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Diário Oficial
Semana do Empreendedorismo
vai contar com 150 expositores

O prefeito Luiz Caetano (ao centro), a pre-
sidente da Câmara Municipal, vereadora 

Luiza Maia (PT), e o secretário de Governo, 
Francisco Franco, hastearam as bandeiras do 
Brasil, Bahia e de Camaçari, respectivamente, 

durante solenidade em comemoração ao Dia 
da Bandeira, na manhã do dia 19/11, no pátio 

da Prefeitura.
A cerimônia teve início com a apresentação da 
Filarmônica 28 de Setembro, membros do Tiro 

de Guerra, da Defesa Civil e da Superintendên-
cia de Trânsito e Transportes (STT). 

Na seqüência, houve a incineração da antiga 

Dia da Bandeira 
é comemorado

em Camaçari

bandeira do Brasil.
Secretários da administração municipal, vere-

adores, servidores públicos e a comunidade 
participam da solenidade. 

A Bandeira do Brasil foi criada pelo decreto nº 4 
de 19 de novembro de 1889.

Com uma média de 150 expositores, a se 
gunda edição da Semana Global do Em 
preendedorismo de Camaçari, que acon-

tece de quinta-feira a domingo (19 e 22/11), na 
Casa do Trabalho, promete ser o maior evento 
multisetorial, a céu aberto, do Nordeste. Estão 
sendo aguardadas 50 mil pessoas nos quatro 
dias de evento.

Os expositores estão divididos entre os 
seguintes segmentos, imobiliário, automotivo, 
comunicação visual, tecnologia da informação, 
gastronomia, material de construção, moda, saú-
de, educação, esporte e economia solidária. 

A fábrica Limusine Brasil Diamond, 
situada em Camaçari, é um dos destaques no 
segmento automotivo. Criada há três anos e a 
única do Norte/Nordeste, a fábrica produz carros 
por encomenda, com 10 metros de comprimento, 
capacidade para 17 passageiros e custo de R$ 
380 mil.

O dono da empresa, Marco Antônio 
Rezende, se mostra entusiasmado com a opor-
tunidade de expor a limusine durante o evento. 
“Acredito que o evento vai ajudar a divulgar e 
impulsionar as vendas dos veículos”. Segundo 
Rezende, apenas duas empresas fabricam 
limusine no Brasil, a dele, em Camaçari, e outra 
no Paraná.

De acordo com o secretário da Habita-
ção, Djalma Machado, integrante da comissão 
organizadora do evento, a Semana Global deste 
ano tem quase o dobro de expositores do ano 
passado. “Em 2008, foram 90 estandes e sem a 
variedade de segmentos de hoje”.

 Durante a Semana do Empreendedo-
rismo, haverá ainda Feirão da Caixa, comemo-
ração dos 30 anos da Associação Comercial de 
Camaçari (Acec) e dos 10 anos do sistema S no 
Município (Sebrae, Senai, Sesi e Senac). 

Está previsto ainda o lançamento da 3ª 
edição da revista Winners - sobre o desenvolvi-
mento econômico e a expansão imobiliária de 
Camaçari -, desfiles de moda, shows, palestras 
e Pit Stop.

A segunda edição da Semana Global de 
Empreendedorismo é uma realização da Prefeitu-
ra, em parceria com a Acec, Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Camaçari (CDL), Associação do 
Comércio e Serviços Automotivos de Camaçari 
(Acosauto), Sebrae e o Instituto Empreendedor 
Endeavor.

A população de Camaçari ganha, até o final 
do ano, dois novos equipamentos de saúde. Está 
em fase final de construção o Posto de Saúde da 
Família (PSF) do Gravatá e a ampliação do setor 
de emergência do Posto de Atendimento (PA) de 
Nova Aliança. 

Com 500 metros quadrados e com orça-
mento de R$ 550 mil, o novo PSF vai contar com 
consultórios médicos e odontológicos, salas de 
enfermagem, inalação, esterilização, imuniza-
ção, curativos e sutura, além de uma moderna 
recepção, almoxarifado e farmácia. De acordo 
com o coordenador de projetos e manutenção 
da Secretaria da Saúde (Sesau), Paulo Baggi, 
90% da obra está pronta. 

Com a ampliação e a reforma do setor de 
emergência, o PA do Nova Aliança vai dobrar a 

População ganha duas unidades de saúde
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O Banco do Povo de Camaçari participa 
da Semana Global de Empreendedorismo, que 
acontece até domingo, 22/11, na Casa do Tra-
balho, com um estande exibindo um vídeo com 
depoimentos de clientes que tomaram crédito, 
fizeram curso de capacitação e prosperaram nos 
negócios. O local está pronto para receber novos 
beneficiados e funciona das 10h às 18h.

No primeiro dia do evento multisetorial, 
foram realizados 15 cadastros de pequenos 
empreendedores que pretendem abrir negócio. 

No estande estão sendo distribuídos folhetos e 
jornais informativos sobre como deve ser feita à 
ampliação dos negócios e a preparação e capa-
citação para o crédito.

Dentro da programação, está à realiza-
ção de um Clube de Trocas que acontece no 
sábado (21/11), das 10h às 12h, quando vão ser 
trocados objetos sem o uso do dinheiro, em uma 
atitude solidária. À tarde, a partir das 14h, será 
realizada uma palestra sobre gestão e vendas, 
ministrada por Luciano Rosa Silva, administrador 
do Banco do Povo, abordando noções básicas de 
contabilidade e como tratar bem o cliente.

Na opinião dele, a receptividade das pes-
soas tem sito a melhor possível, principalmente 
depois da capacitação porque ensina como inves-
tir, controlar as vendas não perder dinheiro.

O administrador informou ainda que des-
de o início do projeto em Camaçari, foram gera-
das, em crédito no mercado, cerca de R$ 1 milhão 
no Município e capacitadas 3.400 pessoas. 

O Banco do Povo é um projeto de gera-
ção de emprego e renda, destinado a possibilitar 
acesso ao micro crédito para pequenos empre-
endedores de baixa renda que queiram ampliar 
o próprio negócio.

Banco do Povo participa da Semana de Empreendedorismo 

capacidade de atendimento, que hoje é de 250 
pessoas. O espaço físico aumentará para 450 
metros quadrados.

Serão construídas novas salas de obser-
vação infantil, adulto e de saúde mental, salas de 
raio-x, emergência, sutura, curativo, nebulização, 
enfermagem e pediatria, além de farmácia e local 
para embarque e desembarque de ambulância. 
O investimento total é de R$ 220 mil.

O Posto de Atendimento (PA) de Arem-
bepe também passará por reformas no primeiro 
semestre de 2010. O projeto, que está em fase 
de conclusão, vai contemplar os moradores de 
toda a orla do Município.

Segundo Paulo Baggi, o PA de Arembepe 
será no mesmo porte de uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), com serviços de pronto-aten-
dimento em horário integral, inclusive nos finais 
de semana, e equipada para atender pequenas 
e médias emergências, além de pacientes em 
estados graves, até que sejam removidos para 
um hospital.

A unidade de saúde passa a contar com 
500 metros quadrados e uma estrutura com salas 
de classificação de riscos, exames, radiologia, 
eletrocardiograma, inalação, coleta, observa-
ção, exames, descontaminação de material e 
armazenagem.

Vai contar também com um serviço social, 
Departamento Médico Legal, farmácia, recepção, 
quarto para plantonista e posto policial, além 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu-192). 

O PA de Arembepe atende hoje, em média, 
5 mil pacientes/mês. Com a reforma, o atendi-
mento pode chegar a 10 mil. A previsão é que o 
custo da obra fique em torno de R$ 400 mil.
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Gestão e vendas é um dos temas de destaque
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DECRETOS

Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº. 4814 /2009
DE 18  DE NOVEMBRO DE 2009

Aprova o Novo Estatuto da Limpeza Pú-
blica de Camaçari - LIMPEC, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições e com base no § 1º do Art. 12 da 
Lei Municipal n° 078/78, alterada pela Lei Municipal Nº 969/09,  

D E C R E T A

Art. 1° -  Fica Aprovado o Novo Estatuto da Limpeza Pública 
de Camaçari – LIMPEC, que com este se publica.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 18 DE NOVEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS  CAETANO
PREFEITO

ESTATUTO DA LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARÍ
                                                     
CAPÍTULO I

Art. 1º - LIMPEC – Limpeza Pública de Camaçari, empresa 
pública - sediada no Município de Camaçari, no Loteamento Espaço Alfa 
s/n – Bairro Limoeiro – CEP 42802-590, cuja criação foi autorizada pela 
Lei Municipal nº. 078/78, alterada pela Lei nº 969 de 08 de abril de 2009, 
vincula-se orçamentariamente à Administração Direta Municipal de Cama-
çarí,  dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 
próprio, autonomia administrativa e financeira, sede e foro no Município de 
Camaçari e tempo de duração indeterminado, regendo-se por este Estatuto, 
pelas normas internas que adotar e pela legislação que lhe for aplicável.

CAPÍTULO II
OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS

Art. 2º - A LIMPEC – Limpeza Pública de Camaçari tem por 
objetivos a administração e a execução dos serviços de:

I. Coleta transporte e recepção dos resíduos de caráter espe-
cial, definidos esses como sendo aqueles provenientes das indústrias e 
de estabelecimentos de saúde;

II. Recepção de resíduos domiciliares, industriais e de estabe-
lecimentos de saúde de outros Municípios;

III. Locação de equipamentos destinados a transporte e pro-
cessamento de RCC – Resíduos da Construção Civil;

IV. Gestão do aterro sanitário de Camaçari, ai incluída a re-
cepção e o tratamento de resíduos sólidos;

V. Industrialização e/ ou comercialização de resíduos;

VI. Industrialização e/ ou comercialização do ferramental usado 
em seus serviços;

VII. Pesquisa e desenvolvimento de seus objetivos;

VIII. Outras competências de interesse sócio-ambiental, corre-

lacionadas com seus objetivos, especialmente, aquelas que dizem respeito 
à fiscalização dos serviços de coleta de resíduos sólidos.

§ 1º - À LIMPEC caberá cumprir e fazer cumprir as dispo-
sições legais sobre os serviços de sua competência no âmbito  do 
Município de Camaçarí, cabendo-lhe comunicar ao Poder Executivo 
quaisquer infrações cometidas para efeito de aplicação das sansões 
respectivas. 

§2º -  As competências definidas neste artigo serão execu-
tadas pela LIMPEC, em regime de exclusividade, podendo contratar 
pessoas físicas ou jurídicas para a sua execução, quer em conjunto, 
quer isoladamente.

§3º - Toda e qualquer contratação da LIMPEC, inclusive 
a dos serviços de que trata o “caput” deste artigo, fica sujeita ao 
procedimento licitatório, na forma da Lei reguladora.

§4º - Aquele que executar, de forma clandestina, os servi-
ços discriminados no “caput” deste artigo ficará sujeito às penalida-
des da Lei, inclusive a multa e a apreensão de equipamentos.

§5º - A LIMPEC poderá celebrar acordos, convênios e 
instrumentos congêneres de cooperação técnica ou financeira, bem 
como participar de consórcios, com instituições de direito público ou 
privado nacionais, internacionais ou estrangeiras, visando o cumpri-
mento de seus objetivos.

CAPÍTULO III 
ADMINISTRAÇÃO

Art. 3º - A  estrutura básica da LIMPEC e a seguinte:

I. Conselho de Administração;

II. Conselho Fiscal;

III. Diretoria Executiva.

SEÇÃO I
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 4º - O Conselho de Administração, órgão de deliberação 
superior da LIMPEC, tem a seguinte composição:

I. O Prefeito Municipal de Camaçari, que o presidirá;

II. O Secretário de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal  
de Camaçari;

III. Um representante da Companhia de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Salvador – CONDER;

IV. Um representante da Superintendência de Desenvolvimento 
Industrial e Comercial – SUDIC;

V. O Secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura 
Municipal  de Camaçari;

VI. O Diretor Presidente da LIMPEC.

§1º - O Diretor Presidente da LIMPEC participará das reuniões 
do Conselho sem direito a voto, quando forem tratados assuntos relativos 
à Diretoria.

§2º - Os membros do Conselho de Administração e respectivos 
suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal, para mandato de quatro 
anos, permitida a sua recondução por igual período.
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Art. 5º - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinaria-
mente a cada trimestre, e extraordinariamente, quando convocado pelo 
seu Presidente ou por solicitação da Diretoria Executiva ou pela maioria 
dos seus membros.

§1º - As deliberações do Conselho serão tomadas pela maioria 
dos seus membros.

§2º - As sessões do Conselho de Administração serão secreta-
riadas por servidor da LIMPEC, designado pelo seu Diretor Presidente.

Art. 6º - Compete ao Conselho de Administração:

I - Estabelecer as diretrizes e políticas da Empresa, bem como 
aprovar sua programação anual, inclusive a orçamentária;

II - Aprovar o Regimento da Empresa e suas alterações, bem 
como o Regulamento de Limpeza Pública;

III - Aprovar o Plano de Cargos e Salários e suas alterações;

IV - Aprovar as alterações deste Estatuto;
V - Deliberar sobre a prestação de contas;

VI - Deliberar sobre aquisição, gravame e alienação de bens 
da LIMPEC;

VII - Eleger, empossar ou destituir os membros do Conselho 
Fiscal, bem como decidir sobre remuneração;

VIII - Autorizar aumento de capital;

IX - Autorizar o afastamento dos membros da Diretoria Execu-
tiva por mais de trinta dias;

X - Decidir sobre os casos omissos e dúvidas de interpretação 
deste Estatuto;

XI - Aprovar a política de pessoal da LIMPEC.

