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Diário Oficial
Mais 496 imóveis do Minha Casa, Minha Vida
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Hematologista garante
atendimento especializado

Camaçari soma
mais um empreendimento do
Minha Casa, Minha Vida, pro-
grama voltado para famílias com
renda de até três salários míni-
mos (R$1.395,00). Serão cons-
truídos 496 apartamentos do
Condomínio Chácara Santo An-
tônio, no bairro Lama Preta. O
terreno está em processo de
terraplanagem. As obras devem
ser concluídas no final de 2010.

Os imóveis possu-
em 42 metros quadrados e têm
sala, cozinha, banheiro, área de
serviço e dois quartos. O custo
é de R$ 42 mil, parcelados em
10 anos através da Caixa. As
prestações correspondem a
10% da renda do mutuário e ficam entre R$
50,00 e 139,50.

O Condomínio Chácara Santo Antô-
nio já é o segundo investimento do Minha Casa,
Minha Vida em Camaçari voltado para famílias
com renda de até três salários. O primeiro a ter
as obras iniciadas foi o Residencial Parque São
Vicente, que fica no final da avenida 28 de
Setembro (Radial A), bairro Triângulo, nas ime-
diações da BA-092. A previsão de entrega das
511 casas é agosto de 2010.

De acordo com Secretaria da Habi-

tação (Sehab), está em análise na Caixa proje-
to para construção de mais 1500 moradias para
famílias com essa faixa salarial.

As empresas que participarem do
Programa Minha Casa, Minha Vida têm isenção
do ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer
Natureza) e IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) durante o período das obras e redu-
ção de 50% do ITIV (Imposto de Transmissão
Inter Vivos). Os mutuários também ganham isen-
ção de cinco anos de IPTU. A medida é basea-
da na lei municipal nº 625/2009.

Na segunda-feira (19.10) tem início nas
escolas Monteiro Lobato e Clube de Mães, no
bairro Camaçari de Dentro, o programa Mais
Educação, do governo federal. A finalidade é
implantar um novo conceito de educação, em
regime de tempo integral, por meio de ações
culturais, educativas e esportivas, benefician-
do 100 alunos em cada colégio que apresen-
tem problemas de aprendizagem.

Segundo o assessor técnico da Secre-
taria da Educação (Seduc) e coordenador do
programa no Município, Durval Machado, o pro-
grama será implantado no dia 23 nas escolas
Maria Quitéria, Edgard Santos, Helena Celesti-
no de Magalhães, Joana Angélica e Félix Joa-
quim de Moraes e milhares de alunos serão
beneficiados com o projeto. “O objetivo é ampli-
ar os espaços e o tempo para realização de
ações sócio-educativas com os estudantes em
turno oposto a aula”.

O Mais Educação é composto por sete
eixos: meio ambiente, esporte e lazer, direitos
humanos e cidadania, cultura e artes, inclusão
digital, saúde, alimentação e prevenção. Os
estudantes ficam no mínimo sete horas nas
escolas e têm aulas de português e matemáti-
ca, atividades esportivas e culturais.

 A monitoria das aulas será feita por
estudantes universitários e é coordenado por
um professor da rede municipal de ensino. As
escolas vão poder buscar apoio das associa-
ções de bairros, igrejas e clubes, no intuito de
criar uma integração entre o colégio e a comu-
nidade.

Início do Mais Educação
Camaçari é um dos seis municípios bai-

anos a contar com profissional de hematologia
credenciado pelo SUS (Sistema Único de Saú-
de), segundo dados do Governo Federal. O
serviço é oferecido na Unidade de Apoio às
Pessoas com Doença Falciforme (Unifal), so-
mente aos portadores da enfermidade.

O paciente recebe atendimento inicial
com uma médica hematologista e homoterapêuta
todas as sextas-feiras, nos turnos matutino e
vespertino.

O encaminhamento é feito através das
Unidades de Saúde da Família (USF) ou de de-
manda própria.   

“O hematologista é quem avalia o paci-
ente e o encaminha para realização do eletro-
forese de hemoglobinas, exame que detecta a
anemia falciforme. Caso haja confirmação, é

garantido atendimento especializado”, conta a
médica Maria das Mercês Porto Borja.

Segundo Tiago Novais, coordenador da
Unifal, Camaçari é pioneira na Bahia na implan-
tação de uma unidade especializada no atendi-
mento a pessoa com doença falciforme, fere-
cendo ainda atividades e palestras educativas,
acompanhamento com assistente social, mais
o encaminhamento para exames laboratoriais,
vacinas e medicamentos especiais. Atualmen-
te, existem cerca de 300 cadastrados.

A Unifal integra o Centro de Unidades
de Apoio e Referência em Saúde (Cuidar), que
reúne, em uma só estrutura, outras duas im-
portantes especialidades, o Centro Multiprofis-
sional de Reabilitação Física (Cempre) e o Cen-
tro de Oncologia (Ceonc). O Cuidar funciona
na rua da Rodoviária, 178, Centro.

A Prefeitura de Camaçari, através da
Secretaria do Desenvolvimento Social (Sedes),
oferece novas vagas para os cursos de quali-
ficação na área de construção civil. A iniciativa
é parte do Plano Setorial de Qualificação e In-
serção Profissional (Planseq), projeto do go-
verno federal voltado para os beneficiários do
Bolsa Família.

As turmas são carpinteiro/armador e
montador. As aulas estão previstas para no-
vembro. Para se inscrever, é necessário a apre-
sentação do cartão do benefício federal, ter 18
anos e morar em Camaçari. As inscrições acon-
tecem no prédio do programa Bolsa Família, no
antigo prédio das Voluntárias Sociais.

Os cursos tiveram início em março des-
te ano e de acordo com a coordenadora do

Programa Federal no Município, Andréa Pitta,
14 turmas de 26 alunos já realizaram a qualifi-
cação profissional.

Estão em andamento os cursos de hi-
droelétrica (encanador e eletricista), na sede
do Município e em Barra do Pojuca, e qualifica-
ção para pedreiro e pintor, em Monte Gordo.
Segundo a coordenação do programa, com as
duas novas turmas de novembro, serão 413
pessoas atendidas até o final do ano.

