
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

LEI Nº 1135/2010
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010

“Dispõe sobre a concessão de beneficio 
durante o período de Defeso ao Pescador 
Profissional que exerce a atividade pesqueira 
de forma artesanal e dá outras providências.”

                    O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais,

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

                  Art.1º - O pescador(a) /marisqueira profissional 
que exerça sua atividade de forma artesanal, 
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda 
que com o auxílio eventual de parceiros, fará jus ao 
benefício no valor de um salário-mínimo mensal, durante o 
período de defeso de atividade pesqueira no Município de 
Camaçari.

                     § 1º - Entende-se como regime de economia 
familiar o trabalho dos membros da mesma família, 
indispensável à própria subsistência e exercício em 
condições de mútua dependência e colaboração, sem a 
utilização de empregados.

                     § 2º - O período de defeso de atividade 
pesqueira no Município de Camaçari ocorrerá nos meses de 
Junho, Julho e Agosto de cada ano.

                     Art. 2º - Para se habilitar ao benefício, o 
pescador (a) /marisqueira profissional, deverá apresentar 
ao órgão competente da Secretaria de Ação Social da 
Prefeitura Municipal de Camaçari os seguintes documentos:

                 I – registro de pescador profissional devidamente 
atualizado, emitido pelo Ministério da Aquicultura e Pesca 
da Presidência da República, com antecedência mínima de 
um ano da data do início do benefício;

                     II – comprovante de que não está em gozo de 
nenhum benefício de prestação continuada da Previdência 
ou da Assistência Social, exceto auxílio acidente, pensão 
por morte e bolsa família;

                     III – atestado da Colônia de Pescadores Z-14, 
com jurisdição sobre a área onde atue o pescador artesanal, 
que comprove:

a) o exercício da profissão, na forma do art.1º 
desta Lei;

b) que esteja em dias com suas obrigações 
estatutárias;

c) que se dedicou à pesca, em caráter 
ininterrupto, durante o período 
compreendido entre o defeso anterior e o 
em curso; e

d) que não dispõe de outra fonte de renda 
diversa da decorrente da atividade 
pesqueira no Município de Camaçari

           Art. 3º -  Sem prejuízo das sanções civis e penais 
cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se de 
atestado falso para o fim de obtenção do benefício de 
que trata esta Lei estará sujeito:

                I - a demissão do cargo que ocupa, se servidor 
público;
                II - o desligamento da Colônia;

     
                 Art. 4º - O benefício de que trata esta Lei será 
cancelado nas seguintes hipóteses:

                    I – início de atividade remunerada;
                    II – início de percepção de outra renda;
                    III – morte do beneficiário;
                    IV – comprovação de falsidade nas 
informações prestadas para a obtenção do benefício.

            Art. 5º - A Secretaria de Desenvolvimento Social 
estabelecerá através de portaria os procedimentos 
necessários para concessão dos benefícios.

            Art. 6º -  O Benefício do Defeso da atividade 
pesqueira no Município de Camaçari a que se refere 
esta Lei será pago à conta de orçamento do Tesouro 
Municipal, ficando o executivo municipal autorizado a 
abrir crédito adicional para atender a finalidade desta 
Lei.

                  Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI Nº 1136/2010
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010

Altera a redação da Lei nº824, de 02 de outubro 
de 2007, em seu inciso II e Parágrafo único do 
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art.39, modificado pela Lei nº 998/2009, que 
constitui o Fundo de Reserva do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM e dá 
outras providências.

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

                    Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono  a seguinte Lei.

                      Art. 1º - Fica alterada a redação do inciso II e 
Parágrafo único do art.39 da Lei nº 824/2007, que constitui o 
Fundo de Reserva do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal, modificada pela Lei nº 998/2009, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art.39. (...)

I – (...)

II - A contribuição mensal obrigatória do 
ente estatal, compreendendo Prefeitura, 
Câmara Municipal e Autarquias é no valor 
de 22% (vinte e dois por cento) do 
somatório da remuneração percebida pelos 
servidores, de acordo com a Emenda 
Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro 
de 2003 e deliberação do Conselho 
Administrativo e Previdenciário. 