SEÇÃO II
CONSELHO FISCAL

Art. 7º - O Conselho Fiscal é constituído por três membros 
efetivos e respectivos suplentes, eleitos pelo Conselho de Administração, 
para mandato de um ano, permitida a recondução de seus membros por 
igual período.

Art.8º - Compete ao Conselho Fiscal:

I - Examinar os balanços, balancetes e prestação de contas, 
emitindo o respectivo parecer.

II - Pronunciar-se, quando solicitado pelo Conselho de Admi-
nistração ou pela Diretoria Executiva, sobre matéria financeira.

III - Supervisionar a execução financeira e orçamentária da 
Empresa, podendo examinar livros ou quaisquer outros documentos.

Art.9º - O Conselho Fiscal reunir-se-á trimestralmente e na 
primeira reunião, elegerá o seu Presidente.

SEÇÃO III
DIRETORIA EXECUTIVA

Art.10 – A Diretoria Executiva, que tem por finalidade o pla-
nejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades da 
Empresa, tem a seguinte composição:

I. Presidência;

II. Diretorias, até o limite de quatro.

§1º - O Diretor Presidente e demais Diretores, serão nomeados 
pelo Prefeito Municipal.

§2º - A investidura nos cargos de Diretoria far-se-á mediante 
termo lavrado em livro próprio, subscrito pelos membros do Conselho de 
Administração e pelo empossado que apresentará, nesse ato, sua decla-
ração de bens. 

§3º - O Diretor Presidente será substituído em suas ausências 
e impedimentos por um Diretor por ele designado e os demais Diretores 
por um dos seus subordinados.

Art.11 - Compete a Diretoria Executiva:

I - Cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável à Empresa, 
bem como as deliberações do Conselho de Administração;

II - Orientar, supervisionar e coordenar as atividades técnicas 
e administrativas da Empresa e elaborar a programação, estabelecendo 
prioridades;

III - Elaborar as propostas de Regimento e de alteração do 
presente Estatuto;

IV - Elaborar as propostas de Plano de Cargos e Salários;

V - Apreciar planos, programas e projetos elaborados pelos 
diversos setores da Empresa;

VI - Deliberar sobre dispensa de licitações;

VII - Decidir sobre contratação e rescisão de contratos de pes-
soal, bem como sobre afastamento de empregados para missão ou estudo 
fora do Município ou a disposição para outros organismos públicos;

VIII - Deliberar sobre promoções, punições e premiações de 
empregado;

IX - Deliberar sobre a celebração de convênios, contratos e 
acordos;

X - Prestar contas de suas atividades ao Conselho de Admi-
nistração;

XI - Propor aumento de capital;

XII - Exercer atividades afins e correlatas.

Art. 12 – São atribuições do Diretor Presidente:

I - Representar a Empresa, em juízo ou fora dele;

II - Coordenar e controlar as atividades técnicas e administra-
tivas da Empresa;

III - Admitir, promover, transferir, punir e dispensar pessoal;

IV - Convocar e presidir as reuniões de Diretoria e solicitar a 
convocação de sessões extraordinárias do Conselho de Administração;

V - Submeter ao Conselho de Administração a programação 
da Empresa e respectivos orçamentos;

VI - Submeter, até sessenta dias após o encerramento do 
exercício, ao Conselho de Administração o relatório anual da Diretoria, os 
balanços patrimonial e financeiro, a conta de lucros e perdas e o parecer 
do Conselho Fiscal;

VII - Delegar competências quando necessário;

VIII - Articular-se com instituições públicas ou privadas no 
interesse da Empresa;

IX - Movimentar os recursos financeiros da Empresa, junta-
mente com o Diretor de Administração e Finanças;

X - Exercer outras atribuições correlatas ou que lhe sejam 
conferidas pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO IV
CAPITAL SOCIAL

Art. 13 – O capital social da LIMPEC hoje é de R$ 
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14.094.426,18, integralizado por bens móveis, imóveis, direitos e valores 
pertencentes ao Município de Camaçari na forma da Lei nº 078/78. Alterada  
pela Lei Nº 969/2009.                                                                   

  
§1º - O capital da LIMPEC poderá ser aumentado por ato do 

Executivo Municipal, mediante a incorporação de bens móveis ou imóveis, 
de recursos orçamentários, de reservas decorrentes de lucros líquidos de 
suas atividades, pela reavaliação do ativo imobilizado e por depósito de 
capital feito pelo Município.

§2º - O Município de Camaçari deterá sempre o controle da 
LIMPEC, devendo possuir, no mínimo 51% (cinqüenta e um por cento), 
do capital, podendo o restante ser realizado através de pessoa jurídica de 
direito público interno. 

CAPÍTULO V
PATRIMÔNIO E RECEITA

Art.14 – O patrimônio da LIMPEC é constituído por:

I - Bens móveis e imóveis, ações, créditos e direitos a ela 
incorporados ou que venha a adquirir;

II - Bens móveis ou imóveis adquiridos ou desapropriados pelo 
Município de Camaçari e que lhe forem transferidos;

III - O que vier a ser constituído na forma legal.

§1º - Os bens, direitos e valores da LIMPEC serão utilizados 
exclusivamente no cumprimento de seus objetivos.

§2º - Em caso de extinção da LIMPEC seus bens reverterão 
ao patrimônio do Município de Camaçari, salvo disposição em contrário 
expressa no ato de extinção. 

Art. 15 – A receita da LIMPEC é constituída de:

I. Dotações orçamentárias da Prefeitura de Camaçari;

II. Doações, subvenções, auxílios, legados e contribuições de 
pessoas de direito público ou privado ou de qualquer natureza;

III. Rendas decorrentes da prestação de seus serviços e co-
mercialização de produtos recicláveis e reaproveitáveis;

IV. Rendas patrimoniais, inclusive juros e dividendos;

V. Recursos oriundos da alienação de bens patrimoniais;

VI. Produto de operações de crédito.

CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL

Art. 16 – O exercício social da LIMPEC corresponde ao ano 
civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, data em que se pro-
cederá ao levantamento do balanço geral, segundo os princípios legais.

Art. 17 –  os anexos pertinentes far-se-á acompanhar de pare-
cer emitido por auditoria externa independente, especialmente contratada 
para tal fim.

Art. 18 – Os resultados apurados em balanço terão a desti-
nação que o Conselho de Administração estabelecer, fixada, desde logo, 
prioridade para sua utilização no aumento de capital e no reforço das 
reservas técnicas.

CAPÍTULO VII
PESSOAL

Art. 19 – O regime de pessoal da LIMPEC é o da legislação 
trabalhista.

DECRETO Nº 4815/2009
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009

“Aprova o Projeto Urbanístico denomi-
nado Conjunto Residencial Parque das 
Algarobas, na forma de urbanização 
integrada, a ser implantado em uma área 
de 99.120,00m², situada na Rua das Con-
chinhas  na Vila Nova Esperança, antigo 
Loteamento Jardim Maria Emília, Bairro 
do Recanto das Árvores, Distrito Sede, 
neste Município”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
art. 94, inciso XI, da Lei Orgânica Município e com fulcro no Decreto Lei 
nº 3365/41, e tendo em vista o disposto no Processo Administrativo nº 
13696/2009,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovado o Projeto Urbanístico denominado 
Conjunto Residencial Parque das Algarobas na forma de urbanização 
integrada, situada na Rua das Conchinhas, na Vila Nova Esperança, antigo 
Loteamento Jardim Maria Emília, Bairro do Recanto das Árvores, Distrito 
Sede, neste Município.

§ 1º - O empreendimento indicado no caput deste artigo será 
implantado em uma área desmembrada do Loteamento Jardim Maria 
Emília, antiga Camaçari de Dentro, localizada na Vila Nova Esperança, de 
99.120,00m2 (noventa e nove mil, cento e vinte metros quadrados), sendo 
composto de 93 (noventa e três) blocos e 1.488 (hum mil quatrocentos e 
oitenta e oito) unidades.

 
§ 2º - O imóvel descrito no parágrafo anterior encontra-se re-

gistrado no Cartório do 12° Ofício de Notas da Comarca de Salvador-Ba, 
no livro n° 0327-E, folha n° 027, n° de ordem 226907.

§ 3º - O imóvel no qual o projeto será implantado pertence à 
RCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos de 
projeto são objeto de Termo de Acordo e Compromisso firmado entre a 
Municipalidade e o proprietário do imóvel.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 19 DE NOVEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 20 – O ingresso no quadro permanente de pessoal da 
LIMPEC far-se-á mediante Concurso Público Seletivo.

Art. 21 – As funções de confiança da Empresa e critérios de 
remuneração serão previstos no Regimento Interno.

Art. 22 – A LIMPEC poderá ter a sua disposição servidores 
públicos, que terão assegurados os direitos previstos em Lei.

Parágrafo Único – Os servidores da LIMPEC só poderão ser 
colocados à disposição para qualquer entidade federal, estadual ou muni-
cipal, sem ônus para a Empresa.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23 – Os membros do Conselho de Administração, do 
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva ao assumir e deixar suas funções, 
são obrigados a apresentar declaração de bens.

Art. 24 – Aos diretores e servidores da LIMPEC é vedado o 
uso da denominação social da Empresa em atividades estranhas à sua 
finalidade.
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Secretaria da Administração

SE
CA

D



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 333 - de 14 a 20 de novembro de 2009PÁGINA 6  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

A V I S O
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2007

  O Secretario da Administração do Município de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 
torna sem efeito a desclassificação da Sra. MARIA JOSÉ DE SOUZA DA SILVA PARANHOS, Cargo Assistente Administrativo, 10ª classificação, 
Concurso Público 001/2007, publicada em Diário do Município, tendo em vista o processo de nº 22591/2009, uma nova avaliação e parecer do 
médico do trabalho desta PMC. 

GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 11 DE NOVEMBRO DE 2009.

Ademar Delgado das Chagas
Secretário
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DISPÕE SOBRE CONCESSÃO
DE PROMOÇÃO 

À SERVIDOR MUNICIPAL DA SEDUC

SERVIDOR: MARIA NEUZA DE SEIXAS E LIMA
CADASTRO: 1688-5
NIVEL: P. E. Nível  II para P. N. I
DATA: 03/03/2008

SERVIDOR: JOSIMEIRE OUAIS SANTOS
CADASTRO: 9028-7
NIVEL: P.  Nível  I para P. N. II
DATA: 25/03/2008

SERVIDOR: MARIA EMILIA DE OLIVEIRA BASTOS
CADASTRO: 8817-9
NIVEL: P.  Nível  II para C. P. II
DATA: 11/03/2008

Secretaria da Educação

SE
D
U
C

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 10-09
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS 
DE JANEIRO/2009.
RELATOR: CONSELHEIRO GUILHERME AIPERI BORGES

Parecer nº10/09
Aprovado em 13/08/2009

1 – Histórico

    Trata-se do processo nº10/09 da Prestação de Contas dos 
recursos financeiros do FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento do En-
sino Básico, enviada através da Coordenação Financeira da Secretaria 
de Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente ás despesas do 
exercício financeiro do mês de janeiro de 2009.

2 – Análise

    Examinando-se o processo de nº10/09, constante da pres-
tação de contas dos recursos financeiro do mês de janeiro de 2009, que 
contém as receitas e despesas do FUNDEB, constatamos a receita do mês 
no valor de R$ 4.267.300,25 (quatro milhões, duzentos e sessenta e sete 
mil, trezentos reais e vinte e cinco centavos), incluindo o saldo da conta de 
Investimentos Financeiros do mês de dezembro de 2008 no valor de R$ 
189.208,38 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e oito reais, e trinta e oito 
centavos), a transferência de R$ 4.044.207,70 (quatro milhões, quarenta e 
quatro mil, duzentos e sete reais e setenta centavos), os rendimentos da 
aplicação financeira correspondem a R$ 18.610,38 (dezoito mil seiscentos 
e dez reais, e trinta e oito centavos). 

Observa-se, no presente processo constante ao Demonstrativo 
Financeiro dos recursos vinculados ao FUNDEB do referido mês, o gestor 
cumpriu o que determina o artigo 22, Parágrafo único, Incisos I, II e III da 
Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o uso dos 
recursos no que concerne a destinação de 60% (sessenta por cento) para 
pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação 
Básica, que foi no valor de R$ 3.029.717,96 (três milhões vinte e nove mil, 
setecentos e dezessete reais, e noventa e seis centavos), correspondentes 
a 74,84% (setenta e quatro, oitenta e quatro por cento) do Fundo.

Constatamos, também, as Despesas Orçamentária no valor 
total de R$ 902.784,27( novecentos e dois mil, setecentos e oitenta e 
quatro reais, vinte e sete centavos), que o gestor não atingiu o percentual 
dos quarenta por cento, perfazendo 22.32% (vinte e dois, trinta e dois por 
cento). Observa-se que houve despesas com Folha de Pagamento REDA 
do mês de janeiro de 2009 no valor de R$ 231.937,64 (duzentos e trinta 
e um mil, novecentos e trinta e sete reais, sessenta e quatro centavos) 

e Folha de Pagamento dos Efetivos do mês de janeiro de 2009 no valor 
de R$ 620.189,84 (seiscentos e vinte mil, cento e oitenta e nove reais, 
oitenta e quatro centavos), e despesas com Obrigações trabalhistas, 
correspondente a Contribuição de INSS do mês de dezembro de 2008 e a 
existência do saldo no valor de R$ 337.798,02 (trezentos e trinta e sete 
mil  setecentos e noventa e oito reais e dois centavos) em 31/01/2009 
na Conta de Investimentos Financeiros do Banco do Brasil nº 48.856-9 
agência nº1238-6. 