Para Andréa Pitta, o objetivo do progra-
ma é qualificar os beneficiários do programa
Bolsa Família na área de construção civil e pos-
sibilitar a entrada no mercado de trabalho. Ela
salienta também que os participantes mesmo
conseguindo emprego formal, após o curso,
não perdem o benefício do governo.

Inscrições abertas para dois cursos do Planseq

A Superintendência de Trânsito e Trans-
porte (STT) de Camaçari vai realizar, até de-
zembro, concurso público para o preenchimen-
to de 241 vagas para cargos de nível médio e
superior. O anúncio foi feito no dia (14/10) pelo
superintendente do órgão, João Araújo, duran-
te a assinatura do contrato com a direção da
empresa vencedora da licitação para a realiza-
ção das provas.

Das 241 vagas, 30 são destinadas para
candidatos com nível superior, divididas em 20
para Analista de Processos Organizacionais e
10 para Analista de Serviços Municipais. As
211 vagas restantes são para candidatos de
nível médio, oito para Agente Técnico Adminis-
trativo, duas para Agente Técnico Operacio-
nal, 115 para Agente de Trânsito e 86 para Agen-
te de Transporte.

Os salários dos cargos de nível médio
chegam até R$ 836,00 e os de nível superior
R$ 1.450,00. O edital de inscrição sai até o final
de outubro. Os candidatos aprovados serão
convocados imediatamente.

De acordo com o superintendente do
órgão, as inscrições serão feitas exclusiva-
mente via internet. O candidato, que por ventu-
ra, não tenha acesso à internet, não precisa se
preocupar. Serão instalados estandes de ins-
crição nas diversas praças da sede do Municí-
pio, na Cidade do Saber Professor Raymundo
Pinheiro e na orla.

STT realiza concurso
público até dezembro

As obras devem
ser concluídas

até final de 2010
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Atos do Poder Executivo
LEIS

LEI Nº1017/2009
DE 16 DE OUTUBRO DE 2009

Reorganiza o Conselho Municipal da Cul-
tura de Camaçari – CMCC, e dá outras
providências.

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

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

CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA DE CAMAÇARI – CMCC

Art. 1º - Fica reorganizado o Conselho Municipal da Cultura
de Camaçari – CMCC, vinculado à Secretaria Municipal da Cultura, tendo
suas atribuições, estrutura e funcionamento, definidos nesta Lei.

Art. 2° - O Conselho Municipal da Cultura de Camaçari, ór-
gão colegiado, de caráter normativo, consultivo, deliberativo, orienta-
dor, objetiva institucionalizar a relação entre Administração Municipal e
os setores da sociedade civil ligados à cultura, promovendo a participa-
ção destes na elaboração, na execução e na fiscalização da política
cultural de Camaçari.

Art. 3º - O Conselho Municipal da Cultura de Camaçari terá
sede na Secretaria Municipal de Cultura ou em local a ser definido pela
Administração Municipal.

Art. 4º - O Conselho manifestar-se-á através de delibera-
ções, decisões, recomendações, moções, resoluções, pareceres ou
outros expedientes, e, a seus atos, será dado publicidade.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art.5º - Compete ao Conselho Municipal da Cultura de Ca-
maçari:

I – representar a sociedade civil de Camaçari, junto ao Poder
Público Municipal, nos assuntos culturais;

II – elaborar, junto à Secretaria Municipal da Cultura, diretri-
zes e normas referentes à política cultural para o Município;

III – apresentar, discutir e dar parecer sobre projetos que
tratam do desenvolvimento da cultura, da produção, do acesso, da
difusão e da descentralização cultural do Município;

IV – propor programas, ações e instrumentos objetivando
estimular a democratização e a descentralização das atividades de
produção e difusão artístico-cultural, visando garantir a cidadania cul-
tural através do direito de acesso aos bens culturais, de produção e
circulação culturais;

V - garantir a continuidade de programas e projetos de inte-
resse do Município;

VI – emitir parecer sobre questões referentes ao Fundo de
Cultura, envolvendo:

a) prioridades programáticas e orçamentárias;

b) propostas de obtenção de recursos;

c) estabelecimento de convênios com instituições e entida-
des culturais.

VII – colaborar para o estudo e o aperfeiçoamento da legis-
lação sobre a política cultural, em âmbito municipal, estadual e federal;

VIII – colaborar na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias - LDO, Plano Plurianual e Orçamento Anual (LOA), relativos à
Secretaria Municipal da Cultura;

IX – avaliar a execução das diretrizes e metas estabelecidas
pela Secretaria, bem como as suas relações com a sociedade civil;

X - contribuir na elaboração do Plano Municipal de Cultura,
fiscalizando e orientando a sua execução;

XI – contribuir para o compartilhamento e pactuação neces-
sários à efetivação do Plano Municipal de Cultura;

XII - incentivar o aperfeiçoamento e a valorização dos pro-
fissionais e demais sujeitos sociais ligados ao processo do fazer e do
viver culturais;

XIII – auxiliar na realização da Conferência Municipal da Cul-
tura ou outra modalidade de evento que tenha por objetivo auscultar a
sociedade para fins de revisão da política cultural do Município;

XIV - auxiliar a Secretaria Municipal da Cultura na efetivação
e implementação de uma política cultural em consonância com a Lei
Orgânica do Município;

XV – elaborar e aprovar seu Regimento Interno;

XVI - promover e incentivar estudos, eventos, campanhas,
atividades permanentes e pesquisas na área da cultura;

XVII - propor políticas de geração, captação e alocação de
recursos para o setor cultural;

XVIII - auxiliar a Secretaria da Cultura na escolha de entida-
des que visam obter recursos por intermédio de auxílios e subvenções;

XIX - auxiliar a Secretaria da Cultura na proposição de ins-
trumentos que assegurem um permanente processo de monitoramento
das atividades desenvolvidas por entidades que recebem subvenção
ou auxílio;

XX - aprovar diretrizes que encerrem critérios para aprova-
ção de projetos inscritos no Fundo Municipal de Cultura e submetê-las à
aprovação da CAS – Comissão de Avaliação e Seleção, do Programa
Municipal de Cultura;

