahia.

 
PREGÃO N.º 079/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da Adminis-
tração Pública Municipal. ABERTURA: 20/08/2009 – 09 horas. PREGO-
EIRO: Sayonara Melo da Silva.  

 
PREGÃO N.º 080/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE

OBJETO: Aquisição de materiais destinados a compor o kit 
de combate ao Aedes Aegypti na forma aquática, do Programa de Con-
trole da Dengue pela Secretaria de Saúde – SESAU do Município de 

Camaçari. ABERTURA: 21/08/2009 – 09 horas. PREGOEIRO: Adson de 
Oliveira Silva. 

 
PREGÃO N.º 081/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para aquisição de Curativo e 
Bota Unna, destinados à Secretaria da Saúde – SESAU, para futuras con-
tratações, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. ABERTURA: 24/08/2009 – 09 horas. PREGOEIRO: 
Sayonara Melo da Silva. 

 
PREGÃO N.º 082/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de infor-
mática para dar continuidade a informatização da secretaria de Saúde 
– SESAU do Município de Camaçari. ABERTURA: 25/08/2009 – 09 horas. 
PREGOEIRO: Adson de Oliveira Silva. 

 
O Edital encontram-se à disposição no Portal de Compras de 

Camaçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. Camaçari 
- Bahia, 03/08/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/
SAÚDE.

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

 
PREGÃO N.º 070/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de garrote de 
borracha, destinados à Secretaria de Saúde. ABERTURA: 26/08/2009 – 9 
horas. PREGOEIRO: Adson de Oliveira Silva. 

 
O Edital encontram-se à disposição no Portal de Compras de 

Camaçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. Camaçari 
- Bahia, 07/08/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/
SESAU.

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, reali-
zará o Pregão Presencial – SECAD nº 067/2009, cujo objeto é a Aqui-
sição de Material Permanente – Pirográfo e Aspirador de Pó . Abertura 
19/08/2009 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 – 07/08/2009. 

 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-

mento dos interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas, 
no auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na 
Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria 
Municipal de Educação, térreo, Camaçari, Bahia. 

  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 

OBJETO: Registro de preços para fornecimento de material 
de papelaria - papeis diversos: celofane, lustro, nacarado, para presente, 
seda, camurça, laminado, crepom e carmem.

ABERTURA: 19/08/2009 – 09:00 horas. PREGOEIRA: Miriam 
Alves dos Santos;

PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de 

TNT(KAMI).
ABERTURA: 19/08/2009 – 13:00 horas. PREGOEIRA: Maria 

Ivonete Gomes Silva;

PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de bolas de 

soprar.
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ABERTURA: 19/08/2009 – 15:00 horas. PREGOEIRA: Miriam 
Alves dos Santos;

PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de canetas 

diversas e fitas adesivas dupla face e transparente.
ABERTURA: 20/08/2009 – 09:00 horas. PREGOEIRA: Maria 

Ivonete Gomes Silva;

PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de tintas di-

versas (a óleo para tela, guache, para tecido, spray e para pintura facial) 
e pinceis com cerdas de nylon.

ABERTURA: 20/08/2009 – 14:00 horas. PREGOEIRA: Miriam 
Alves dos Santos;

PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de colas di-

versas: a base de silicone, colorida, em bastão, líquida a base de P.V.A 
e para isopor.

ABERTURA: 21/08/2009 – 09:00 horas. PREGOEIRA: Miriam 
Alves dos Santos;

PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de materiais 

diversos: barbante, novelo, velcro, elástico, fita, purpurina, fio de nylon, 
anilina, bateria, agulha e alfinete.

ABERTURA: 21/08/2009 – 14:00 horas. PREGOEIRA: Maria 
Ivonete Gomes Silva;

PREGÃO PRESENCIAL N.º 043/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento borrachas 

bicocolor e branca, E.V.A. (emborrachado), isopor, estilete, percevejo, 
grampo para grampeador e extrator de grampo.