No que se refere á Manutenção Desenvolvimento do Ensino, 
ás despesas no valor de R$ 14.159,90 (quatorze mil, cento e cinqüenta 
e nove reais, e noventa centavos) correspondentes a Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica, equivalente a 0,35%.

   
 O Processo é formado pelos seguintes documentos:

1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de janeiro de 2009.

2. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período 
de 31/12//2008 a 31/01/2009.

3. Extrato Investimentos financeiros – mensal período 
de 31/12//2008 a 31/01/2009.

4. Processos de pagamentos correspondentes a Folha 
dos Profissionais do Magistério – referente ao período de 01/01/2009 a 
31/01/2009.

5. Processos de pagamentos de Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física e Jurídica, correspondente a valor debitado 
indevidamente em 06/01/2009 e tarifas bancárias do Banco do Brasil conta 
corrente nº 48.856-9.

3 - Voto do Relator

Diante do exposto, apresento voto favorável no sentido de 
aprovar com ressalvas  ás contas dos recursos do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação -  FUNDEB do mês de janeiro de 2009, solicitando a 
este plenário, que encaminhe imediatamente Pedido de Providências e 
esclarecimentos dos gestores dos referidos recursos, correspondente a 
lançamentos indevido em 06/01/2009 no valor de R$ 11.650,82 (onze 
mil, seiscentos e cinqüenta reais, oitenta e dois centavos), na conta do 
FUNDEB, conforme extrato.

4 – Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, reunido em sessão 
plenária ordinária dia 13/08/2009, deliberou e aprovou por unanimidade 
o parecer nº 10/09.

                                                        
Publique-se.

Plenário, 13 de agosto de 2009.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Guilherme Aiperi Borges
Relator 

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 11-09
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE 
FEVEREIRO/2009.
RELATORA: CONSELHEIRA SIMONE DOS SANTOS FERREIRA

Parecer nº11/09
Aprovado em 06/10/09

1 – Histórico

Trata-se do processo nº11/09 das contas dos recursos financei-
ros destinados ao FUNDEB, enviadas através da Coordenação Financeira 
da Secretaria de Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente ás 
despesas do exercício financeiro do mês de fevereiro de 2009.

2 – Análise
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Examinando o processo de nº11/09, que contém as receitas e 
despesas referentes ao mês de fevereiro de 2009, constatamos que sob 
o exame do referido mês teve o total da receita para a conta do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, neste município no valor de R$ 
4.792.342,08 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos 
e quarenta e dois reais, oito centavos), incluindo o saldo anterior no valor 
de R$ 337.798,02 (trezentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e oito 
reais e dois centavos),. A transferência recebida do FUNDEB no referido 
mês no valor de R$ 4.432.755,16 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e 
dois mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais, e dezesseis centavos), os 
rendimentos da aplicação financeira correspondente a R$ 20.567,00 (vinte 
mil, quinhentos e sessenta e sete reais.) e estorno em 18/02/09 referente 
a débito a maior p/ banco em 29/01/09 p/ compensação de R$ 694,84 
(seiscentos e noventa e quatro reais, oitenta e quatro centavos) e valor 
creditado indevidamente em 27/02/2009 de R$ 527,06 (quinhentos e vinte 
e sete reais e seis centavos).

Observa-se que no presente processo o gestor cumpriu o 
que determina a legislação que regulamenta o uso dos recursos, sendo 
destinado para pagamento da remuneração dos professores da educação 
básica em efetivo exercício R$ 3.397.309,94 (três milhões trezentos e 
noventa e sete mil, trezentos e nove reais, noventa e quatro centavos), 
quantia essa que ultrapassou o percentual de 60% (sessenta por cento), 
o que corresponde a 76,64% (setenta e seis, sessenta e quatro por cento) 
dos recursos.  

O restante dos recursos direcionado ás despesas de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino foram de R$ 993.022,75 (novecentos 
e noventa e três mil, vinte e dois reais, setenta e cinco centavos) não 
perfazendo os 40% (quarenta por cento) previstos dos referidos recursos, 
incluindo Folha de Pagamento Reda de R$ 205.443,97 (duzentos e cinco 
mil, quatrocentos e quarenta e três reais, noventa e sete centavos), folha 
de pagamento efetivo de R$ 636.206,63 (seiscentos e trinta e seis mil, 
duzentos e seis reais, sessenta e três centavos), Folha Suplementar Efetivo 
de R$ 910,00 (novecentos e dez reais) e Obrigações Trabalhistas – Contri-
buição INSS de janeiro de 2009 de R$ 40.911,75(quarenta mil, novecentos 
e onze reais, setenta e cinco centavos) e Contribuição ISSM de janeiro de 
2009 R$ 105.898,43 ( cento e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais, 
quarenta e três centavos). Percebe-se que houve despesas com Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica com tarifas bancários R$ 29,00 
(vinte e nove reais) e estorno referente a transferência indevida da conta 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério – FUNDEF nº 58.021-X  em janeiro de 2009 de 
R$ 3.622,97 (três mil, seiscentos e vinte e dois reais, noventa e sete cen-
tavos). Observamos, ainda, a existência do saldo total em 28/02/2009 
no valor de R$ 402.009,39 ( quatrocentos e dois mil, nove reais e trinta 
e nove centavos).

Constatamos que na Folha de Pagamento Reda no período 
de 01/02/2009 a 28/02/2009, no que concerne aos 40% (quarenta por 
cento), houve despesas com JETON no valor de R$ 980,00 (novecentos 
e oitenta reais) e na Folha Suplementar 1 REDA, período de 01/02/2009 a 
28/02/2009, também, despesa com JETON no valor de R$ 910,00 (nove-
centos e dez reais), assim, em estrita observância da Lei nº 11.494, de 20 
de junho de 2007, nos termos do artigo 23,  Inciso I , “é vedada a utilização 
dos Recursos do Fundo, no financiamento das despesas não consideradas 
como de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.  

  
O Processo é formado pelos seguintes documentos:

1.  Transferências Constitucionais - Municípios– mês de 
fevereiro/2009; 

2.  Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de fevereiro/2009;

3.   Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período 
de 30/01/2009 a 28/02/2009;

4.   Extrato Investimentos financeiros – mensal período 
de 30/01/2009 a 27/02/2008;

5.  Processos de pagamentos correspondentes as Folhas 
de Pagamentos dos Profissionais do Magistério – Efetivo e Redá do mês 
de fevereiro de 2009;

6.   Processos de pagamentos - Obrigações Trabalhistas 
com INSS e ISSM do mês de janeiro/2209;

7.  Processos de Pagamentos – Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica –  Banco do Brasil – Tarifas Bancárias

3 - Voto do Relatora

Diante do exposto, manifesto Parecer Favorável no sentido de 
APROVAR COM RESSALVAS a prestação de contas do mês de fevereiro 
de 2009, e que de acordo com o art. 25, Parágrafo único, Inciso II, da Lei 
Federal nº11.494, de 20 de junho de 2007,  solicito deste Plenário que en-
caminhe Pedido de Esclarecimentos e Providências para o Secretário 
de Educação a cerca do Fluxo de recursos e a execução das despesas 
do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB.

 

4 - Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos profissionais da Educação - FUNDEB, reunido em sessão 
plenária ordinária dia 06/10/09, deliberou e aprovou por unanimidade o 
parecer nº11/09.

Publique-se.

Plenário, 06 de outubro de 2009.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEF

Simone dos Santos Ferreira
Relatora

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 18-09
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEB DO MÊS DE 
MARÇO/2009.
RELATOR: CONSELHEIRO GENILSON MOURA ROCHA

Parecer nº18/09
Aprovado em 06/10 /09

1 – Histórico

Trata-se do processo nº18/09 PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 
RECURSOS DO FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Básico, enviada através da Coordenação Financeira da Secretaria de 
Educação – SEDUC a este Conselho, correspondente ás despesas do 
exercício financeiro do mês de março de 2009.

2 – Análise

Examinando o processo de nº18/09, que contém as receitas e 
despesas do FUNDEB referente ao mês de março de 2009, constatamos 
que sob o exame do referido mês teve uma receita de R$ 4.903.807,74 
(quatro milhões, novecentos e três mil, oitocentos e sete reais e setenta 
e quatro centavos) incluindo o saldo anterior da conta de Investimentos  
Financeiros de R$ 402.909,39 (quatrocentos e dois mil, novecentos e 
nove reais, trinta e nove centavos), a transferência de recebimento do 
Fundo no referido mês de R$ 4.476.701,58 (quatro milhões, quatrocentos 
e setenta e seis mil, setecentos e um reais, cinqüenta e oito centavos), e o 
rendimento da aplicação financeira no mês de R$ 25.096,77 (vinte e cinco 
mil noventa e seis reais, setenta e sete centavos). Percebe-se que houve 
despesas correntes, e que foi destinado para a folha de pagamento do mês 
de março no valor de R$ 3.528.663,31 (três milhões quinhentos e vinte e 
oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) com um  
percentual de 78,82% dos recursos, estabelecido pela Legislação.

Assim, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007, houve a observância da lei, no que estabelece o mínimo de 
60% dos recursos do FUNDEB, que devem ser destinados à remuneração 
dos profissionais do magistério pelo Município.

Constatamos também, que a Manutenção – Desenvolvimento 
do Ensino - MDE, em março de 2009, teve uma despesa orçamentária no 
valor total de R$ 369.501,88 (trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos 
e um reais e oitenta e oito centavos), incluindo Folha de pagamento do 
mês de março de 2009 (Reda) no valor de R$ 211.456,61 (duzentos e 
onze mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais, sessenta e um centavos), 
e Obrigações Trabalhistas com Contribuição ISSM Empregador do mês 
de fevereiro de 2009 no valor de R$ 106.077,78 (cento e seis mil, setenta 
e sete reais, setenta e oito centavos), 
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Contribuição INSS Empregador do mês de fevereiro do ano 
corrente no valor de R$35.214,44 (trinta e cinco mil, duzentos e quatorze 
reais, quarenta e quatro centavos), Locação de imóvel Escola Hermóge-
nes Bispo de Souza dos meses de janeiro e fevereiro de 2009, Pessoa 
Física senhor Manoel Messias Gonçalves no valor de R$ 1.645,25 (um mil, 
seiscentos e quarenta e cinco reais, vinte e cinco centavos) e locação de 
Imóvel da  Escola Terra Maior, sendo 15 (quinze) dias de janeiro e o mês 
de fevereiro de 2009 em nome da Sociedade Kolping Santo Antonio Pau 
Grande no valor de R$ 923,90 (novecentos e vinte e três reais, noventa 
centavos), Despesas com outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 
no valor de 14.183,90 (quatorze mil, cento e oitenta e três reais, noventa 
centavos) com tarifas bancárias do Banco do Brasil S/A no valor de R$ 
54,00 (cinqüenta e quatro reais) e Acesso a internet para as Escolas do 
Ensino Fundamental no mês de Fevereiro de 2009 da Vivo S/A no valor 
de R$ 14.129,90 (quatorze mil, cento e vinte e nove reais e noventa cen-
tavos). Observa-se que não foi utilizado os 40% (quarenta por cento) dos 
recursos, que foi gasto um percentual de 8,25%, obtendo um saldo de R$ 
1.005.642,55 (um milhão, cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais, 
cinqüenta e cinco centavos).

O Processo é formado pelos seguintes documentos:

1. Demonstrativo financeiro dos recursos vinculados ao 
FUNDEB do mês de março/2009.

2.   Extratos do Banco do Brasil da conta corrente período 
de 27/02/2009 a 31/03/2009.

3.   Extrato Investimentos financeiros – mensal período 
de 27/02/2009 a 31/03/2009.

4.   Transferências Constitucionais – Municípios no mês 
de março/2009

5.   Processos de pagamentos correspondentes a Folha 
dos Profissionais do Magistério – referente ao mês de março/2009.

6.    Processos de pagamentos de Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física e Jurídica.

3 - Voto do Relator

Face ao exposto, apresento voto favorável á aprovação das 
contas do FUNDEB do mês de março de 2009, com ressalvas, pois os recur-
sos da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE não foram gastos 
com materiais e equipamentos com a educação, deixando um percentual 
de 12,92% correspondente ao saldo acima citado, solicito deste plenário, 
que encaminhe Pedido de providências e esclarecimentos aos Gestores, 
a cerca do Fluxo de recursos e a execução de despesas do Fundo, de 
acordo com o artigo 25, Parágrafo único, Inciso II , da lei Federal nº11.494, 
de 20 de junho de 2007, para melhor entendimento.

 4 - Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, reunido em sessão 
plenária extraordinária dia 06/10/2009, deliberou e aprovou por unanimida-
de o parecer nº 18/09 da prestação de contas do mês de março de 2009.                                                   

     
Publique-se.

Plenário, 06 de  outubro de  2009.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEB

Genilson Moura Rocha
Relator 

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 15/09
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEF DO MÊS DE 
JANEIRO/2009.