XXI - convocar representantes do Poder Executivo e dos
demais Conselhos Municipais, quando se tratar de pauta nas esferas de
suas respectivas competências, a fim de instruir a elaboração de suas
deliberações, decisões, recomendações, moções, resoluções, parece-
res ou outros expedientes;

XXII – exercer demais atividades de interesse da arte e da
cultura; e

XXIII - executar outras atribuições que lhe forem conferidas;

XXIV - Pronunciar-se sobre tombamentos de bens ( materi-
ais e imateriais), locais de valor histórico, artístico, cultural, natural e
religioso a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Camaçari;

XXV - Colaborar, com sugestões, que garantam a democra-
tização da inserção  dos artistas municipais nas festas populares da
cidade, inclusive o Carnaval da Cidade (Camafolia), festas Juninas (
Camaforró) e Festas de Largo, fomentando a economia local e  incenti-
vando os artistas da terra.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

MUNICIPAL DA CULTURA DE CAMAÇARI

Art. 6º - O Conselho Municipal da Cultura de Camaçari será
composto de 23 (vinte e três) conselheiros titulares e seus respectivos
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suplentes, sendo 11 (onze) representantes do Poder Público e 12 (onze)
representantes da sociedade civil, assim representados:

I. Dos representantes do Poder Público:
a) Secretário Municipal de Cultura;
b) dois representantes da Secretaria Municipal de Cultura;
c) um representante da Secretaria Municipal de Turismo;
d) um representante da Secretaria Municipal de Educação;
e) um representante da Secretaria Municipal de Esporte e

Lazer;
f) um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvi-

mento Urbano;
g) um representante da Secretaria Municipal da Fazenda;
h) um representante da Secretaria Municipal de Governo;
i) um representante da Secretária de Desenvolvimento Soci-

al;
j) um representante do Legislativo Municipal.

II. Dos representantes da sociedade civil:
a) um representante da área de áudio visuais, radiodifusão

e novas mídias;
b) um representante da área de música;
c) um representante da área de teatro e congêneres;
d) um representante da área de dança e congêneres;
e) um representante da área de patrimônio cultural (material

e imaterial);
f) um representante da área de livro e literatura;
g) um representante das artes visuais e artesanato;
h) um representante dos produtores culturais;
i) um representante do Comitê de Fomento Industrial de Ca-

maçari - COFIC;
j) um representante da Organização Social Instituto Profes-

sor Raimundo Pinheiro;
k) um representante das Instituições da sociedade civil e

movimentos sociais;
l) um representante da Associação Comercial e Empresarial

de Camaçari - ACEC

§1º - O mandato dos membros do Conselho Municipal da
Cultura de Camaçari será de 03 (três) anos, admitida uma recondução
por período igual e sucessivo.

§2º - Os representantes do Poder Público e das instituições
serão indicados pelos respectivos órgãos e entidades.

§3º - Na hipótese de ausência do conselheiro titular em 03
(três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, num período de
12 (doze) meses, sem prévia justificativa escrita, à presidência do CMCC,
o suplente completará o mandato do titular, na forma do Regimento
Interno.

§4º - Em caso de exoneração, licença, remanejamento do
órgão ou em caso de desligamento da entidade que representa, o mem-
bro titular será automaticamente substituído pelo suplente e, na impos-
sibilidade deste, pelos mesmos motivos, indicar-se-á outro membro.

Art. 7º - Os representantes, titulares e suplentes, das soci-
edades civis elencadas nas alíneas de “a” a “h”, do inciso II, do Art. 6º
da presente Lei, serão eleitos em Assembléias, convocadas pela Se-
cretaria Municipal da Cultura, que procederá à inscrição dos candidatos
e cadastro dos votantes.

§1º - A convocação deverá ser realizada através de edital,
a ser elaborado pela Secretaria Municipal da Cultura, que estabelecerá
os critérios e as condições da inscrição, data e horário das eleições.

§2º - São elegíveis a membros do Conselho Municipal da
Cultura de Camaçari, os candidatos da sociedade civil nas áreas artís-
tico-culturais de Camaçari, que atendam aos seguintes requisitos:

a) ser maior de 18 (dezoito) anos no ato da inscrição;
b) ser reconhecido pela comunidade local como participan-

te, organizador, produtor ou incentivador da cultura;
c) ter atuação em atividades culturais;
d) não estar vinculado a nenhum dos órgãos, a qualquer

título, elencados nas alíneas de “a” a “j” do inciso I e nas alíneas “i”, “j” e
“l” do inciso II, todas do Art. 6º.

Art.8º - O CMCC terá as seguintes Câmaras:
a. Câmara de Artes Cênicas ( teatro, dança, circo e ópera);

b. Câmara de Música;
c. Câmara de Artes Visuais e  Áudio visual;
d. Câmara do Patrimônio Cultural ( Imaterial e Material);
e. Câmara de Livro e Literatura;
f. Câmara de Segmento Empresarial e Industrial;
g. Câmara de Instituições da sociedade civil e movimentos

sociais.

Art. 9º - A função a ser exercida no Conselho é considera-
da serviço relevante e de utilidade pública.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DA

CULTURA DE CAMAÇARI

Art. 10 - O Conselho Municipal da Cultura de Camaçari terá
a seguinte estrutura:

I – Plenário;
II – Diretoria Executiva; e
III – Secretaria Geral.

Art. 11 - A presidência do Conselho será exercida pelo Se-
cretário Municipal da Cultura nos seus primeiros três anos e, posterior-
mente, por um dos membros do Conselho, eleito em Assembléia Geral,
na forma de seu Regimento Interno.

Parágrafo Único - Os demais cargos eletivos serão preen-
chidos, dentre os conselheiros efetivos, através de escrutínio aberto,
em Assembléia Geral, na forma de seu Regimento Interno.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13 - O CMCC fará realizar, uma vez por ano, plenária
pública.