(...)

“Parágrafo único. Do percentual de 
contribuição do ente previsto no inciso II 
deste artigo, 9,62% (nove vírgula sessenta 
e dois por cento) destina-se ao custeio 
normal e 12,38% (doze vírgula trinta e oito 
por cento) destina-se ao custeio 
suplementar para cobertura do déficit 
atuarial”.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

                                                                                                                                                
LEI Nº 1137/2010

DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010

“Aprova a Política Habitacional de 
Camaçari e o Plano  Municipal de Habitação 
e dá outras providências.”

                    O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, 

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

                        

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

                   Art. 1º - Fica aprovada e instituída a Política 
Habitacional de Interesse Social do Município, bem como o 
Plano Municipal de Habitação, na forma desta Lei.

     Parágrafo único - Entende-se como Política 
Habitacional o conjunto de objetivos, diretrizes, e 
instrumentos que expressam o entendimento da sociedade 
a respeito da maneira como deve se orientar o governo 
municipal, para promover o acesso à moradia, por meio de 
suas diversas modalidades de atuação.

     Art. 2º - Esta Lei contém, como instrumentos 
básicos de política habitacional, as diretrizes para o Plano 
Municipal de Habitação, a instituição do sistema de 
planejamento e do sistema de gestão participativa da 
Polí t ica Habitacional  do Município,  e para o 
acompanhamento e controle da execução do Plano 
Municipal de Habitação, as disposições específicas para o 
Sistema Municipal de Informações e para o Conselho da 
Cidade.

TITULO II
DA POLÍTICA HABITACIONAL

                                       
CAPITULO I

Dos Princípios

           Art. 3º - A Política Habitacional de Interesse 
Social do Município tem por princípios:

I - o direito à moradia, enquanto um direito 
humano, individual e coletivo, previsto na 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, na Constituição Brasileira de 
1988, e na Política Nacional de Habitação 
de Interesse Social;
II - a moradia digna como direito e vetor de 
inclusão social, mediante a garantia de 
padrões mínimos de habitabilidade, infra-
estrutura,  saneamento ambienta l ,  
m o b i l i d a d e ,  t r a n s p o r t e  c o l e t i v o ,  
equipamentos, serviços urbanos e sociais;
III - a função social da propriedade urbana, 
mediante melhor ordenamento e maior 
controle do uso do solo, de forma a 
combater a retenção especulativa e garantir 
o acesso à terra urbanizada para as 
camadas mais carentes da população;
VI -a gestão democrática, mediante a 
participação dos diferentes segmentos da 
sociedade, possibilitando o controle social e 
transparência nas decisões;
V - a responsabilidade do poder municipal 
de atuar sobre a questão de moradia, 
mediante a adoção de políticas públicas 
para regulação do solo urbano e do 
mercado imobiliário, provisão da moradias e 
regularização de assentamentos precários;
VI - a articulação das ações de habitação às 
relativas à política urbana, mediante ação 
integrada com as demais políticas setoriais;

       VII - a articulação intra e intergovernamental;
VIII - o respeito à diversidade de tipologias, 
à produção social e cultural das habitações 
e aos perfis de ocupação; 
IX - a sustentabilidade, entendida como a 



garantia e ampliação dos benefícios 
gerados pela Política de Habitação de 
Interesse Social, considerando aspectos 
ambientais, fundiários e socioculturais;
X - o pacto social, entendendo-se que a 
política municipal de habitação deve 
resultar de uma pactuação ampla com a 
sociedade e extrapolar o período de um só 
governo, envolvendo a sociedade civil 
organizada e a iniciativa privada;
XI - a equidade, mediante a priorização da 
aplicação de recursos e instrumentos 
dirigidos à população de mais baixa renda. 