RELATORA: CONSELHEIRA MARIA DOMINGAS DA SILVA 
MAGALHÃES

Parecer nº 15/09
Aprovado em 13/08/09

1 – Histórico

Trata-se do processo nº15/09, Prestação de contas mensal 
dos recursos financeiros destinados ao FUNDEF, referente ao mês de 
janeiro de 2009.

2 – Análise

Examinando o processo de nº15/09, que contém as receitas 
e despesas do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Va-
lorização do Magistério - FUNDEF referente ao mês de janeiro de 2009, 
constatamos que o saldo da Conta de Investimentos Financeiros do mês 
de dezembro de 2008 no valor de R$ 3.607,53 ( três mil, seiscentos e sete 
reais, cinqüenta e três centavos) e que não houve transferência de recursos 
no referido mês, rendimento da aplicação financeira no valor de R$ 16,29 ( 
dezesseis reais e vinte e nove centavos), totalizando R$ 3.623,82 (três mil 
seiscentos e vinte e três reais, oitenta e dois centavos)na referida conta.

  
O Processo é formado pelos seguintes documentos:

1.  Extratos do Banco do Brasil da conta corrente nº 
58021-X, agência 1238-6 período de 25/06/2008 a 31/01/2009.

2. Extratos do Banco do Brasil da Conta de Investimentos 
financeiros – mensal período de 31/12/2008 a 30/01/2009.

 
3 - Voto do Relator

Face ao exposto, apresento voto Favorável á aprovação da 
Prestação de Contas dos Recursos do FUNDEF referente ao mês de 
janeiro de 2009.

4 - Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária dia 13/08/09, deliberou 
e aprovou com ressalvas por unanimidade o parecer nº15/09 e encaminhe 
imediatamente ao Gestor o Pedido de Providências e Esclarecimentos 
acerca do saldo existente da conta nº 58021-X, agência 1238-6 do Fundo 
de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
– FUNDEF.

Publique-se.

Plenário, 13 de agosto de 2009.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEF

Maria Domingas da Silva Magalhães
Relatora

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO: PCMACS/FUNDEB 16/09
OBJETO: ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEF DO MÊS DE 
FEVEREIRO/2009.
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA DOMINGAS DA SILVA 
MAGALHÃES

Parecer nº 16/09
Aprovado em 13/08/09

1 – Histórico

Trata-se do processo nº16/09, Prestação de contas mensal 
dos recursos financeiros destinados ao Fundo de Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, referente 
ao mês de fevereiro de 2009.

2 – Análise

Examinando o processo de nº16/09, que contém as receitas e 
despesas do FUNDEF referente ao mês de fevereiro de 2009, constatamos 
que o saldo da conta corrente do Banco do Brasil S/A, agência 1238-6 no 
mês de janeiro de 2009, foi de R$ 0,85 ( oitenta e cinco centavos), que 
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não ocorreu transferência do Fundo, e ocorreu o rendimento da aplicação 
Financeira no valor de R$ 6,82 (seis reais, oitenta e dois centavos) e extorno 
referente a transferência indevida para conta  nº 48.856-9 em janeiro de 
2009 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, perfazendo o 
total da receita no valor de R$ 3.630,64 (três mil, seiscentos e trinta reais 
e sessenta e quatro centavos), e que ocorreu uma despesa no valor de 
R$ 3,00 (três reais) correspondente a tarifa debitada conforme extrato e 
Demonstrativo Financeiro do referido mês, ficando o saldo de R$ 3.627,64 
( três mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) na 
Conta de Investimentos Financeiros nº 58021-X em 28/02/2009.

O Processo é formado pelos seguintes documentos:

1. Extratos do Banco do Brasil da conta corrente nº 58021-X, 
agência 1238-6 período de 27/01/2009 a 28/02/2009.

2. Extratos do Banco do Brasil da Conta de Investimentos Fi-
nanceiros nº 58.021-X, agência 1238-6 – mensal, no período de 30/01/2009 
a 27/02/2009, emitido em 03/03/2009. 

3 - Voto do Relator

Face ao exposto, apresento voto favorável á aprovação da 
Prestação de Contas dos Recursos do FUNDEF referente ao mês de 
fevereiro de 2009.

 
4 - Voto do Plenário

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária dia 13/08/2009, delibe-
rou e aprovou por unanimidade o parecer nº16/09.

Publique-se.

Plenário, 13 de agosto de 2009.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEF

Maria Domingas da Silva Magalhães
Relatora

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004,
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009

Dispõe sobre tolerância de espera do transporte para desloca-
mento de servidores desta Secretaria e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMA-
ÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO as disposições legais na Lei no 407/1998 
(Estatuto do Servidor),

CONSIDERANDO a necessidade de instituir procedimento ao 
uso racional do transporte fornecido pela Gerência de Transportes desta Se-
cretaria de Educação aos servidores municipais de educação, resolve:

Art.1o O motorista/condutor do veículo solicitado/requisitado à 
Gerência de Transportes, para deslocamento de servidor da Secretaria de 
Educação, somente esperará, no ponto de partida, por 10 (dez) minutos 
além do horário agendado.

Parágrafo único. Decorrido tal prazo, salvo justificativa plausí-
vel do servidor pelo atraso, restará o motorista autorizado a deixar o local 
e ir cumprir outro compromisso apontado na Programação da Gerência 
de Transportes.

Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 4o Ficam revogadas quaisquer outras Instruções Norma-
tivas em contrário. 

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

EDITAL Nº. 009, 18 NOVEMBRO DE 2009

NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenação 
de Administração Tributária, no uso de suas atribuições legais, com funda-
mento nos artigos 73 Incisos III, 74 Incisos III e 78 Incisos II da Lei Municipal 
nº. 392 de 22 de Dezembro de 1997, resolve notificar no prazo de 30 (trinta) 
dias, dos lançamentos dos tributos discriminados, os Contribuintes abaixo 
relacionados, a contar da data de publicação deste. 

Os interessados deverão apresentar-se no endereço situado 
à Rua do Contorno, S/N – Centro Administrativo Municipal – Camaçari – 
Ba – Prédio da SEFAZ / Gerência de Cadastro.

Telefone: 3621-6635.

Secretaria da Fazenda

SE
FA

Z

Marcos A. Alves Sobral
Mat. 02473-6

Coordenadoria de Cadastro

PORTARIA Nº 023/2009
DE 21 DE OUTUBRO DE 2009

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO BAHIA, no uso das atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Fica criada a Comissão para Avaliação das propostas 

 

NOTIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME  TRIBUTO EXERCÍCIO 

1831/09 105857-6 DERMEVAL BATICO ROCHA ITIV 2009 
2133/09 057260-8 AUGUSTO REIS GOMES IPTU 2004 
2133/09 057260-8 AUGUSTO REIS GOMES TLC 2004 
2133/09 057260-8 AUGUSTO REIS GOMES IPTU 2005 
2133/09 057260-8 AUGUSTO REIS GOMES TLC 2005 
2133/09 057260-8 AUGUSTO REIS GOMES IPTU 2006 
2133/09 057260-8 AUGUSTO REIS GOMES TLC 2006 
2133/09 057260-8 AUGUSTO REIS GOMES IPTU 2007 
2133/09 057260-8 AUGUSTO REIS GOMES TLC 2007 
2133/09 057260-8 AUGUSTO REIS GOMES IPTU 2008 
2133/09 057260-8 AUGUSTO REIS GOMES TLC 2008 
2150/09 107072-0 EBISA EMPREENDIMENT. E 

PARTICIP LTDA 
IPTU 2009 

2198/09 116598-4 FERNANDO JESUS REIS IPTU 2004 
2198/09 116598-4 FERNANDO JESUS REIS TLC 2004 
2198/09 116598-4 FERNANDO JESUS REIS IPTU 2005 
2198/09 116598-4 FERNANDO JESUS REIS TLC 2005 
2198/09 116598-4 FERNANDO JESUS REIS IPTU 2006 
2198/09 116598-4 FERNANDO JESUS REIS TLC 2006 
2198/09 116598-4 FERNANDO JESUS REIS IPTU 2007 
2198/09 116598-4 FERNANDO JESUS REIS TLC 2007 
2198/09 116598-4 FERNANDO JESUS REIS IPTU 2008 
2198/09 116598-4 FERNANDO JESUS REIS TLC 2008 
2199/09 116598-4 FERNANDO JESUS REIS ITIV 2009 
2405/09 099722-6 JOSE FIRMINO DA SILVA IPTU 2005 
2405/09 099722-6 JOSE FIRMINO DA SILVA TLC 2005 
2405/09 099722-6 JOSE FIRMINO DA SILVA IPTU 2006 
2405/09 099722-6 JOSE FIRMINO DA SILVA TLC 2006 
2405/09 099722-6 JOSE FIRMINO DA SILVA IPTU 2007 
2405/09 099722-6 JOSE FIRMINO DA SILVA TLC 2007 
2405/09 099722-6 JOSE FIRMINO DA SILVA IPTU 2008 
2405/09 099722-6 JOSE FIRMINO DA SILVA TLC 2008 
2445/09 068920-3 BRASILINA OLIVEIRA 

VALENTE 
IPTU 2009 

2446/09 00229-1 JOSE ISAIAS DE SANTANA IPTU 2009 
2877/09 513071-9 JACY DOS SANTOS PIRES ITIV 2009 
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apresentadas pelas empresas para a recuperação das receitas do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incidentes sobre as 
operações de leasing realizadas por instituições financeiras no território 
municipal, assim composta:

Presidente - Hermival Fontes Evangelista.
Membro - Ricardo Assis de Sá. 
Membro - Hindemburgo Santos Teles.

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 23 DE OUTUBRO DE 2009.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 024/2009
DE 21 DE OUTUBRO DE 2009

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO BAHIA, no uso das atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Fica criada a Comissão para Avaliação das propostas 
apresentadas pelas empresas para a redução da Dívida Tributária 
Previdenciária, conforme as regras estabelecidas na Concorrência 
Pública.

Presidente - Hermival Fontes Evangelista.
Membro - Ricardo Assis de Sá.
Membro - Hindemburgo Santos Teles.

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 21 DE OUTUBRO DE 2009.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 025/2009
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2009

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, legais

RESOLVE

Art. 1º - Fica criada a Comissão para Apuração dos Saldos 
da Dívida Fundada , da Dívida Flutuante e do Ativo Realizável com a 
finalidade de verificar a sua posição junto aos órgãos credores, conforme 
previsto na Resolução de n°1060/2005, de 26 de abril de 2005, do Tribunal 
de Contas dos Municípios dos Estados da Bahia, assim composta:

 
Presidente – Hermival Fontes Evangelista.
Membro – Guilherme de Oliveira Guimarães.
Membro – Astor Pompilho de Abreu .

Publica-se e cumpre-se

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 05 DE 
NOVEMBRO DE 2009.

PAULO CEZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

PORTARIA Nº 026/2009
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2009

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, legais

RESOLVE

Art. 1º - Fica criada a Comissão para Apuração dos Saldos 
da Dívida Ativa, com a finalidade de verificar a posição dos valores 
inscritos na Dívida Ativa Tributária e Não Tributária; os Cancelamentos 
e as Prescrições dos Créditos conforme está previsto na Resolução de 

n°1060/2005, de 26 de abril de 2005, do Tribunal de Contas dos Municípios 
dos Estados da Bahia, assim composta:

 
Presidente –Carlos Matheus Guimarães Santos.
Membro – José Mauricio Borges de Menezes .
Membro – Adriana do nascimento Guedes .

Publica-se e cumpre-se

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 05 DE 
NOVEMBRO DE 2009.

PAULO CEZAR GOMES DA SILVA
Secretário

José Orlando Rocha de Carvalho
Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 027/2009
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2009

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, legais

RESOLVE

Art. 1º - Fica criada a Comissão para Apuração e 
Conferência de Caixa, composta pelos servidores abaixo relacionados, 
para sob a presidência do primeiro, apurar o montante e levar o Termo de 
conferência de Caixa, conforme previsto na Resolução de n°1060/2005, 
de 26 de abril de 2005, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
da Bahia, assim composta:

 
Presidente –Hermival Fontes Evangelista.
Membro – Guilherme de Oliveira Guimarães .
Membro – Astor Pompilho de Abreu .

Publica-se e cumpre-se

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 05 DE 
NOVEMBRO DE 2009.

PAULO CEZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

PORTARIA Nº 28/2009
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e nos 
autos do processo administrativo n. 17316, de 24 de agosto de 2009

RESOLVE

Art. 1º Reconhecer a Imunidade Constitucional Tributária 
para os impostos da competência municipal, na forma do art. 150, inciso 
VI, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, para o imóvel inscrito no 
Cadastro Imobiliário sob n. 509.612-0 de propriedade da IGREJA BATISTA 
SHEKINAH, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.219.782/0001-30.