Art. 14 - A Secretaria Municipal da Cultura deverá viabilizar
a estrutura física e suporte administrativo necessários ao funciona-
mento do Conselho Municipal de Cultura de Camaçari, no que se refere
à instalação, pessoal, material, bem como o custeio deste funcionamen-
to.

Art. 15 - Nenhum conselheiro receberá pela sua participa-
ção qualquer tipo de pagamento ou remuneração, salvo ajuda de custo
para cobrir eventuais despesas de ajuda com viagens, e locomoção
para reuniões, quando da realização de atividades de aperfeiçoamento
e capacitação, de interesse do CMCC.

Parágrafo Único - O Conselho Municipal da Cultura apro-
vará a percepção da ajuda de custo e seu respectivo valor.

Art. 16 - O Regimento Interno do Conselho Municipal da
Cultura de Camaçari determinará a periodicidade das reuniões, ordiná-
rias e extraordinárias, e suas formas de convocação.

Art. 17- Após a aprovação e publicação desta Lei, será
realizada a composição do Conselho, a partir das indicações e eleição
de seus membros, conforme arts. 6º e 7º desta Lei.

Art. 18 - O Conselho Municipal da Cultura de Camaçari, terá
o prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da aprovação desta Lei,
prorrogável por igual período, para elaborar o seu Regimento Interno,
elegendo a sua primeira mesa diretora.

Art. 19 -  As despesas decorrentes da execução desta Lei,
correrão por conta dos recursos financeiros consignados em dotações
orçamentárias da Secretaria Municipal da Cultura, previstas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO
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DECRETOS
DECRETO Nº  4807/2009

DE 13 DE OUTUBRO DE 2009

Convoca a 4ª Conferência da Cidade de
Camaçari se dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA
BAHIA, no uso das atribuições legais, que lhe confere o artigo 15, da
Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto no inciso III, do
artigo 43, da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001.

D E C R E T A

Art. 1º – Fica convocada a 4ª. Conferência da Cidade de
Camaçari, como uma “Etapa Preparatória Municipal da 4ª Conferência
Estadual das Cidades da Bahia” a ser realizada nos dias 11 e 12 de
dezembro de 2009, em Camaçari, sob a coordenação da Prefeitura
Municipal de Camaçari, através da Secretaria de Desenvolvimento Ur-
bano – SEDUR.

Art. 2º - A 4ª. Conferência da Cidade de Camaçari desenvol-
verá os seus trabalhos a partir do lema “Cidade para Todos e Todas,
com Gestão Democrática, Participativa e Controle Social” e sobre o
tema “Avanços, Dificuldades e Desafios na Implementação da Política
de Desenvolvimento Urbano”, envolvendo aspectos das políticas Naci-
onal, Estadual e Municipal.

Art. 3º - A 4ª. Conferência da Cidade de Camaçari terá os
seguintes objetivos e finalidades:

I. Propor a interlocução entre autoridades e gestores públi-
cos dos três Entes Federados com os diversos segmentos da socieda-
de sobre assuntos relacionados às Políticas Nacional, Estadual e Muni-
cipal de Desenvolvimento Urbano;

II. sensibilizar e mobilizar a sociedade Camaçariense para o
estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para enfrentar os
problemas existentes no Município de Camaçari;

III. propiciar a participação popular de diversos segmentos
da sociedade, considerando as diferenças de sexo, idade, raça e etnia
para a formulação de proposições, realização de avaliações sobre as
formas de execução da Política Nacional e Estadual de Desenvolvimen-
to Urbano e suas áreas estratégicas;

IV. propiciar e estimular a organização da conferência da
cidade como instrumento para garantia da gestão democrática das po-
líticas de desenvolvimento urbano na região, território de identidade e
no município de Camaçari.

Art. 4º - A 4ª. Conferência da Cidade de Camaçari será
presidida pelo Prefeito Municipal e na sua ausência ou impedimento
eventual, por representante por ele nomeado.

Art. 5º - As despesas decorrentes da 4ª. Conferência da
Cidade de Camaçari correrão por conta de dotações próprias, consig-
nadas no Orçamento Municipal para o corrente exercício.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº 20/2009
DE 06 DE OUTUBRO DE 2009

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMA-
ÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e nos
autos do processo administrativo n.04421, de 27 de fevereiro de 2009

RESOLVE

Art. 1º Reconhecer a Imunidade Constitucional Tributária
para os impostos da competência municipal, na forma do art. 150, inciso
VI, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988, para o imóvel inscrito no
Cadastro Geral de Atividades sob nº 017.887/001-5 de propriedade da
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.327.791/0001-80.

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

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

PORTARIA Nº 021/2009
DE 07 DE OUTUBRO DE 2009

Altera a Portaria n° 30/2008 para retificar o número da Ins-
crição de Cadastro Imobiliário da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE
DEUS EM VILA DE ABRANTES para qual foi reconhecida Imunidade Cons-
titucional Tributária.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMA-
ÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e nos
autos do processo administrativo n.º13536, de 08 de agosto de 2008

RESOLVE

Art. 1º -  Retificar o número de uma das inscrições no Ca-
dastro Imobiliário nº 80914-4, da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE
DEUS EM VILA DE ABRANTES, entidade para qual foi reconhecida a
Imunidade Constitucional Tributária, através da Portaria nº 30, de 24 de
novembro de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, EM, 07 DE OUTU-
BRO DE 2009.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário

Secretaria da Fazenda

S
EF

A
Z
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Secretaria da Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Nº Nome Insc. Class.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Nº Nome Insc. Class.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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ESTADO DA BAHIA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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ESTADO DA BAHIA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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PORTARIA N° 0014/2009
DE 14 DE OUTUBRO DE 2009

Dispõe sobre nomeação da Comissão Especial para acom-
panhamento e fiscalização do Concurso Público da STT e dá outras
providências.

O SUPERINTENDENTE DA STT – Superintendência de Trân-
sito e Transporte Público de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições.

RESOLVE

Art. 1° Nomear a Comissão Especial para acompanhamento
e fiscalização do Concurso Público da STT - Superintendência de Trân-
sito e Transporte Público de Camaçari, a qual será responsável pela
fiscalização e acompanhamento de todos os atos da empresa contrata-
da, compreendendo o planejamento, elaboração e execução do Certa-
me para provimento de servidores efetivos da STT.