ABERTURA: 24/08/2009 – 14:00 horas. PREGOEIRA: Miriam 
Alves dos Santos;

PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 
OBJETO:Registro de Preços para fornecimento de CD’s, 

DVD’s e pastas.
ABERTURA: 25/08/2009 – 14:00 horas. PREGOEIRA: Maria 

Ivonete Gomes Silva;

PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de material 

de papelaria - papeis diversos: adesivo, couchê, vergê, duplex, para flip 
chart e metro.

ABERTURA: 26/08/2009 – 09:00 horas. PREGOEIRA: Miriam 
Alves dos Santos;

PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de pinceis 

(marcador permanente) e apagador para quadro branco.
ABERTURA: 27/08/2009 – 09:00 horas. PREGOEIRA: Maria 

Ivonete Gomes Silva.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de corretor 

líquido, massa de modelar, lápis diversos, gizão de cera e caixa para ar-
quivo morto.

ABERTURA: 28/08/2009 – 09:00 horas. PREGOEIRA: Miriam 
Alves dos Santos;

PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de tesoura, 

perfurador e grampeador.
ABERTURA: 31/08/2009 – 09:00 horas. PREGOEIRA: Maria 

Ivonete Gomes Silva;

PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de materiais 

de papelaria: Envelope, bobina para fax, livro para registro de protocolo 
e cartolina.

ABERTURA: 01/09/2009 – 09:00 horas. PREGOEIRA: Maria 
Ivonete Gomes Silva.

Os Editais e seus anexos encontram-se à disposição no Por-
tal de Compras do Município, endereço eletrônico www.compras.cama-
cari.com.br. Camaçari - Bahia, 07/08/2009. Isacarla dos Santos Silva – 
Presidente da 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhe-
cimento dos interessados que foi DESERTA a sessão do PREGÃO N.º 
070/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo objeto é o Registro de 
Preço de Garrote de Borracha, destinados a Secretaria de Saúde – SE-
SAU do Município de Camaçari, para futuras contratações, de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
Camaçari - Bahia, 07/08/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da 
COSEL/SESAU.

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 168/2009. CONTRATADO: EXECUTIVA CO-
MÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 031/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO. OB-
JETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de manutenção preventiva e corretiva, em máquinas copiadoras da marca 
Kyocera, modelos KM – 2035 e KM – 3035, pertencentes às Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Camaçari, incluindo transporte, forneci-
mento e substituição de peças, partes, componentes e acessórios. Valor 
global de R$ 157.000,00 (cento e cinqüenta e sete mil reais). Dotação Or-
çamentária: Projetos/Atividades: 6007; Elemento de despesa: 3.3.90.30 e 
3.3.90.39; Fonte: 0101.030. Data da assinatura: 20/07/2009. LUIZ CAR-
LOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0174/2009. CONTRATADA: LEVITA ALMEI-
DA CONSTRUTORA LTDA. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS nº. 
002/2009. OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços na área de conservação e manutenção integrada nos merca-
dos comerciais do município. Valor: R$ 258.903,73 (duzentos e cinquenta 
e oito mil novecentos e três reais e setenta e três centavos). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 6176; Elemento de despesa: 3.3.90.39; 
Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 21/07/2009. LUIZ CARLOS CAE-
TANO.

CONTRATO N.º 153/2009. CONTRATADO: AIR LIQUIDE 
BRASIL LTDA. LICITAÇÃO: Pregão n.º 050/2009 (Presencial) – COSEL/
SESAU. OBJETO: Contratação de empresa especializada no forneci-
mento de oxigênio, ar comprimido e gazes medicinais, incluindo, incluin-
do transporte, instalação, manutenção e locação de cilindros, para dar 
assistência aos pacientes do município de Camaçari. VALOR GLOBAL: 
R$ 609.989,48 (seiscentos e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais 
e quarenta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Ativi-
dade: 6058, 2015, 2059 e 6066; Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 e 
3.3.90.39.00; Fonte: 0114.026, 0102.020 e 0114.025. DATA DA ASSINA-
TURA: 29 de junho de 2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 130/2009. CONTRATADA: 
PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOS-
PITALARES PADRE CALLOU LTDA. Pregão Presencial nº 022/2009 – 
COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços de Penso – Material de 
Transporte e Acondicionamento, Medição, Coleta, Correlatos e Diagnós-
tico. Vencedora do lote 01. Valor Global: R$ 19.980,00 (dezenove mil, no-