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

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 19 de Novembro 
de 2009.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda
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PORTARIA Nº 41/ 2009
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso 
das competências que lhe foram delegadas pela Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03/09/2008, Resolução CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009, e 
Resolução CEPRAM nº 3.999/2009, de 06/11/2009, no que couber e, tendo 
em vista o que consta do Processo nº 23601/2009, de 09/11/2009,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo pra-
zo de 3 (três) anos, à RCA Empreendimentos Imobiliários Ltda, inscrito(a) 
no CNPJ/CPF 08.926.555/0001-70, com sede na Rua da Rodoviária, s/n, 
Edifício Jauá, Salas 102 e 103, Centro, Camaçari/BA, para construção de 
empreendimento urbanístico, referente ao Programa Minha Casa Minha 
Vida, num imóvel com área total igual a 99.120,00 m², sendo 80.565,38 
m², destinado a 1.488 unidades residenciais, distribuídas em 93 blocos, 
com 806 vagas de estacionamento para automóveis; 55.352,18 m² de área 
destinada a domínio público; 18.554,62 m² de Área de Preservação Per-
manente – APP; 17.037,52 m² de sistema viário e 19.760,04m², referente a 
área verde, de lazer e de equipamentos comunitários, localizado na Rua das 
Conchinhas, s/n, coordenadas geográficas em décimo de grau Lat./Long.: 
-12,715496º / -38,345843º, Lama Preta, na Zona de Expansão Prioritária 
1 – ZEP 1 da Macrozona Urbana CA-ZU.1 – Distrito Sede, Camaçari/BA, 
conforme Lei Municipal nº 866, de 11/01/2008, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. adotar os critérios e 
procedimentos necessários para a gestão adequada da obra, disciplinando 
as seguintes ações de forma a minimizar os impactos ambientais durante 
a fase  da construção civil: a) armazenar adequadamente, em local apro-
priado, os resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de obra, para 
serem coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar 
e promover a separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo a unidades de reaproveitamento, conforme critério a ser 
estabelecido pela LIMPEC e SEDUR, sendo vedado o seu lançamento nos 
corpos d’água e/ou em qualquer outro local não licenciado, devendo ter 
como objetivo prioritário nessa ação a não geração e, secundariamente, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos mesmos, conforme Resolução 
CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) instalar adequadamente no canteiro 
de obras, conforme legislação vigente, sistemas de tratamento de efluente 
doméstico e promover a limpeza dos mesmos somente com empresas 
certificadas, bem como destinar o efluente coletado somente para unidade 
de tratamento licenciada; d) adquirir substância mineral para construção 
do empreendimento somente oriunda de jazidas licenciadas; e) armazenar 
adequadamente os efluentes originados nos processos de abastecimento 
e de manutenção de máquinas e veículos utilizados na obra, evitando o 
derramamento e a contaminação dos solos e recursos hídricos, e destiná-
los somente para unidade de tratamento licenciada; f) atender aos padrões 
de emissão de gases e material particulado, estabelecidos na legislação 
vigente, para os sistemas de escapamento dos veículos e máquinas 
utilizados no empreendimento; g) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos equipamentos de proteção individual – EPI aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; h) 
remover na conclusão do empreendimento, todas as instalações do canteiro 
de obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II. apresentar e 
implantar: a) projeto paisagístico na área do empreendimento, priorizando o 
uso de espécies nativas; b) programa de educação ambiental, voltado para 
os funcionários da obra, contemplando a gestão adequada dos resíduos, 
com objetivo prioritário da não geração e, secundariamente, a redução, 
a reutilização e a reciclagem dos mesmos, a segregação na fonte com 
o acondicionamento adequado, e ações de sustentabilidade ambiental. 
Prazo: 60 dias; c) projeto de drenagem de águas pluviais, contemplando 
redutores de velocidade. Prazo: 60 dias; d) plano de recuperação de área 
degradada - PRAD, contemplando principalmente a recuperação do córrego 
e sua faixa de preservação na área de abrangência do empreendimento. 
III. atender os parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 

Secretaria do
Desenvolvimento Urbano 

SE
D
U
R

disposições contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de Orientação Prévia – AOP 
de Projeto, emitida através do Processo nº13696/2009, de 07/07/2009, por 
esta SEDUR; IV. manter protegidas todas as áreas de preservação perma-
nente existente na área de abrangência do terreno, respeitando o recuo 
mínimo de 30(trinta) dos corpos hídricos, medido em projeção horizontal 
a partir da margem no nível mais alto, conforme Art. 51 da Lei Municipal 
nº 913/2008, de 03/09/2008, para inserção de elementos construtivos; 
V. executar os projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário 
e de drenagem de águas pluviais com acompanhamento técnico da obra 
- ATO, visando garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
VI. apresentar, antes do início das obras de implantação do empreendi-
mento: a) projeto para o canteiro de obras com infra-estrutura provisória 
adequada, destacando as medidas preventivas e corretivas dos impactos 
ambientais inerentes às atividades; b) aprovação técnica da EMBASA para 
os projetos da rede de distribuição de água e do sistema de esgotamento 
sanitário. Prazo: 60 dias; c) aprovação técnica da Secretaria de Infra - es-
trutura – SEINFRA, contemplando as condições estabelecidas pela SEDUR, 
para o projeto de drenagem de águas pluviais. Prazo: 90 dias; VII. garantir 
a estanqueidade das unidades que compõe o sistema de esgotamento 
sanitário; VIII. implementar procedimentos de monitoramento do solo em 
pontos de jusante e montante da disposição do efluente tratado no solo. 
Prazo: 90 dias; IX. requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008; 

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambien-
tal de competência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, 
cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, e a 
Licença Urbanística de Implantação (Alvará) da SEDUR, para que a mesma 
alcance seus efeitos legais. 

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, 
sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 

Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 19 DE NOVEMBRO DE 2009.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À
APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DENOMINADO

RESIDENCIAL PARQUE DAS ALGAROBAS, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Conjunto Residencial Parque das Algarobas, que entre si fazem, de um 
lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 
Direito Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 100, da 
lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato representada pelo Secretário 
de Desenvolvimento Urbano, JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO, 
doravante denominado MUNICÍPIO, conforme competência delegada pelo 
Decreto Municipal Nº 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e, do outro lado, 
RCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sociedade Ltda, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 08.926.555/0001-70, com 
sede na Rua da Rodoviária, Ed. Jauá, Sala 102, s/nº, Centro, Camaçari, 
Bahia, neste ato representada, na forma do contrato social, por Marcelo 
Ribeiro de Almeida, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, inscrito no 
Registro Geral sob nº 1.284.663 SSP-BA, Cadastro de Pessoa Física nº. 
248.586.415-20, doravante denominado PROPRIETÁRIO, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município 
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estabelece normas para implantação do Projeto Urbanístico denominado 
Residencial Parque das Algarobas, tendo em vista o constante no processo 
administrativo nº. 13696/2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO EMPRE-
ENDIMENTO

I – Localização: área de 99.120,00m² (noventa e nove mil, 
cento e vinte metros quadrados), destinada ao empreendimento 
denominado Residencial Parque das Algarobas, situada na Rua das 
Conchinhas, na Vila Nova Esperança, antigo Loteamento Jardim 
Maria Emília, Bairro do Recanto das Árvores, Distrito Sede, Cama-
çari – Bahia.

II – Características e memorial descritivo da área: a área 
caracteriza-se como terreno próprio com 99.120,00m2 (noventa e nove mil, 
cento e vinte metros quadrados), desmembrada do Loteamento Jardim 
Maria Emília, antiga Camaçari de Dentro, localizada na Vila Nova Espe-
rança, no Município de Camaçari, Bahia, medindo de frente em 03 (três) 
segmentos, sendo 138,78m limitando-se com a Cerâmica Bloco Florte; 
84,90m limitando-se com a Rua das Conchinhas e  119,18m limitando-se 
com a Cerâmica Euroblock indústria e Comércio LTDA; 321,10m de fun-
do, limitando-se com a Cerâmica Euroblock Indústria e Comércio LTDA; 
330,76m do lado direito, limitando-se com a cerâmica Euroblock Indústria e 
Comércio LTDA; 360,71m do lado esquerdo, limitando-se com a Cerâmica 
Euroblock Indústria e Comércio LTDA, fechando a poligonal lavrada no 
Cartório do 12° Ofício de Notas da Comarca de Salvador-Ba, no livro n° 
0327-E, folha n° 027, n° de ordem 226907.

III – Documentação: o imóvel no qual o condomínio será 
implantado foi adquirido pelas outorgadas compradoras ADENILDES 
GOMES DE JESUS E JAQUELINE SOARES CARDOSO por compra 
feita a outorgante vendedora CERÂMICA EUROBLOCK INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA e encontra-se devidamente registrado na Matrícula nº 
6248, no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari-Ba, 
lavrada no Cartório do 12° Ofício de Notas da Comarca de Salvador-Ba, 
no livro n° 0327-E, folha n° 027, n° de ordem 226907, estando livre e de-
sembaraçado de quaisquer ônus.

IV – Características gerais do projeto: trata-se de um projeto 
de parcelamento do solo, para implantação de 03 (três) conjuntos habi-
tacionais, numa área total de 99.120,00m2 (noventa e nove mil, cento e 
vinte metros quadrados), com Área de Preservação Permanente (APP) de 
18.554,62m2 (dezoito mil quinhentos e cinqüenta e quatro metros e sessenta 
e dois decímetros quadrados), área líquida de 80.565,38m2 (oitenta mil 
quinhentos e sessenta e cinco metros e trinta e oito decímetros quadrados), 
prevendo-se um total de 1.488 unidades residenciais, distribuídas em 93 
blocos, com 806 vagas de estacionamento para automóveis, 55.352,18m2 
(cinqüenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta e dois metros e dezoito de-
címetros quadrados de área destinada ao domínio público do Município, 
ou seja 55,84% (cinqüenta e cinco virgula oitenta e quatro por cento) da 
área  total, sendo 17.037,52m2 (dezessete mil e trinta e sete metros e 
cinqüenta e dois decímetros quadrados), referentes ao sistema viário e 
19.760,04m2 (dezenove mil, setecentos e sessenta metros e quatro decí-
metros quadrados), referentes a área verde, de lazer e de equipamentos 
comunitários, correspondendo a 24,52% (vinte e quatro virgula cinqüenta 
e dois por cento da área líquida, sujeito ao regime instituído nos termos 
da Constituição Federal; Código Florestal (Lei nº 4.771 de 15.09.1965); 
Resolução CONAMA nº303 de 20.03.2002; Lei Orgânica do Município; 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU (Lei Municipal nº 866 
de 11.01.2008) e Código Urbanístico e Ambiental (Lei Municipal nº 913 
de 03.09.2008), distribuídas segundo planta arquivada na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – Recuos: Fica estabelecido o recuo de 30,00m (trinta 
metros) de qualquer construção para a margem do córrego existente, 
totalizando uma área de 18.554,62m2 (dezoito mil quinhentos e cinqüenta 
e quatro metros e sessenta e dois decímetros quadrados) como área de 
preservação permanente.

VI – Distribuição das áreas: a área do empreendimento para 
a etapa 1 é de 26.302,06m² (vinte e seis mil, trezentos e dois metros e seis 
decímetros quadrados), assim distribuída:

a) Área residencial ocupada com 6.102,35m² (seis mil, 
cento e dois metros e trinta e cinco decímetros quadrados), com taxa de 
ocupação equivalente a 23,20% (vinte e três vírgula vinte por cento) da 
área líquida do empreendimento, destinada a 496 unidades, distribuídas 
em 31 blocos.

b) Áreas internas de uso comum com 8.352,61m² (oito 
mil, trezentos e cinqüenta e dois mil metros e sessenta e um decímetros 

quadrados) equivalente a 31,76 % (trinta e um vírgula setenta e seis por 
cento) da área líquida do empreendimento, correspondendo a: 

1. Estacionamento de uso comum, com 3.082,60m² (três 
mil e oitenta e dois metros e sessenta decímetros quadrados), equivalente 
a 11,72%;

2. Área verde entre os blocos com 5.270,01m² (cinco 
mil, duzentos e setenta metros e um decímetro quadrados), equivalente a 
20,04%;

c) Área construída com 23.983,29m² (vinte e três mil, 
novecentos e oitenta e três metros e vinte e nove decímetros quadrados), 
com coeficiente de aproveitamento igual a 0,91, correspondendo a:

1. Área dos apartamentos com 23.919,29m²;
2. Área do quiosque com 64,00m²;

 – Distribuição das áreas públicas: as áreas públicas cor-
respondem a 11.847,10m² (onze mil, oitocentos e quarenta e sete metros 
e dez decímetros quadrados), equivalente a 45,04% da área líquida do 
empreendimento, sendo distribuída da seguinte forma:

a) Sistema Viário correspondente às ruas e passeios com 
5.582,82m² (cinco mil, quinhentos e oitenta e dois metros e oitenta e dois 
decímetros quadrados) equivalente a 21,22%;

b) Área de lazer pública descoberta com 6.200,28m² (seis 
mil e duzentos metros e vinte e oito decímetros quadrados), equivalente a 
23,58%.

c)  Área de lazer pública coberta com 64,00m² (sessenta 
e quatro metros quadrados), equivalente a 0,24%.