Art. 2° Ficam designados para compor a Comissão Especial
o Sr. RUBENS DE ANDRADE DA COSTA, na condição de Presidente, a
Sra. BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS e o Srs. WILSON CARDOSO
SILVA WAGNER JOSÉ LINS DE SANTANA, na qualidade de membros.

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

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

Gabinete do Superintendente, em 14 de Outubro de 2009.

JOÃO DE ARAÚJO
Superintendente

Superintendência de
Trânsito e TransporteS

T
T

HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de
suas atribuições, homologa as licitações abaixo relacionadas:

PREGÃO Nº 076/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE

OBJETO: o Registro de preços para aquisição de Pensos (ócu-
los cirúrgico, guardanapo, pano para balança e máscara respiratória).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 28/08/2009. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDO-
SO.

LOTE(S)   VENCEDORES / EMPRESAS      R$
0 1  GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  2.800,00

0 2  DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA   1.680,00

0 3  FRACASSADO       #

0 4  DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA   5.360,00

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

PREGÃO Nº 083/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para aquisição de pensos (algo-
dão hidrófilo e lençol descartável), destinados à Secretaria da Saúde –
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a conveniência e
necessidade da Administração Pública Municipal. DATA DA HOMOLO-
GAÇÃO: 25/09/2009. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO.

LOTE VENCEDORESEMPRESAS R$
01 DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA 31.700,00

02 DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA 8.950,00

03 DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA 95.000,00

04 DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA 50.300,00

RETIFICAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SESAU,
informa que no Termo de Compromisso de Fornecimento n.º 190/2009 e
na Ata de Registro de Preços,  onde se lê: CEP – 41.730-020 e 41.720-
020, respectivamente, leia-se: CEP – 41.720-070. Camaçari, 14 de outu-
bro de 2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/SESAU.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SESAU,
informa que no ANEXO I – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - do TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 091/2009, oriundo do Pregão
Presencial n.º 029/2009 – COSEL/SESAU,  onde se lê: CNPJ/MF sob o
n.º 06.219.757/0001-57, Leia-se: CNPJ/MF sob o n.º 17.159.229/0001-
76. Camaçari, 15 de outubro de 2009. Carla Barbosa de Araújo – Presi-
dente da COSEL/SESAU.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SESAU,
informa que na RETIFICAÇÃO DE CONTRATO publicada na pág. 12 do
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 324/2009, oriundo do Pregão n.º 041/
2009 – COSEL/SESAU,  onde se lê: CONTRATO N.º5/2009, oriundo do
Pregão Presencial n.º 041/2009, Leia-se: CONTRATO N.º205/2009, oriun-
do do Pregão Eletrônico n.º 041/2009. Camaçari, 15 de outubro de 2009.
Carla Barbosa de Araújo - Presidente da COSEL/SESAU.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SESAU,
informa que na pág. 01 do CONTRATO N.º 204/2009, oriundo do Pregão
Eletrônico n.º 041/2009 – COSEL/SESAU,  onde se lê: 2) Proposta apre-
sentada pela CONTRATADA em .18/06/2009., Leia-se: 2) Propostas
apresentadas pela CONTRATADA em 18/05/2009 e 18/06/2009.. Cama-
çari, 15 de outubro de 2009. Carla Barbosa de Araújo - Presidente da
COSEL/SESAU.

Licitações
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO

DE LICENÇA PREMIO
À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: TEREZINHA PEREIRA TAVARES
CADASTRO: 1712-9
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 03 /novembro a 03/fevereiro/2010

SERVIDOR: DILMA DOS SANTOS CAETANO
CADASTRO: 7264-7
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 25/06/2000
GOZO: 03 /novembro a 03/fevereiro/2010

SERVIDOR: JOSÉ RENATO CIRIACO BARROS
CADASTRO: 8393-1
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2000 a 30/09/2005
GOZO: 03 /novembro a 03/fevereiro/2010

SERVIDOR: ELIANA MARIA DE VASCONCELOS ROCHA
CADASTRO: 2245-0
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 03 /novembro a 03/fevereiro/2010

SERVIDOR: ROSALIA SONIA A. DOS SANTOS DE JESUS
CADASTRO: 7113-2
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 03 /novembro a 03/fevereiro/2010
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A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/
SESAU, informa que na publicação de homologação no D.O.M.,
n.º 321 de 22 a 28/08/2009, referente ao PREGÃO N.º 035/2009 –
COSEL/SESAU, onde se lê: Data de Homologação: 25/08/2009, Leia-
se: Data de Homologação: 05/06/2009. Camaçari, 16 de outubro
de 2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSELSESAU.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/
SESAU, informa que na CLÁUSULA TERCEIRA DA TERMO DE COM-
PROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 216/2008, oriundo do Pregão
Presencial n.º 083/2009 – COSEL/SESAU,  onde se lê: ... (cento e
oitenta mil, novecentos e cinquenta reais)..., Leia-se: ... (cento
e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais).... Camaça-
ri, 15 de outubro de 2009. Carla Barbosa de Araújo - Presidente
da COSEL/SESAU.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/
SESAU, informa que no Termo de Compromisso de Forneci-
mento n.º 201/2009 e na Ata de Registro de Preços,  onde se lê:
CEP – 41.730-020, leia-se: CEP – 41.720-070. Camaçari, 16 de ou-
tubro de 2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/
SESAU.

AVISO DE LICITAÇÃO

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

PREGÃO N.º 103/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para aquisição de solução glicofi-
siológica, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU. ABERTURA: 29/
10/2009 – 14 horas. PREGOEIRO: Adson de Oliveira Silva.

O Edital encontra-se à disposição no Portal de Compras de Ca-
maçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. Camaça-
ri - Bahia, 14/10/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/
SAÚDE.

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

PREGÃO N.º 106/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU. ABERTURA: 04/
11/2009 – 09 horas. PREGOEIRO: Adson de Oliveira Silva.

O Edital encontra-se à disposição no Portal de Compras de Ca-
maçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. Camaça-
ri - Bahia, 15/10/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/
SAÚDE.