Contratos
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vecentos e oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Projeto Atividade 
2015, 2059, 6058 e 6066, Elemento de Despesa 3390.30.00.00, fontes 
0102.020, 0114.025 e 0114.026. DATA DA ASSINATURA: 01 de julho de 
2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 131/2009. CONTRATADA: 

GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pregão 
Presencial nº 022/2009  – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços 
de Penso – Material de Transporte e Acondicionamento, Medição, Cole-
ta, Correlatos e Diagnóstico. Vencedora lotes 02, 05 e 09. Valor Global: 
R$ 24.958,00 (vinte e quatro mil, novecentos e cinqüenta e oito reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Projeto Atividade 2015, 2059, 6058 e 
6066, Elemento de Despesa 3390.30.00.00, fontes 0102.020, 0114.025 
e 0114.026. DATA DA ASSINATURA: 01 de julho de 2009. EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO.

 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 132/2009. CONTRATADA: 

USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIO 
LTDA. Pregão Presencial nº 022/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Re-
gistro de Preços de Penso – Material de Transporte e Acondicionamen-
to, Medição, Coleta, Correlatos e Diagnóstico. Vencedora dos lotes 03 
e 06. Valor Global: R$ 15.140,00 (quinze mil, cento e quarenta reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Projeto Atividade 2015, 2059, 6058 e 
6066, Elemento de Despesa 3390.30.00.00, fontes 0102.020, 0114.025 
e 0114.026. DATA DA ASSINATURA: 01 de julho de 2009. EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO.

 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 133/2009. CONTRATADA: 

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pregão 
Presencial nº 022/2009– COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços 
de Penso – Material de Transporte e Acondicionamento, Medição, Coleta, 
Correlatos e Diagnóstico. Vencedora dos lotes 04, 10, 11 e 12. Valor Glo-
bal: R$ 316.030,00 (trezentos e dezesseis mil e trinta reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA. Projeto Atividade 2015, 2059, 6058 e 6066, Elemento 
de Despesa 3390.30.00.00, fontes 0102.020, 0114.025 e 0114.026. DATA 
DA ASSINATURA: 01 de julho de 2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDO-
SO.

 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 134/2009. CONTRATADA: 

KOLPLAST CI LTDA. Pregão Presencial nº 022/2009 – COSEL/SESAU. 
OBJETO: Registro de Preços de Penso – Material de Transporte e Acon-
dicionamento, Medição, Coleta, Correlatos e Diagnóstico. Vencedora dos 
lotes 07 e 08. Valor Global: R$ 184.850,00 (cento e oitenta e quatro mil, 
oitocentos e cinqüenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Projeto Ati-
vidade 2015, 2059, 6058 e 6066, Elemento de Despesa 3390.30.00.00, 
fontes 0102.020, 0114.025 e 0114.026. DATA DA ASSINATURA: 01 de 
julho de 2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

RETIFICAÇÃO DE TERMO
DE COMPROMISSO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SE-
SAU, informa que no TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMEN-
TO N.º 131/2009, oriundo do Pregão Presencial n.º 022/2009 – COSEL/
SESAU,  onde se lê: CNPJ/MF sob o n.º 42.392.892/0001-88, Leia-se: 
CNPJ/MF sob o n.º 42.393.892/0001-88. Camaçari, 06 de agosto de 
2009. Adson de Oliveira Silva -  Pregoeiro da COSEL/SESAU.

RETIFICAÇÃO DE CONTRATO 

A Cosel/Educação torna público, para conhecimento dos in-
teressados a retificação do CONTRATO Nº 168/2009. CONTRATADO: 
EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA, quanto a erro de digitação na Cláusula Segunda, 
item 2.1 - planilha de preços: Na coluna referente ao item, onde se lê: 04, 
leia-se: 03.

Município de Camaçari, 04/08/2009 - Isacarla dos Santos Sil-
va – Presidente da Comissão.