A área do empreendimento para a etapa 2 é de 25.240,86m² 
(vinte e cinco mil, duzentos e quarenta metros e oitenta e seis decímetros 
quadrados), assim distribuída:

a) Área residencial ocupada com 6.102,35m² (seis mil, 
cento e dois metros e trinta e cinco decímetros quadrados), com taxa de 
ocupação equivalente a 24,18% (vinte e quatro vírgula dezoito por cento) 
da área líquida do empreendimento, destinada a 496 unidades, distribuídas 
em 31 blocos.

b) Áreas internas de uso comum com 8.458,92m² (oito 
mil, quatrocentos e cinqüenta e oito mil metros e noventa e dois decímetros 
quadrados), equivalente a 33,51 % (trinta e três vírgula cinqüenta e um por 
cento) da área líquida do empreendimento, correspondendo a: 

 1. Estacionamento de uso comum com 3.196,05m² (três mil, 
cento e noventa e seis metros e cinco decímetros quadrados), equivalente 
a 12,66%;

2. Área verde entre os blocos com 5.262,87m² (cinco mil, 
duzentos e setenta e dois metros e oitenta e sete decímetros quadrados), 
equivalente a 20,85%;

c) Área construída com 23.983,29 m² (vinte e três mil, nove-
centos e oitenta e três metros e vinte e nove decímetros quadrados), com 
coeficiente de aproveitamento igual a 0,95, correspondendo a:

1. Área dos apartamentos com 23.919,29m²;
2. Área do quiosque com 64,00m²;

– Distribuição das áreas públicas: as áreas públicas cor-
respondem a 10.679,59m² (dez mil, seiscentos e setenta e nove metros e 
cinqüenta e nove decímetros quadrados), equivalente a 42,31% da área 
líquida do empreendimento, sendo distribuída da seguinte forma:

a) Sistema Viário correspondente às ruas e passeios com 
3.913,53m² (três mil, novecentos e treze metros e cinqüenta e três decí-
metros quadrados), equivalente a 15,50%;

b) Área de lazer pública descoberta com 6.702,06m² (seis 
mil, setecentos e dois metros e seis decímetros quadrados), equivalente 
a 26,55%.

c) Área de lazer pública coberta com 64,00m² (sessenta e 
quatro metros quadrados), equivalente a 0,24%.

A área do empreendimento para a etapa 3 é de 25.491,92m² 
(vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e um metros e noventa e dois 
decímetros quadrados), assim distribuída:

a) Área residencial ocupada com 6.102,35m² (seis mil, cento 
e dois metros e trinta e cinco decímetros quadrados), com taxa de ocupa-
ção equivalente a 23,94% (vinte e três e noventa e quatro por cento) da 
área líquida do empreendimento, destinada a 496 unidades distribuídas 
em 31 blocos.

b)    Áreas internas de uso comum com 8.649,23m² (oito 
mil, seiscentos e quarenta e nove mil metros e vinte e três decímetros 



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 333 - de 14 a 20 de novembro de 2009PÁGINA 14  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

quadrados), equivalente a 33,93 % (trinta e três e noventa e três por cento) 
da área líquida do empreendimento, correspondendo a: 

1. Estacionamento de uso comum com 3.210,65m² (três mil, 
duzentos e dez metros e sessenta e cinco decímetros quadrados), equi-
valente a 12,60%;

2. Área verde entre os blocos com 5.438,58m² (cinco mil, qua-
trocentos e trinta e oito metros e cinqüenta e oito decímetros quadrados), 
equivalente a 21,33%;

c) Área construída com 23.983,29m² (vinte e três mil, nove-
centos e oitenta e três metros e vinte e nove decímetros quadrados) com 
coeficiente de aproveitamento igual a 0,94, correspondendo a:

1. Área dos apartamentos com 23.919,29m²;
2. Área do quiosque com 64,00m²;

 – Distribuição das áreas públicas: as áreas públicas cor-
respondem a 10.740,33m² (dez mil, setecentos e quarenta metros e trinta 
e três decímetros quadrados), equivalente a 42,13% da área líquida do 
empreendimento, sendo distribuída da seguinte forma:

a) Sistema Viário correspondente à ruas e passeios com 
4.010,63 m² (quatro mil e dez metros e sessenta e três decímetros qua-
drados) equivalente a 15,73%;

b) Área de lazer pública descoberta com 6.665,70m² (seis mil, 
seiscentos e sessenta e cinco metros e setenta decímetros quadrados), 
equivalente a 23,58%.

c) Área de lazer pública coberta com 64,00m² (sessenta e 
quatro metros quadrados), equivalente a 0,24%.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDICIONANTES E PROIBI-
ÇÕES

Ficam vedados a construção, ampliação ou alteração das 
unidades e das áreas comuns sem prévia e indispensável aprovação dos 
projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições: 

a. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer uni-
dade;

b.  construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, em 
qualquer unidade;

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as uni-
dades residenciais cuja respectiva via de acesso, possua infra-estrutura 
concluída.

§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns e das 
áreas privativas, sob qualquer hipótese.

CLÁUSULA QUARTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA

I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, exclusiva-
mente pelo PROPRIETÁRIO, com pavimentação de tratamento asfáltico, 
disposto sobre base de arenoso compactada, provido de sinalizações 
horizontal e vertical;

II – Passeios: os passeios serão executados pelo PROPRIE-
TÁRIO, em concreto;

III – Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação 
pública: as unidades serão abastecidas por rede de energia elétrica 
e as vias contarão com rede de iluminação pública, executadas pelo 
PROPRIETÁRIO, conforme projeto devidamente aprovado na COEL-
BA e arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
ficando a cargo de cada adquirente a ligação de energia em cada 
unidade imobiliária;

IV – Rede de abastecimento de água: o sistema de abasteci-
mento de água potável será executado pelo PROPRIETÁRIO e contará 
com rede de distribuição interna, interligada à adutora da EMBASA, 
conforme projeto específico;

V – Sistema de Esgotamento Sanitário: o sistema de esgota-
mento sanitário do empreendimento será executado pelo PROPRIETÁ-
RIO e contará com rede de captação interna, com extensão até a rede 
pública ou com solução de estação de tratamento própria, conforme 
projeto específico, aprovado pela EMBASA. No caso de ligação à rede 
da EMBASA, a execução do duto no trecho de ligação à rede pública 
será de responsabilidade exclusiva do PROPRIETÁRIO;

VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
pluvial será executada exclusivamente pelo PROPRIETÁRIO, conforme 
projeto aprovado e arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
– SEDUR, atendendo à contribuição pluvial interna e também às con-

tribuições externas, provenientes da sub-bacia, na qual está inserido o 
empreendimento;

VII – Paisagismo: nas áreas verdes internas e externas, serão 
plantadas mudas de árvores de espécies nativas ou adaptadas, conforme 
projeto específico, aprovado pela SEDUR, garantindo-se a proporção 
mínima de 1 árvore para cada 100,00m² de área permeável. Os taludes e 
canteiros serão revestidos com grama natural ou outra variedade de vege-
tação rasteira, adequados ao tipo de solo, ventilação e ao clima local;

VIII– Fechamento: o fechamento do empreendimento será 
feito em todo o perímetro da poligonal, com  estaca  de concreto e 
tela revestida em PVC, até a altura de 2,00m (dois metros), sendo o 
acesso aberto e sem guarita;

IX – As edificações: serão executadas de acordo com as 
normas técnicas, conforme plantas aprovadas e memorial descritivo anexo, 
partes integrantes do processo.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução das obras será de 24 (vinte quatro) 
meses, a contar da expedição da competente licença para implantação do 
empreendimento pelo Município, sob pena de, não o fazendo, ser o empre-
endimento considerado clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES

I – O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, herdeiros 
e sucessores a qualquer título, obriga-se a:

a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo com as 

especificações indicadas nas cláusulas terceira e quarta do presente Ter-
mo de Acordo e Compromisso, às suas expensas e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, no prazo indicado na cláusula quinta;

c) fazer constar dos instrumentos de alienação das unidades 
comercializáveis a obrigação dos respectivos adquirentes em cumprirem 
fielmente a legislação pertinente à matéria;

d) comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de 
qualquer uma das unidades residenciais.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 

Compromisso;
b) intervir pelos instrumentos próprios, para o cumpri-

mento da legislação vigente, em especial a legislação ambiental;
c) observar, quando da aprovação de projetos de construção, 

reforma e ampliação, bem como da emissão de alvará, se foram atendidas 
as exigências estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:
a) realizar individualmente ou pela Associação de Moradores 

e às suas expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, colo-
cando-o no depósito para que o  veículo municipal coletor possa recolher  
os resíduos sob responsabilidade do Município;

b) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e Compro-
misso, especialmente no que tange a legislação ambiental;

c) cumprir as decisões da assembléia da Associação dos 
Moradores, que defina princípios, normas e posturas próprias, de acordo 
com as legislações em vigor e com os princípios apontados pelas licenças 
ambientais a que o empreendimento será submetido;

d) apresentar para aprovação junto à Municipalidade, quais-
quer projetos arquitetônicos de construção, reforma ou ampliação, só 
podendo dar inicio às respectivas obras, após o recebimento do alvará 
de construção 

CLÁUSULA SÉTIMA – REGISTRO DO EMPREENDIMEN-
TO

O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de cento e oitenta 
dias, contados da data do ato de publicação do decreto correspondente, 
apresentar ao MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do Registro de 
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao registro do 
empreendimento.

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações consignadas no 
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presente instrumento, sujeitará o PROPRIETÁRIO, sem prejuízo de outras 
cominações, às multas previstas na legislação.

CLÁUSULA NONA – FORO

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, renunciando 
as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, assinam 
este instrumento, em duas vias, com as testemunhas abaixo, a fim de que 
se produzam os seus legais e jurídicos efeitos.

Camaçari, 06 de novembro de 2009.
   

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
Secretário de Desenvolvimento Urbano

RCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Testemunhas:

PORTARIA N.º 208/2009
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2009 

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais tendo em 
vista o que consta no processo nº 1243-21/2009, com fundamento no artigo 
21, inciso II da Lei Municipal  nº 997/2009.                                    

RESOLVE:

 Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1243/2009, instituída 
pela ex.segurada MARIA DE FÁTIMA LUSTOSA VARELLA, matricula, 
005587-3 integrada por 01 (hum) dependente RAFAELA LUSTOSA VA-
RELLA (filha menor), em R$ 1.129,15 (hum mil, cento e vinte e nove reais 
e quinze centavos), equivalente a 50% do salário de contribuição, verificado 
no mês de  setembro de 2009.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação retroa-
gindo seus efeitos a 08 de agosto de 2009, data do óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 05 DE NOVEMBRO DE 2009

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Instituto de Seguridade
do Servidor MunicipalIS

SM

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Convite nº 009/2009, que tem como objeto a Contratação 
de empresa para elaboração de projetos executivos de habitação de 
interesse social, nas localidades de Buris Satuba e Sucupió de acordo 
com a sistemática 2009 do Programa de urbanização, regularização e in-

Licitações

tegração de assentamentos precários no Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social-FNHIS do Ministério das Cidades. VENCEDOR: FM PRO-
JETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. Valor: R$ 96.134,50 
(noventa e seis mil cento e trinta e quatro reais e cinqüenta centavos). 
Data da Homologação: 03.08.2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

Prefeito Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 0061/2009, que tem como 
objeto Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço 
de Locação de Carro de Som para promoção e divulgação das ações 
efetuadas pelo Bolsa Família, CRAS e CREAS no Município de Camaçari .à 
empresa PH LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
DE CARGAS LTDA-ME, com o valor global de R$55.800,00 (cinqüenta e 
cinco mil e oitocentos reais). Data da Homologação: 13/08/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atri-
buições, homologa o CONVITE - SECAD n.º 0005/2009, que tem como 
objeto Contratação de Empresa para Produção de Projeto Cultural 
“Esperando São João”. à empresa: SIMÕES FILHO PUBLICIDADE E 
PROMOÇÕES LTDA, com o valor global de R$ 73.480,00 (setenta e três 
mil quatrocentos e oitenta reais ).Data da Homologação: 03/06/2009. 
LUiZ CARLOS CAETANO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa n.º 0368/2009 – Processo n.º 1221/2009. CONTRA-
TADO: EDZA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. 
Objeto: Contratação por emergência da empresa EDZA Planejamento 
Consultoria e Informática Ltda, para manutenção do sistema tributário, 
em virtude do processo licitatório 0787/2008  destinado a aquisição 
de um novo sistema tributário, encontrar-se em fase de impugnação 
sob mandato de segurança aguardando decisão judicial. Valor: R$ 
411.990,96 (quatrocentos e onze mil novecentos e noventa reais e 
noventa e seis centavos). Fundamentada no Art. 24, Inciso IV, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 04/11/2009.

 
 Dispensa n.º 0381/2009 – Processo n.1285 /2009. 

CONTRATADO:FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME. Objeto: 
Aquisição de Material para Laboratório de Informática do Centro de 
Educação Inclusiva da Rede Municipal de Ensino- Valor R$ 592,00 
(quinhentos e noventa  e dois reais ). Fundamentada no Art. 24, Inciso 
II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 17/11/2009.

 
Dispensa nº.0379 /2009 – Processo nº.1113/ 2009. CONTRA-

TADO: NUTRIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA, Aquisição de complementos nutricionais, para atendimento 
ao Programa de Complementação Alimentar destinados aos indi-
víduos portadores de intolerância e alergias alimentares síndrome 
de má absorção, distúrbios do metabolismo do aparelho digestivo 
e indivíduos com desnutrição grave ou patologias com aumento 
da demanda nutricional em tratamento supervisionado na Rede de 
Saúde do Município de Camaçari-Ba. Valor global: R$ 1.520,00 (hum 
mil quinhentos e vinte reais) Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 13/11/2009.

Dispensa nº.0377 /2009 – Processo nº.1231/ 2009. CONTRA-
TADO: FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, Aquisição de materiais 
de expediente para atender as necessidades do Departamento Admi-
nistrativo Financeiro e do Centro de Controle de Zoonose da Secretaria 
de Saúde do Município. Valor global: R$ 5.024,50 (cinco mil vinte e 
quatro reais e cinqüenta centavos) Fundamentada no Art. 24, Inciso II, 
da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 11/11/2009.
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AVISO DE LICITAÇÃO 

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 Secretaria 
Municipal de Saúde, térreo, Camaçari, Bahia.