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

PREGÃO N.º 096/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE

OBJETO: Aquisição de aparelho de fax para atender as neces-
sidades nos diversos setores e unidades da Secretaria de Saúde –
SESAU do Município de Camaçari, incluindo transporte. ABERTURA: 05/
11/2009 – 09 horas. PREGOEIRO: Adson de Oliveira Silva.

O Edital encontra-se à disposição no Portal de Compras de Ca-

maçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. Camaça-
ri - Bahia, 15/10/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/
SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD N.° 0092/2009

O Município de Camaçari, torna público, para conhecimento
dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central Perma-
nente de Licitação – COMPEL, situada na Av. Francisco Drumond, s/nº,
Térreo do prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, reali-
zará o Pregão Presencial – SECAD nº 0092/2009, cujo objeto é a
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço
de Acesso à Internet em Tecnologia Móvel para utilização em
20 (vinte) Notebooks ou Desktops, para atender as necessidades
da Secretaria de Desenvolvimento Social-SEDES do Município de Cama-
çari. Abertura 04/11/2009 às 09:00 horas.

Cópia do edital e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br.
Informações pelo telefone (71)3621-6880 ou 3621-6713 – Ailda Maria
Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari – 15/10/2009.

O Município de Camaçari, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que na sala de reuniões da Comis-
são Central Permanente de Licitação – COMPEL, situada na Av.
Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro
Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o PREGÃO PRESENCIAL –
SECAD Nº 0093/2009, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CENOGRAFIA NATALINA. Aber-
tura: 28/10/2009 às 09:00 horas. Cópia do edital e seus anexos
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Com-
pras: www.compras.camacari.ba.gov.br Informações pelo te-
lefone (71)3621-6880 ou 3621.6713 – Ailda Maria Sampaio Topá-
zio – Presidente da COMPEL. Camaçari – 16/10/2009.

O Município de Camaçari, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que na sala de reuniões da Comis-
são Central Permanente de Licitação – COMPEL, situada na Av.
Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro
Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o PREGÃO PRESENCIAL –
SECAD Nº 0093/2009, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CENOGRAFIA NATALINA, para
atender os eventos festivos realizados pala Administração
Municipal de Camaçari. Abertura: 28/10/2009 às 09:00 horas.
Cópia do edital 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 – Pre-
sidente da COMPEL. Camaçari – 16/10/2009.

LICITAÇÃO DESERTA

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento
dos interessados que foi DESERTA a sessão do PREGÃO N.º 103/2009
(PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo objeto é o Registro de preços
para aquisição de solução glicofisiológica, destinados à Secretaria de
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a conveni-
ência e necessidade da Administração Pública Municipal, 14/10/2009.
Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/SESAU.

 A Comissão  Central Permanente de Licitação – COMPEL/SE-
CAD divulga que foi considerado DESERTO o Pregão Presencial 087/
2009. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Acesso À Internet em Tecnologia Móvel para Utilização em
20 (vinte) Notebooks ou Desktops para atender as necessidades da
Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES do Município de Cama-
çari. Camaçari, 15/10/2009. Rosana Buffone Lima Santos – Pregoeira

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-
mento dos interessados que foi DESERTA a sessão do PREGÃO
N.º 106/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo objeto é o Re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos diversos,
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contra-
tações, de acordo com a conveniência e necessidade da Admi-
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nistração Pública Municipal, 15/10/2009. Carla Barbosa de Araú-
jo – Presidente da COSEL/SESAU.

INTIMAÇÃO CADFOR

À NJE DISTRIBUIÇÃO LTDA.

Em observância aos dispositivos oriundos da Lei Municipal n.º
803/07 viemos intimar vossa senhoria a prestar razões finais (no
prazo de 5 dias úteis) referente ao processo administrativo n.º 1109/
2009. A intimação na íntegra está disponível no endereço eletrônico:
http://www.compras.camacari.com.br/noticia.php?cod_noticia=699.
Camaçari, 13 de outubro de 2009. Tatiana Araujo Peniche – Presidente
COPEC.

À IGT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA.

Em observância aos dispositivos oriundos da Lei Municipal n.º
803/07 viemos intimar vossa senhoria a prestar razões finais (no
prazo de 5 dias úteis) referente ao processo administrativo n.º 1110/
2009. A intimação na íntegra está disponível no endereço eletrônico:
http://www.compras.camacari.com.br/noticia.php?cod_noticia=700.
Camaçari, 13 de outubro de 2009. Tatiana Araujo Peniche – Presidente
COPEC.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 201/2009. CONTRATADA: GAL-
MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pregão Pre-
sencial n.º 076/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preço de
Penso (óculos cirúrgico). Vencedora do lote 01. Valor Global: R$ 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais). DATA DA ASSINATURA: 28 de agosto de
2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 202/2009. CONTRATADA: DIVI-
MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Pregão Presen-
cial n.º 076/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preço de Pen-
so (guardanapo e máscara respiratória). Vencedora dos lotes 02 e 04.
Valor Global: R$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais) DATA DA ASSINA-
TURA: 28 de agosto de 2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 216/2009.CONTRATADA: DIVI-
MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; LICITAÇÃO: Pre-
gão Presencial n.º 083/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de
preços para aquisição de pensos (algodão hidrófilo e lençol descartá-
vel), destinados à Secretaria da Saúde – SESAU, para futuras contra-
tações, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração
Pública Municipal – Lotes 01 a 04; VALOR GLOBAL: R$_185.950,00
(cento e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais) DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2015, 2059, 6058 e 6066; Elemen-
tos de Despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 0102.020, 0114.025 e 0114.026.
DATA DA ASSINATURA: 25 de setembro de 2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA
CARDOSO.