INTIMAÇÃO CADFOR
À LJ COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME

Em observância aos dispositivos oriundos da Lei Municipal 
n.º 803/07 viemos intimar vossa senhoria a prestar razões finais (no pra-
zo de 5 dias úteis) referente ao processo administrativo n.º 0619/2009. 
A intimação na íntegra foi encaminhada por fax e está disponível no en-
dereço eletrônico: http://www.compras.camacari.com.br/noticia.php?cod_
noticia=663. Camaçari, 05 de agosto de 2009. Tatiana Araujo Peniche 
– Presidente COPEC.

À IGT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Em observância aos dispositivos oriundos da Lei Municipal 
n.º 803/07 viemos intimar vossa senhoria a prestar razões finais (no pra-
zo de 5 dias úteis) referente ao processo administrativo n.º 0620/2009. 
A intimação na íntegra foi encaminhada por fax e está disponível no en-
dereço eletrônico: http://www.compras.camacari.com.br/noticia.php?cod_
noticia=664. Camaçari, 05 de agosto de 2009. Tatiana Araujo Peniche 
– Presidente COPEC.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATOS

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 335/2008; Contratan-
te: Município de Camaçari: Contratado: Empresa Grupo Pernambucano 
Montagem & Manutenção Industrial ; Objeto: alterar o caput da Clausulas 
Quarta, bem como a Planilha Orçamentária anexada ao  instrumento de 
origem, bem como seu Termo Aditivo ; Prazo: será de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data de assinatura deste termo; Da Alteração da Pla-
nilha : em razão da necessidade de equalização dos serviços prestados 
previstos na Planilha Orçamentária, anexada ao contrato original, bem 
como   ao seu Termo Aditivo posterior, ficam alterados os quantitativos 
das metas físicas, objetivando adequação do projeto à demanda atual. 
Fica anexa nova Planilha Orçamentária, tendo em vista a equalização dos 
serviços previstos nesta, e, por conseguinte, a revisão dos quantitativos 
das metas físicas, consoante as informações da SEINFRA.A equaliza-
ção dos serviços previstos na Planilha Orçamentária, não implicará em 
decréscimo do valor global previsto no contrato original, bem como em 
seu Termo Aditivo posterior, portanto não trará ônus para os contratantes. 
;Assinatura: 29/04/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 335/2008; Contratan-
te: Município de Camaçari: Contratado: Empresa Grupo Pernambucano 
Montagem & Manutenção Industrial ;Objeto: alterar o caput da clausu-
la Terceira do instrumento de origem ;Preço : tendo em vista o acrésci-
mo de novos serviços, através do presente termo aditivo o valor de R$ 
34.291,38 ( trinta e quatro mil  duzentos e noventa e um reais e trinta e 
oito centavos), correspondente a 24,92%, do total previsto no contrato 
original. Fica anexa nova Planilha contratual, tendo em vista o acrésci-
mo de valor constante no presente Termo Aditivo, conforme informações 
da SEINFRA. Fica mantida a forma de pagamento prevista na Clausula 
Terceira do contrato de origem.;Assinatura: 01/06/2009; LUIZ CARLOS 
CAETANO – Município.

EXTRATO DE STT

Contrato n° 023/2009; Contratado: Empresa CRYSBALL 
Construções  Ltda.; Objeto: contratação de empresa especializada em 
Engenharia Civil para reforma, manutenção predial e conservação de 
bens moveis para realizar serviços necessários no prédio, pátio e áreas 
da sede da STT,  mediante regime por preço unitário, planilha  descritiva 
e quantitativa; Preço e condições de pagamento : fica estipulado em R$ 
80.018,87 (oitenta mil dezoito reais e oitenta e sete centavos), será pago 
em até 20 dias, após o atesto da Nota Fiscal/fatura, emitida em nome 
da contratada no valor e condições estabelecidas ; Prazo e Vigência ; 
será  a partir da assinatura deste contrato, vigência de 06 (seis)  me-
ses, poderá ser prorrogado mediante termo aditivo; Dotação Orçamen-
tária : Projeto Atividade: 2052 : Natureza  de Despesa; 3.3.90.39; Fonte 
:0100;Assinatura: 17/07/2009;  JOÃO DE ARAÚJO- STT.
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Bolsa Família tem 1600 pessoas
vindas de outras cidades

Idosos comemoram 
Dia dos Pais

FO
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Festa foi marcada com muitas recordações

Uma programação especial, com show 
musical, recital de poesia, apresentação de 
quadrilha, almoço e depoimentos marcou a co-
memoração do Dia dos Pais na manhã do dia 
(07/08), dos idosos do Espaço Conviver. A festa 
faz parte da proposta do espaço que promove 
a qualidade de vida, o exercício da cidadania e 
inclusão social das pessoas acima de 60 anos 
na sociedade.