 
PREGÃO N.º 109/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamen-

tos diversos, não selecionados no Município, para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal, visando garantir à integralidade da assistência aos pacientes 
de Camaçari, que tem indicação de uso de medicamentos que não fazem 
parte da relação municipal de medicamentos essenciais. ABERTURA: 
03/12/2009 – 14 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, 13/11/2009. 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, realizará 
o PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº 0104/2009, cujo objeto é a Con-
tratação de Empresa Especializada para Confecção e Fornecimento 
de Materiais Promocionais destinados a divulgação das ações, pro-
jetos e eventos decorrentes da execução dos programas de governo. 
Abertura: 02/12/2009 às 13:30 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 – Presidente da COMPEL. 
Camaçari – 17/11/2009.

 
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 0103/2009, cujo objeto é 
a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 
de Locação de Veículos. Abertura: 03/12/2009 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 – 
Presidente da COMPEL. Camaçari – 17/11/2009.

  
O Município de Camaçari, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central Perma-
nente de Licitação – COMPEL, situada na Av. Francisco Drumond, s/nº, 
Térreo do prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará 
o PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº 0105/2009, cujo objeto é a Con-
tratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Forne-
cimento de Buffet e Decoração. Abertura: 02/12/2009 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 – 
Presidente da COMPEL. Camaçari – 17/11/2009.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-

mento dos interessados que realizará a licitação abaixo relacionada, no 
auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na Rua 
Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria 
Municipal de Saúde, térreo, Camaçari, Bahia.

 
PREGÃO N.º 111/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde – SESAU, para futuras con-
tratações, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. ABERTURA: 08/12/2009 – 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, 17/11/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/
SESAU

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas, no auditó-
rio 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 133/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE

OBJETO: Aquisição de móveis hospitalares para atender as 
necessidades nas Unidades da Secretaria de Saúde – SESAU do Município 
de Camaçari, incluindo transporte. ABERTURA: 07/12/2009 – 14 horas. 
PREGOEIRO: Adson de Oliveira Silva. 

 
PREGÃO N.º 134/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE

OBJETO: Aquisição de móveis para atender as necessidades 
nas Unidades da Secretaria de Saúde – SESAU do Município de Camaçari, 
incluindo transporte. ABERTURA: 08/12/2009 – 14 horas. PREGOEIRO: 
Adson de Oliveira Silva. 

 
PREGÃO N.º 135/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE

OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para aten-
der as necessidades nas Unidades da Secretaria de Saúde – SESAU do 
Município de Camaçari, incluindo transporte. ABERTURA: 09/12/2009 – 14 
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, 19/11/2009. 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 Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria 
Municipal de Educação, térreo, Camaçari, Bahia.

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 060/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para aten-
der as necessidades do Programa Brasil Alfabetizado no Município de 
Camaçari.
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ABERTURA: 03/12/2009 – 09:00 horas. PREGOEIRA: Maria 
Ivonete Gomes Silva;

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para forne-
cimento de kits lanches, destinados para os alunos contemplados pelo 
Programa Brasil Alfabetizado no Município de Camaçari.

ABERTURA: 03/12/2009 – 14:00 horas. PREGOEIRA: Miriam 
Alves dos Santos.

 
Os Editais e seus anexos encontram-se à disposição no Portal 

de Compras do Município, endereço eletrônico www.compras.camacari.
com.br. Informações pelo telefone (71)3621-6665, Isacarla dos Santos Silva 
– Presidente da COSEL/EDUCAÇÃO - Camaçari - Bahia, 19/11/2009.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimen-
to dos interessados que realizará o PREGÃO PRESENCIAL N.º62/2009 
– COSEL/EDUCAÇÃO, no Auditório da Coordenação de Materiais e 
Patrimônio, localizado na Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro Adminis-
trativo, Prédio da Secretaria Municipal de Educação, térreo, Camaçari, 
Bahia. OBJETO: Registro de preços para fornecimento de gás liquefeito 
petróleo – GLP, para uso em cozinha, em botijão de 13 kg e 45 kg, para 
atender as demandas das Secretarias, Órgãos e Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino, de acordo com a conveniência e necessidade da 
administração pública do município de Camaçari. ABERTURA: 07/12/2009, 
às 09:30 horas. 

O Edital Atualizado e seus anexos encontram-se à disposição 
no Portal de Compras do Município: www.compras.camacari.com.br. In-
formações pelo tel/fax (71)3621-6665. Camaçari - Ba, 19/11/2009. Miriam 
Alves dos Santos – Pregoeira. 

LICITAÇÃO FRACASSADA

O Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, torna 
público que no dia 16/11/2009 foi FRACASSADO o PREGÃO PRESEN-
CIAL – SECAD 0097/2009, que tem como objeto a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de 
Buffet e Decoração. Data 16/11/2009. LUIS CARLOS CAETANO

 O Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, torna 
público que no dia 16/11/2009 foi FRACASSADO o PREGÃO PRESEN-
CIAL – SECAD 0098c/2009, que tem como objeto a Contratação de 
empresa especializada para confecção e fornecimento de materiais 
promocionais destinados a divulgação das ações, projetos e eventos 
decorrentes da execução dos programas do governo Data 16/11/2009. 
LUIS CARLOS CAETANO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE N.º 0129/2009 – PROCESSO 
N.º 1442/2009. CONTRATADO: ACEC- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
EMPRESARIAL DE CAMAÇARI. OBJETO: Contratação da ACEC- ASSO-
CIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMAÇARI, cujo objeto é 
aquisição de cota de patrocínio junto à associação sem fins lucrativos, 
visando a divulgação da imagem do Município de Camaçari, durante 
a realização da Semana Global do Empreendorismo a  realizar-se na 
cidade de Camaçari nos dias 19, 20, 21 e 22 de novembro de  2009, 
com objetivo de transformar Camaçari em destino de feiras e eventos 
de negócios, para desenvolver o mercado local e gerar oportunidades 
para os munícipes.    Valor Global: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
Fundamentada no art. 25, “Caput”, da Lei Federal N.º.666/93. Data da 

ERRATA 
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD N° 0066/2009 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
205/2009, DA FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA-ME, PUBLICA-
DO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO N.º 329 DE 17 a 23 de outubro 
de 2009: 

OBJETO: ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO DE 20 LITROS 
PARA ÁGUA MINERAL. 

Onde se lê: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVI-
DADE: 6149, 6066, 2058, 6058 – elemento de despesa: 33.90.30, fonte: 
0114.027, 0114.025, 0114.026. 

Leia-se: Orçamento de cada Secretaria indicada nas AFM’s, 
e nos Projetos/Atividades 6149, 6066, 2058, 6058, Elemento de Despesa 
3.3.90.30.00.00, fonte: 0114.027, 0114.025, 0114.026, no orçamento da 
Secretaria de Saúde – SESAU para o corrente exercício, devidamente 
ajustado no orçamento para o exercício seguinte.

RETIFICAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/
SESAU, informa que no Processo Administrativo n.º 1111/2009, no 
Aviso da Licitação, publicado no Diário Oficial do Município n.º 331 
de 31/10 a 06/11/2009, página 23, onde se lê: PREGÃO N.º 096/2009 
(PRESENCIAL)– COSEL/SESAU, leia-se: PREGÃO N.º 116/2009 (PRE-
SENCIAL)– COSEL/SESAU. Camaçari, 19 de novembro de 2009. Carla 
Barbosa de 

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 098/2009, 
oriundo do Pregão Presencial n.º 035/2009 – COSEL/SESAU,  onde 

homologação:  16/11/2009.

Termo de Inexigibilidade n.º035/2009 – Processo n.º 0495/2009. 
CONTRATADO: AJL ESTENSIOMETRIA LTDA. OBJETO: Contratação 
da empresa AJL ESTENSIOMETRIA LTDA,para execução dos serviços 
de inspeção das estruturas, laudo técnico e projeto de recuperação 
das estruturas civis do viaduto do Trabalhador no Município de Ca-
maçari. Valor global: R$ 29,700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais). 
Fundamentada no Art. 25,”caput “, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 29/04/2009.

RESULTADO DA LICITAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interes-
sados o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO Nº 111/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medica-
mentos diversos.

DATA: 16/11/2009. Adson de Oliveira Silva – Pregoeiro 

LOTE(S) SITUAÇÃO 
01 DESERTO 
02 FRACASSADO 
03 DESERTO 
04 DESERTO 
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LOTE 10

Camaçari, 19 de novembro de 2009. Carla Barbosa de Araújo 
– Presidente da COSEL/SESAU.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SE-
SAU, informa que na publicação do DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº. 
331/2009, na página 25

 
Onde se lê: 

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SE-
SAU, informa que na CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COMPRO-
MISSO DE FORNECIMENTO N.º 099/2009, oriundo do Pregão Presencial 
n.º 035/2009 – COSEL/SESAU,  onde se lê: ... 51.400,00 (cinqüenta e um 
mil e quatrocentos reais)..., Leia-se: ... 51.560,00 (cinqüenta e um mil e 
quinhentos e sessenta reais)... Camaçari, 03 de novembro de 2009. Carla 
Barbosa de Araújo - Presidente da COSEL/SESAU”.

 
Leia-se:
 
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/

SESAU, informa que na publicação do DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Nº 321/2009, na página 27, referente ao TERMO DE COMPROMISSO 
DE FORNECIMENTO N.º 099/2009, oriundo do Pregão Presencial n.º 
035/2009 – COSEL/SESAU,  onde se lê: ... 51.400,00 (cinqüenta e um 
mil e quatrocentos reais)..., Leia-se: ... 51.560,00 (cinqüenta e um mil e 
quinhentos e sessenta reais)... Camaçari, 03 de novembro de 2009. Carla 
Barbosa de Araújo - Presidente da COSEL/SESAU

 
Camaçari, 19 de novembro de 2009. Carla Barbosa de Araújo 

- Presidente da COSEL/SESAU.

EXTRATO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº  0182/2009. CONTRATADA: FM PROJETOS 
DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. LICITAÇÃO: Convite nº. 

009/2009. OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de proje-
tos executivos de habitação de interesse social, nas localidades de 
Buris Satuba e Sucupió de acordo com a sistemática 2009 do Programa 

de urbanização, regularização e integração de assentamentos precários 

no Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social-FNHIS do Ministério 

das Cidades. Valor: R$ 96.134,50 (noventa e seis mil cento e trinta e 
quatro reais e cinqüenta centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/

Atividade: 6152; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 0100.000. Data 

da assinatura: 03/08/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº.  0209/2009. CONTRATADO: PH LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SECAD nº. 0061/2009. OBJETO: 

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de 
Locação de Carro de Som para promoção e divulgação das ações efe-

tuadas pelo Bolsa Família, CRAS e CREAS no Município de Camaçari. 

Valor global de R$55.800,00 (cinqüenta e cinco mil e oitocentos reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividades: 8040 8038 e 8173, Elemento 

Contratos

  Leia-se:

 Camaçari, 19 de novembro de 2009. Carla Barbosa de Araújo – 
Presidente da COSEL/SESAU.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/
SESAU, informa que na Ata de Registro de Preços do Termos de Com-
promisso de Fornecimento n.º 097/2009, onde se lê:

  LOTE 04

Leia-se:

se lê: CNPJ sob o n.º 67.729.178/0002-20, Leia-se: CNPJ sob o n.º 
67.729.178/0001-49. Camaçari, 19 de novembro de 2009. Carla Bar-
bosa de Araújo – Presidente da COSEL/SESAU. Araújo – Presidente 
da COSEL/SESAU.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/
SESAU, informa que:

Na página 1 e na Ata de Registro de Preços do Termo de 
Compromisso de Fornecimento n.º 246/2009 – COSEL/SESAU, oriun-
do do Pregão Presencial n.º 085/2009,  onde se lê: RUA GENERAL 
POTIGUARA, 1428, LOTES 19/209 – NOVO MUNDO, leia-se: RUA GE-
NERAL POTIGUARA, 1428, LOTES 19/20 – NOVO MUNDO. Camaçari, 
19 de novembro de 2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da 
COSEL/SESAU.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/
SESAU, informa que na Ata de Registro de Preços do Termos de Com-
promisso de Fornecimento n.º 245/2009, onde se lê:

 

LOTE 04     
ÍTEM MARCA Qtde UF Descrição  Resumida 

01 HIPOLABOR 12.000 AMP DIAZEPAM 5MG/ML , AMPOLA 
Preço ofertado Preço de mercado (*) % Diferença preço de mercado 

0,370 0,040 825,00 

LOTE 04     
ÍTEM MARCA Qtde UF Descrição  Resumida 

01 HIPOLABOR 12.000 AMP DIAZEPAM 5MG/ML, AMPOLA. 
Preço ofertado Preço de mercado (*) % Diferença preço de mercado 

0,370 0,37 0,00 
 

 

Item MARCA Qtde UF Descrição  Resumida 

1 PRATI 600.000 CAP 
AMOXILINA 500 MG - 

CÁPSULA. 
Preço ofertado 

  Preço de mercado (*) % Diferença preço de mercado 

R$ 0,07  0,080 -7,50 

LOTE 10 
Item MARCA Qtde UF Descrição  Resumida 

1 PRATI 2.000.000 CPR 
DICLOFENACO SÓDIO 50 MG - 

COMPRIMIDO. 
Preço ofertado 

 Preço de mercado (*) % Diferença preço de mercado 
R$ 0,01 0,033 -66,67 

  

Item MARCA Qtde UF Descrição  Resumida 
1 PRATI 600.000 CAP AMOXILINA 500 MG - CÁPSULA. 