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/
SESAU, informa que no §5º e inc. I do §5º da CLÁUSULA OITAVA
dos TERMOS DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.ºs 141/2009,
142/2009 e 143/2009, oriundos do Pregão Presencial n.º 053/2009
– COSEL/SESAU,  onde se lê: ... 24 (vinte e quatro) meses...,
Leia-se: ... 18 (dezoito) meses.... Camaçari, 10 de setembro de
2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/SESAU.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS
DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n° 003/2009; Con-
cedente: Município de Camaçari com interveniência da SEDEL; Con-

venente: Sport Clube camaçariense Objeto:  alterar as clausulas Quarta
e Oitava do Convenio de origem ; Prazo: será de 100 (cem) dias,
contados a partir da assinatura deste Termo Aditivo; Preço: por se
tratar o presente termo Aditivo de prorrogação de prazo e por existir
saldo financeiro para a continuação das atividades desenvolvidas con-
forme o Cronograma de Execução o valor constante na clausula quarta
do convenio de origem que  é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Assinatura:  12/ 08/2009; Raimundo Eduardo Blumetti Simões – Se-
cretario - Luiz Carlos Caetano – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n° 004/2009; Con-
cedente: Município de Camaçari com interveniência da SEDEL; Con-
venente: Liga de Futebol de Camaçari; Objeto:  alterar as clausulas
Quarta e Oitava do Convenio de origem ; Prazo: será de 100 (cem) dias,
contados a partir da assinatura deste Termo Aditivo; Preço: por se
tratar o presente termo Aditivo de prorrogação de prazo e por existir
saldo financeiro para a continuação das atividades desenvolvidas con-
forme o Cronograma de execução, o valor constante na clausula quarta
do convenio de origem que  é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Assinatura:  19/08/2009; Raimundo Eduardo Blumetti Simões – Secre-
tario - Luiz Carlos Caetano – Município.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Execução de
Obras e Serviços de Engenharia n° 711/2007; Contratante: Muni-
cípio de Camaçari: Contratado: Empresa Cm Construtora Ltda.; Obje-
to: prorrogação de prazo do instrumento de origem ; Prazo: será de 03
(três ) meses, contados a partir da data de assinatura deste termo;
Preço : por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo e por
existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o
valor ajustado para a prestação dos serviços contratados,  constante
no Caput da clausula Terceira, do Quarto Termo Aditivo ao contrato de
origem que é de R$ 1.837.500,00 ( um milhão, oitocentos e trinta e sete
mil e quinhentos reais ),. Fica mantida a forma de pagamento prevista na
Clausula Terceira do contrato de origem.;Assinatura: 29/07/2009; LUIZ
CARLOS CAETANO – Município.

EXTRATOS DA LIMPEC

Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção
Preventiva, Coleta e Emissão de Relatórios Gerencias e Gráfi-
cos, com Base no Processos Administrativo   Nº. 069/09; CON-
TRATADA: JUNIOR TACÓGRAFO OBJETO: Prestação de Serviços de
Manutenção Preventiva dos Tacógrafos instalados nos 19 veículos da
frota da LIMPEC e Reposição de Peças, com a Emissão de Relatórios
Gerenciais e Gráficos pela CONTRATADA; VALOR: terá o valor mensal
de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais), sendo R$ 450,00 (quatro-
centos e cinqüenta reais), pela prestação dos serviços e R$ 200,00
(duzentos reais) em media, pela reposição de peças sendo o valor
global anual de R$ 8.000,00 (oito mil reais); PRAZO: 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado,
se houver interesse das partes mediante Termo Aditivo; Assinatura:
03/08/2009 – Domingos Barbosa Neto – Diretor Presidente.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 019/2007; CON-
TRATADA: Marinalva Nunes da Costa (MWE Refrigeração) OBJETO:
Prorrogação do prazo do Instrumento original e acrescendo 08 (oito)
aparelhos de ar condicionado e 01 (um) bebedouro PRAZO: Será de 06
(seis meses) VIGÊNCIA: de 05/09/2009 a 05/03/2010. VALOR MEN-
SAL ESTIMADO: será de R$ 3.409,20 (três mil, quatrocentos e nove
reais e vinte centavos) Assinatura: 05/09/2009 - Domingos Barbosa
Neto – Diretor Presidente.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 003/2006; CON-
TRATADA: CAMAÇARI AMBIENTAL LTDA. OBJETO: Reajuste em 6,79%
(seis vírgula setenta e nove por cento), do valor do contrato Base;
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.446.147,85 (dois milhões, quatro-
centos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e
cinco centavos) VIGÊNCIA: a partir de 23/08/2009. Assinatura: 29/
09/2009 - Domingos Barbosa Neto – Diretor Presidente.
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Camaçari ganha Conselho Municipal de Cultura
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Camaçari passa a contar, a partir de
hoje (16/10), com o Conselho Municipal de Cul-
tura. O prefeito Luiz Caetano sancionou a lei da
criação do órgão, durante a abertura da Con-
ferência Municipal de Cultura, na Cidade do
Saber.

Representantes de vários segmentos
estavam presentes ao evento, a exemplo do
artesão Afonso Ligoni, mais conhecido como
Índio, da Associação Comunitária da Rua do
Ouro (ACRO), de Monte Gordo. Há 40 anos
sobrevive da arte que produz com exposições
no Brasil e no exterior. Na opinião dele, “o evento
é de vital importância para debater as deman-
das dos artistas que hoje precisam de espa-
ços para a expor o trabalho”.

O repentista e poeta Bule Bule acredita
que as discussões serão proveitosas e “re-
presentam a lareira de aquecimento para a cul-
tura do povo de  Camaçari”. Para ele, a iniciati-

va simboliza a motivação e o aquecimento da
relação entre governo e os artistas.

Para Vital Vasconcelos, secretário mu-
nicipal da Cultura (Secult), a importância do even-
to está nas diretrizes que serão retiradas para
as políticas públicas do Município. Segundo ele,

a regularização do conselho é uma conquista
para o segmento cultural e artístico da cidade.
“Agora a classe terá um órgão que vai garantir
os seus direitos”.

Representando a Secretaria da Cultura
do Estado, o diretor do Irdeb (Instituto de Radi-
odifusão do Estado da Bahia), Pola Ribeiro,
acredita que Camaçari tem uma cultura forte,
com terreiros de candomblé, capoeira e mani-
festações populares associado a manifesta-
ções culturais, além da Cidade do Saber, que
na opinião dele, é  ”um espaço de muita força,
que  faz acontecer”.