Emocionado o aposentado, Aurélio 
Torquato, 75 anos, que freqüenta o espaço há 
mais de cinco anos, disse que estava feliz com 
a homenagem porque não tem filhos morando 
no Município. “Considero os amigos do Conviver 
minha família”, diz. 

Um outro exemplo é do pernambucano 
Moisés Caetano, de 61 anos. Pai de cinco filhos 
que moram em São Paulo, ocupa o tempo inte-
grando a equipe do local, tocando cavaquinho e 
violão. “Não vou me sentir sozinho porque estou 
comemorando hoje o Dia dos Pais com as pes-
soas que compartilho minhas alegrias diárias”. 

Pai de 32 filhos, 60 netos e 10 bisnetos, 
Januário Sobral dos Santos, 80 anos, diz que 
ganhou o melhor presente que poderia. “Recebi 
aqui no espaço a visita dos meus netos que fize-
ram um lindo depoimento para mim, só tenho a 
agradecer a todos”.

Para o representante dos idosos do 
Conviver, Demerval Rodrigues da Purificação, 
77 anos, as festas são sempre boas iniciativas 
para incentivar e mostrar a importância que as 
pessoas idosas têm para a família. 

Segundo Nivalda Neves de Santana, 
responsável pelo projeto, Camaçari sai na frente 
no trabalho com a 3ª idade porque a Prefeitura 
dá incentivo através da Secretaria de Desenvol-
vimento Social, fazendo um trabalho de inser-
ção no contexto social.

Nivalda de Santana informa que no dia 
17 de agosto, os idosos participam, no Teatro 
Castro Alves (TCA), em Salvador, de um en-
contro cultural do Núcleo Interinstitucional de 
Ações Pró-Idosos (Niap). Cerca de 150 pessoas 
do Conviver participaram com apresentação de 
samba de roda.

A Prefeitura de Camaçari, através da 
Secretaria do Desenvolvimento Social (Sedes), 
vai levar as aulas do Plano Setorial de Quali-
ficação (Planseq) para a orla do Município. O 
programa faz parte do Bolsa Família e oferece 
capacitação profissional à população de baixa 
renda.

São oferecidos cursos de armador, mon-
tador, eletricista, carpinteiro, encanador, pedrei-
ro, azulejista e pintor. A intenção é aumentar as 
possibilidades de emprego na construção civil.   

As aulas são ministradas por professo-
res do Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (Senai) e tem a carga horária dividida em 80 
horas de teoria e 120 horas de aula prática.  

A primeira comunidade beneficiada é 
Barra do Pojuca. As aulas começaram no dia 
(05/08), no clube dos Veteranos, loteamento Rio 
Marina. O curso é de hidroelétrico (eletricista e 
encanador). 

A comunidade de Monte Gordo poderá 
fazer a qualificação de pedreiro e pintor. As au-
las começam no dia 2 de setembro e seguem 
até 3 de novembro. O local ainda está sendo 
definido.  

Dono do maior Complexo Integrado do 
Hemisfério Sul e responsável por 35% das ex-
portações do Estado, Camaçari atraiu nos últi-
mos anos, mais de 40 mil pessoas, que chegam 
ao Município em busca de emprego e melhores 
condições de vida. O fluxo migratório ocasiona 
uma série de impactos na cidade. Dados da 
Secretaria do Desenvolvimento Social (Sedes), 
indicam que, das 15.277 famílias beneficiadas 
pelo programa Bolsa Família, mais de 1.600 vie-
ram de outras cidades.