Preço ofertado 
  Preço de mercado (*) % Diferença preço de mercado 

R$ 0,074 0,080 -7,50 

Item MARCA Qtde UF Descrição  Resumida 

1 PRATI 2.000.000 CPR 
DICLOFENACO SÓDIO 50 MG - 

COMPRIMIDO. 
Preço ofertado 
  Preço de mercado (*) % Diferença preço de mercado 

R$ 0,011  0,033 -66,67 
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de despesa: 3390.39.00.00; Fontes: 0129.049 e 0129.042. Data da as-

sinatura: 17/08/2009. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito Municipal. 
Camaçari, 13/11/2009.

CONTRATO 0394/2009. Inexigibilidade de licitação Nº. 
0129/2009. CONTRATADO: ACEC- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EM-
PRESARIAL DE CAMAÇARI. OBJETO: Contratação da ACEC- ASSO-
CIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMAÇARI, cujo objeto é 
aquisição de cota de patrocínio junto a associação sem fins lucrativos, 
visando a divulgação da imagem do Município de Camaçari, durante 
a realização da Semana Global do Empreendorismo a  realizar-se na 
cidade de Camaçari nos dias 19, 20, 21 e 22 de novembro de  2009, 
com objetivo de transformar Camaçari em destino de feiras e eventos 
de negócios, para desenvolver o mercado local e gerar oportunidades 
para os munícipes.   Valor Global: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
Fundamentada no art. 25, “caput” da Lei Federal n.º 8.666/93 Dotação 
Orçamentária: projeto/atividade: 8051; elemento de despesa: 3390.39; 
fonte: 0100.000. Data da assinatura: 16/11/2009. Luiz Carlos Caetano.

CONTRATO 0367/2009. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 

0367/2009. CONTRATADA: EDZA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E 
INFORMATICA LTDA. Objeto: Contratação por emergência da empresa 
EDZA Planejamento Consultoria e Informática Ltda, para manutenção 
do sistema tributário, em virtude do processo licitatório 0787/2008  
destinado a aquisição de um novo sistema tributário, encontrar-se em 
fase de impugnação sob mandato de segurança aguardando decisão 
judicial. Valor: R$ 411.990,96 (quatrocentos e onze mil novecentos e 
noventa reais e noventa e seis centavos).Dotação Orçamentária: Projeto/

Atividade: 4003; Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000 Data 

da assinatura: 04/11/2009 LUIZ CARLOS CAETANO

EXTRATO DE TERMO
DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 284/2009. CONTRATADA: 

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pregão 

Presencial n.º 097/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de preços 

para aquisição de penso (Fralda descartável). Vencedora do único lote. 

Valor Global: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). DATA DA ASSI-

NATURA: 19/10/2009. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 253/2009. CONTRATADA: 

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Pregão Presencial n.º 

090/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de preços para aquisição 

de medicamentos diversos. Vencedora dos lotes 01, 03, 04, 06 e 07. Valor 

Global: R$ 27.327,00 (vinte e sete mil, trezentos e vinte sete reais). DATA DA 

ASSINATURA: 05/10/2009. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 254/2009. CONTRATADA: 

PRODIET FARMACÊUTICA LTDA. Pregão Presencial n.º 090/2009 – CO-

SEL/SESAU. OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamen-

tos diversos. Vencedora do lote 02. Valor Global: R$ 2.475,03 (dois mil, 

quatrocentos e setenta e cinco reais e três centavos). DATA DA ASSINA-

TURA: 05/10/2009. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 255/2009. CONTRATADA: 

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Pregão Pre-

sencial n.º 090/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de preços para 

aquisição de medicamentos diversos. Vencedora do lote 05. Valor Global: 

R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais). DATA DA ASSINATURA: 05/10/2009. 

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA. 

 

TERMO DE COMPROMISSO Nº 194/2009. CONTRATADA: 

MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Pregão Presencial 

n.º 065/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços para aqui-

sição de medicamentos diversos. Vencedora do lote 04. Valor Global: R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais). DATA DA ASSINATURA: 27/08/2009. 

EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO

 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço Nº.052/2009; CONTRATADA: EMPRESA GENESILDO SILVA 
DE LIRA-me; OBJETO: altera a cláusula terceira do Instrumento original, 
DO PREÇO: Tendo em vista o acréscimo de quantitativos, fica acrescido, 
através do presente Termo Aditivo, o valor de R$ 3.842,00 (três mil oitocen-
tos e quarenta e dois reais); correspondendo a 14,66%. Fica Anexa nova 
Planilha de Quantitativos, tendo em vista o acréscimo de valor constante 
no presente Termo Aditivo, conforme informação da Segov. Fica mantida 
a forma de pagamento prevista na Cláusula Quarta, do contrato original.; 
Assinatura: 01/10/2009 ; Luiz Carlos Caetano – Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº.0462/2006; CON-
TRATADA: EMPRESA PECONSERV SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONS-
TRUÇÕES LTDA; OBJETO: altera o caput das cláusulas terceira e da 

Quarta – Do Prazo, do Contrato de origem, DO PRAZO: será de 12 (doze) 

meses, contado apartir da data de assinatura deste Termo Aditivo; DO 
PREÇO: Em virtude do contrato original, ser de natureza de prestação 

de serviço de caráter continuado, considerando a prorrogação de prazo 

contida na Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 

proporcional, estipulado para o referido Instrumento é de R$ 702.567,95 

(setecentos e dois mil, quinhentos e sessenta e sete  reais e noventa e 

cinco centavos); Fica  mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 

Terceira do Contrato original  pagamento; Assinatura: 03/08/2009 ; Luiz 

Carlos Caetano – Município. 

EXTRATO DA STT

CONTRATO Nº.027/2009; CONTRATADA: EMPRESA: 

TRANSCONP - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME; OBJETO: con-

tratação de empresa especializada em Consultoria e Assessoria Técnica 

em Engenharia de Transporte Público para realização de estudo técnico e 

relatório preliminar sobre o transporte publico municipal, regime de emprei-

tada por preço global; Planilha descritiva e quantitativa:  VALOR GLOBAL 

DO PREÇO: fica estipulado em, R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) 

o valor total estimado a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE: 

DO PRAZO DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA; o prazo de execução deste 

serviço será imediatamente a partir da data de assinatura do contrato, até 

o fim da vigência Poderá este contrato  ser prorrogado,mediante termo 

aditivo; o prazo de vigência deste contrato será de 03  (três) a contar data 

de assinatura; DOTAÇAO ORÇAMENTARIA: PROJETO ATIVIDADE: 
2052 / 6078 ;  NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.35 / 3.3.90.39 FONTE: 
0100.; Assinatura: 02/10/2009 ; JOÃO DE ARAÚJO – STT.
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Produtores recebem empréstimo do Pronaf Começa o 1º Fórum de
Cultura e Juventude

Programa Mojú é apresentado na Câmara
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Com o objetivo de fortalecer a agricultura 
familiar e gerar emprego e renda para a popu-
lação, o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf) beneficiou mais 
cinco pequenos produtores rurais de Camaçari. 
Na manhã do dia 16/11, o secretário do Desen-
volvimento Econômico (Sedec), Hélio Cortes, 
entregou na Casa do Trabalho, os cheques no 
valor de R$ 2 mil, cada.

O programa disponibiliza empréstimo de 
até R$ 6 mil para pequenos agricultores, através 
do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), com a 
possibilidade de renovação do contrato para 
aqueles que pagarem à dívida em dia, no prazo 
de 24 meses. 

De acordo com o agricultor Antônio 
Clemente dos Santos, 62 anos,  o beneficio, 
concedido pela segunda vez, vai servir para 
investir na roça que possui em Areias. Segundo 
ele, o dinheiro possibilitará o crescimento das 
plantações de amendoim, milho, mandioca, 
laranja, feijão de corda e aipim. 

O programa Mojú, responsável pela ca-
pacitação de professores municipais na história 
da África e cultura afro-brasileira, foi apresentado 
a docentes, representantes do movimento negro, 
povos de santo e Comissão de Educação, Saúde 
e Assistência Social da Câmara de Vereadores 
de Camaçari. A iniciativa aconteceu hoje (16/11), 
na Casa Legislativa. 

Na ocasião, o coordenador do proje-
to, Juipurema Sandes, apresentou as ações 
desenvolvidas. Na seqüência, foi feita uma 
contextualização histórica sobre o tema. O Mojú 
atende a lei federal 10.639, de 2003, que torna 
obrigatório o ensino africano e afro-brasileiro nas 
escolas municipais. Em Camaçari, o programa foi 
implantado em agosto de 2007.

Durante a capacitação, os professores 
contam com aulas práticas e teóricas sobre 

Balé do Teatro Castro Alves (TCA) 
fez a abertura do 1º Fórum de Cultura e 
Juventude de Camaçari, na noite do dia 
18/11, no teatro da Cidade do Saber. O 
evento segue até domingo (22/11) e conta 
com mil pessoas inscritas para as oficinas 
e mesas de debates dos eixos temáticos na 
sexta-feira (20/11) e sábado (21/11).

Jovens de vários pontos da cidade 
participaram da abertura e apóiam a inicia-
tiva. É o caso de Manuel Cícero, 21 anos, 
estudante de teatro da Casa da Criança, que 
defende a inserção do jovem na construção 
das políticas de cultura do Município. “Gostei 
de ter o balé na abertura, os jovens precisam 
ter acesso a outras atividades artísticas que 
não sejam o pagode”.

Para Emirzarlan Lima, 17 anos, o fó-
rum vai permitir que os jovens exponham as 
opiniões e contribuam na formação de novos 
projetos para a juventude. “Vou participar de 
três mesas de debate e duas oficinas. Estou 
fazendo a minha parte e espero que os jo-
vens de Camaçari também façam”.

De acordo com o coordenador da 
Juventude, Pedro Azevedo, a Prefeitura de 
Camaçari tem como proposta desenvolver 
ações que estimulem os jovens a pensar e 
articular políticas que coloquem a juventude 
como protagonista. “É a primeira vez que o 
governo quer ouvir mais”.

Para o secretário de Cultura, Vital 
Vasconcelos, o fórum tem papel de reflexão 
e debate, além de oferecer novos elementos 
como a linguagem corporal e musical. “Aqui 
os jovens agregam os conhecimentos adqui-
ridos na educação formal aos conhecimentos 
artísticos e culturais”.

Acontece ainda de19/11 até 22/11, 
a programação com oficinas, shows musi-
cais, salas de debates sobre os oito eixos 
temáticos, peças teatrais e a final do projeto 
Palco da Cidade.

História da África, Arte Africana, Tráfico e Escra-
vidão no Brasil, Teorias Étnico-Raciais no Brasil, 
Dinâmicas de Resistência ao Sistema Escravista, 
Religiões Afro-Brasileiras e Arte Afro-Brasileira.

O criador de porcos e galinha Wilson 
Silva dos Reis, 60 anos, residente no Parque 
Real Serra Verde, também pretende aumentar 
a produção. “Estou pegando o empréstimo pela 
terceira vez para ajeitar minha casa, comprar 
uns pintinhos e novos porcos para aumentar a 
renda”.

Segundo Mário Alves, gerente do Pronaf 
em Camaçari, desde a implantação do programa 
em 2005, foram beneficiados cerca de 2 mil 
famílias. Ele informou que dentro de 20 dias 
acontecerá a entrega de mais 60 cheques para 
novos produtores.

Para participar do programa, é neces-
sário utilizar mão-de-obra familiar e ter até dois 
empregados permanentes. O beneficiado tam-
bém não deve possuir áreas superiores a quatro 
módulos fiscais, ter no mínimo 80% da renda 
bruta familiar anual proveniente da atividade 
agropecuária e residir na propriedade ou em 
povoado próximo.

Acontece dia 21/11 a 2ª etapa do Projeto 
de Prevenção ao Enfrentamento à Violência 
Sexual Contra Crianças e Adolescentes, com a 
realização de oficinas sócio-educativas de hip 
hop, teatro, dança e recreação com contação de 
histórias, ministrada pela ONG Centro Cultural 
Parque Verde. A atividade será realizada na Casa 
da Criança, das 8h às 16h, com distribuição de 
brindes. 

Participam mais de 150 alunos e edu-
cadores das escolas Helena de Magalhães, 
Eustáquio Alves, Marquês de Abrantes, Tancredo 
Neves, Giltônia Pereira de Souza, Hermógenes 
Bispo de Souza, Barra do Pojuca e Nossa Se-
nhora Santana, além de crianças, adolescentes 
e professores da Casa da Criança, do Peti e os 
idosos do Conviver.

O evento é promovido pela Secretaria 
de Desenvolvimento Social (Sedes), através do 
Creas (Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social). O órgão realiza atendimento 
psicossocial e jurídico a crianças e adolescentes 
vítimas de violência e familiares, além de ações 
educativas e preventivas. O trabalho é feito por 
uma equipe formada por psicóloga, assistente 
social, advogado, educadoras, coordenadora, 
recepcionista, auxiliar administrativo e pessoal 
de apoio.

As denúncias contra a violência podem 
ser feitas através dos telefones 0800 284 7744, 
3622- 3979 ou o Disque 100. O Creas funciona na 
rua Ponto Certo, 205, no Ponto Certo, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h.

Oficinas de combate à violência sexual

Jovens mostram seu talento na dança

Capacitação para a História da África
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