Com o tema Cultura, Diversidade, Ci-
dadania e Desenvolvimento, a Conferência
prossegue amanhã (17.10), das 8h às 12h, no
auditório da Câmara de Vereadores, onde se-
rão escolhidos os delegados para a Conferên-
cia Estadual, que acontecerá de 26 a 29 de
novembro, no Centro Cultural de Ilhéus (BA).

Camaçari participou, no dia (16/10), do
Fomenta - Encontro de Oportunidades para Mi-
cros e Pequenas Empresas nas Compras Go-
vernamentais, evento que faz parte da Feira
do Empreendedor, em Salvador. O Município
esteve representado pelo secretário de Admi-
nistração (Secad), Ademar Delgado, que mos-
trou porque a cidade é considerada uma terra
de oportunidades.

Na ocasião, o secretário falou das ade-
quações de editais de licitação às normas da
Lei Complementar 123/06, a edição da Lei Mu-
nicipal 803/2007 que regulamentou a subcon-
tratação compulsória de até 30% do contrato

Município é destaque na Feira do Empreendedor
junto a Micro e Pequenas Empresas e a partici-
pação exclusiva em licitações de até R$80 mil.

Na palestra, também foi citada as ca-
racterísticas do Município, do potencial turísti-
co às ações no fomento ao empreendedoris-
mo, como o espaço Casa do trabalho, que reú-
ne diversas entidades em um só espaço, como
a Associação Comercial e a Junta Comecial do
Estado (Juceb).

A criação do Portal de Compras
(www.compras.camacari.ba.gov.br), bem
como o Sistema de Informações Geográfica de
Camaçari (SIG), que facilita o acesso às infor-
mações sobre a viabilidade de implantação de
empreendimentos residenciais, comerciais ou
industriais, também esteve na pauta do secre-
tário.

De acordo com Ademar Delgado, parti-
cipar de eventos como a Feira do Empreende-
dor garante não só a troca de experiências,
mas divulga as ações positivas realizadas pelo
Município.

A Feira de Empreendedorismo de Sal-
vador vai até domingo (18/10). O evento come-
çou na quinta-feira (15/10) e é realizado no
Centro de Convenções da Bahia. A feira traz o
tema Conhecimento, inovação e oportunida-
des de negócios.

Com o objetivo de difundir a econo-
mia solidária e o desenvolvimento local, a
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) re-
aliza este mês, no campus 19 em Camaçari,
uma série de oficinas direcionadas às coo-
perativas populares.

A Empresa de Limpeza Pública de
Camaçari (Limpec) foi convidada a partici-
par do evento, devido ao reconhecido tra-
balho realizado com a Coopermac (Coope-
rativa de Materiais Recicláveis de Camaçari)
e com a Cooperativa Renascer e Reciclar.

As oficinas são direcionadas para
coordenadores de cooperativas populares,
cooperativados e o público em geral. Partici-
pam também técnicos e assessores da ge-
rência de Ações Institucionais da Limpec.

Para o coordenador de Criação de
Cooperativas da Limpec, Laurêncio Daiello,
as oficinas qualificam os cooperados e cri-
am alternativas de renda para as cooperati-
vas. A oficina de cooperativas populares é
uma realização de todas as universidades
estaduais mais a Ufrb (Universidade Fede-
ral do Recôncavo da Bahia).

 
PROGRAMAÇÃO
No dia 16/10, palestra sobre a meto-

dologia do educador Paulo Freire, pela pro-
fessora da Uneb Ronalda Barreto. Na se-
gunda-feira (19/10), será realizada a oficina
de incubadora de cooperativas populares,
com a professora da UFRB Alessandra Aze-
vedo.

No dia 21, a professora da Uneb Mar-
ta Leone realiza curso sobre o estudo de
gênero. Uma análise sobre a qualidade das
atividades do homem e da mulher, enquanto
cooperados.

Planejamento participativo em coo-
perativas populares é o tema que a profes-
sora Alessandra Azevedo vai apresentar no
dia 26. Nos dias 29, 30 e 31, a professora da
Uneb Ana Beatriz Simon faz oficina sobre
Design Participativo. O curso ensina a fazer
reciclagem a partir dos resíduos sólidos de
lixo. Todas as oficinas começam às 9h.

Uneb prepara oficinas
para cooperativas

Camaçari passa a integrar, a partir de meados
de 2010, um novo programa de pós-graduação, com
mestrado em Políticas Públicas e Doutorado Multi-ins-
titucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimen-
to. O termo de compromisso entre a Universidade do
Estado da Bahia (Uneb), gestora do programa, e a Pre-
feitura foi assinado no dia (16/10), na Casa do Trabalho.

O mestrado já funciona na Uneb, no campus
Salvador, desde 2006, e o doutorado começou ano pas-
sado. A localização estratégica, bem como a consolida-
ção do município como vetor econômico e as potencia-
lidades na área educacional foram os facilitadores para
que Camaçari recebesse ambas as pós-graduações,
segundo Dante Galeffi, coordenador do doutorado.

Inicialmente as atividades irão funcionar no
campus da Uneb Camaçari, BA-512, com 20 vagas

para mestrado e 10 para doutorado. “A implantação das
duas pós, as primeiras Stricto sensu de Camaçari, con-
solida o ciclo de desenvolvimento educacional do Muni-
cípio”, afirma a coordenadora municipal de ensino supe-
rior, Patrícia Oliveira.

O doutorado envolve seis instituições, a Ufba
(Universidade Federal da Bahia), Uneb, Universidade
Estadual de Feira de Santana (Uefs), Senai/Cimatec e
Laboratório Nacional de Ciências da Computação e IFBA
(Instituto Federal da Bahia).  

Atualmente funciona na cidade, as especiali-
zações em Gestão em Saúde, Educação em Distância,
Administração Pública e Administração Pública Munici-
pal, pela Uneb, e MBA em Gestão de Pessoas, através
de instituição particular.

Parceria garante mestrado e doutorado
Camaçari é uma terra de oportunidades.
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Caetano sanciona a Lei da criação do órgão