Somente na semana passada, foram 
realizadas mais 80 transferências do benefício 
para o Município, que hoje tem 227 mil habitan-
tes. Os dados da Sedes, de julho de 2009, ainda 
revelam que 51.508 pessoas do cadastro são 
naturais de outras cidades. Os novos moradores 
pertencem a diversos estados, como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe, Piauí, Es-
pírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Santa Cata-
rina, além das cidades do interior do estado. 

A demanda exige mais investimentos na 
educação, saúde, iluminação, habitação, infra-
estrutura e na assistência social. De acordo com 
a coordenadora do Bolsa Família de Camaçari, 
Andréa Pitta, a folha de pagamento das 15.277 
famílias atendidas pelo benefício corresponde a 
R$ 1,443 milhões por mês.  

As pessoas que migraram para Cama-
çari e ainda continuam com dados do Município 
de origem devem se dirigir ao Setor do Bolsa 
Família para efetuar novo cadastro e impedir 

bloqueio do benefício. O atendimento é feito de 
segunda a quinta-feira, das 8h às 17h. O setor 
fica na rua Dois de Julho, s/n, bairro Dois de Ju-
lho. 

É necessário apresentar RG, CPF e 
atestado escolar dos filhos. O titular do cartão 
ainda deve apresentar carteira de trabalho e 
comprovante de residência. 

  
REAJUSTE

O Governo Federal reajustou os valo-
res pagos pelo Bolsa Família em 10%. Com a 
correção, válida partir do próximo mês, o bene-
fício médio passa de R$ 86,00 para R$ 95,00. 
A renda per capita que caracteriza a família em 
situação de pobreza passará de R$ 137,00 para 
R$ 140,00 e de extrema pobreza, de R$ 69,00 
para R$ 70,00. 

A partir de setembro, o Benefício Bási-
co, pago às famílias com renda familiar de até 
R$ 70,00 por pessoa, subirá de R$ 62,00 para 
R$ 68,00. Já o benefício variável (pago de acor-
do com o número de crianças) passará de R$ 
20,00 para R$ 22,00 e o recurso vinculado aos 
adolescentes de R$ 30,00 para R$ 33,00. 

Em Camaçari, nos últimos quatro anos 
e meio, o número de atendidos passou de 2.677 
para 15.277 famílias, o que representa um cres-
cimento de 570%. Até outubro deste ano, o Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) vai beneficiar  novas famílias. 

Planseq beneficia moradores da orla
Vila de Abrantes também será beneficia-

da com cursos de carpinteiro e armador. A pre-
visão é de que as aulas aconteçam entre 30 de 
novembro e 15 de janeiro de 2010. Em outubro, 
será formada uma nova turma de hidroelétrico. 
As aulas acontecem entre 1° e 14 de dezembro, 
na Casa do Trabalho.

 
INSCRIÇÃO
As inscrições para os cursos do Plan-

seq são feitas no Sine Camaçari, localizado ao 
lado do Centro Comercial. Os interessados de-
vem ser beneficiários do Bolsa Família ou está 
no cadastro reserva do programa, ter mais de 
18 anos, ensino fundamental 1 completo, apre-
sentar a carteira de identidade, o Número de 
Identificação Social (NIS) ou PIS e a carteira de 
trabalho.

De acordo a coordenadora do Bolsa 
Família no Município, Andréa Pitta, o Plano foi 
instalado em março deste ano, e já beneficiou 
cerca de 300 pessoas. As capacitações foram 
de pedreiro, azulejista, carpinteiro e montador. 
A entrega dos certificados está prevista para o 
final deste mês. 

Camaçari é um dos municípios brasileiros a receber, no próximo dia 14, o diploma e a
medalha de Destaque Nacional em Responsabilidade Social, oferecidos pelo Instituto

Ambiental Biosfera. Além do Município, só Serrinha foi contemplado no Estado. 
O prefeito Luiz Carlos Caetano e a secretária do Desenvolvimento Social (Sedes), Jailce

Andrade, participam da premiação, que vai acontecer no Centro de Convenções do South
American Copacabana Hotel, no Rio de Janeiro (RJ), das 19h30 às 22h30. O evento

conta com a participação do ministro de Desenvolvimento Social, Patrus Ananias.

Camaçari ganha prêmio nacional na área social