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

                Art. 4º - A Política Habitacional de 
Interesse Social do Município tem por objetivos:

I - universalizar o acesso à moradia para 
aqueles excluídos da esfera de mercado e 
que ganhem até 03 salários mínimos, 
levando-se em conta a disponibilidade de 
recursos existentes no sistema, a 
capacidade operacional do setor produtivo 
e da construção e dos agentes envolvidos; 
II - p r o m o v e r  a  u r b a n i z a ç ã o ,  
r e g u l a r i z a ç ã o  e  i n s e r ç ã o  d o s  
assentamentos subnormais à Cidade;
III -  propor programas, ações e projetos 
para os assentamentos de risco de acordo 
com suas características e garantindo a 
permanência das famílias sempre que 
possível, ou na forma de um pacto social, 
sua transferência para áreas próximas;
IV - fortalecer o papel do poder público 
municipal, integrando, articulando e 
mobilizando os diferentes níveis de 
governo, ampliando e fortalecendo o corpo 
técnico dos setores envolvidos, através de 
cursos de capacitação e de concursos;
V - tornar a questão habitacional uma 
prioridade de governo, integrando, 
articulando e mobilizando as diferentes 
secretarias e setores de forma a tornar as 
ações em habitação uma questão ampla e 
efetiva de desenvolvimento urbano;
VI - criar e/ou fortalecer os espaços 
públicos de participação, gestão e controle 
da PMHIS, de acordo com as diretrizes e o 
modelo de gestão aprovado por esta Lei; 
VII - potencializar a capacidade dos 
investimentos com vistas a viabilizar 
recursos para sustentabilidade da Política 
Municipal de Habitação de Interesse Social, 
atuando na regulação dos agentes 
privados; 
VIII - ampliar a produtividade e 
melhorar a qualidade na produção 
habitacional;
IX - promover o acesso à terra urbanizada 
de qualidade e ao mercado secundário de 
imóveis, através da aplicação de 
instrumentos de política urbana previstos 
no Plano Diretor Urbano;
X - incentivar a geração de emprego e 
renda, dinamizando a economia do 
município, através da construção civil e da 

DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº 391 - de 25 a 31 de Dezembro de 2010 - PÁGINA 03  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -

mobilização da rede de lojas de materiais de 
construção; 
XI - promover os meios necessários para a 
capacitação de mão-de-obra para 
construção civil mediante a promoção de 
cursos diversos para a população 
participante dos programas e projetos.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS

                Art.5º - A Política Habitacional de 
Interesse Social do Município por diretrizes gerais, para 
nortear a integração entre a política urbana, habitacional e 
de meio ambiente, a adequação das diretrizes da política 
habitacional às estabelecidas no plano diretor e a 
implementação de instrumentos e programas habitacionais:

I - em relação à garantia dos direitos 
humanos:
a) a garantia do acesso à terra urbanizada 
para a população de baixa renda;
b) o direito à moradia adequada, 
incorporando o direito à infra-estrutura, 
saneamento ambiental, mobilidade e 
transporte coletivo, equipamentos e 
serviços urbanos e sociais;
c) a garantia da permanência da população 
em seu local de moradia, salvo em 
situações excepcionais, quando deverá ser 
assegurada em local próximo, ouvido o 
Conselho da Cidade;
II - em relação à gestão da política 
habitacional:
a) a articulação das políticas habitacionais 
com as diversas políticas públicas;
b) a criação do sistema municipal de 
habitação de interesse social, articulado 
com os sistemas estadual e federal, 
inclusive para utilização de terras públicas 
da União e do Estado passíveis de 
ocupação;
c) a participação ampla da população na 
elaboração da Política Municipal de 
Habitação e nos programas habitacionais 
de interesse social e do Plano Municipal de 
Habitação de Interesse Social; 
d) o incentivo às formas cooperativas e 
solidárias para construção e melhorias 
habitacionais e sanitárias;
e) a implantação de um modelo de gestão 
que  poss ib i l i t e  a  rac iona l i zação  
administrativa e o controle social, incluindo 
o fortalecimento da Secretaria de Habitação 
e sua articulação com demais órgãos 
envolvidos com programas habitacionais, 
mediante o fortalecimento do seu quadro 
funcional e a implantação de setor de 
regularização fundiária; 
f) a assessoria técnica e jurídica gratuita em 
processo de regularização fundiária e 
autoconstrução;
III - em relação aos recursos:
a) a criação de um cadastro e de um banco 
de dados municipal sobre áreas disponíveis 
para os projetos de habitação, famílias 
residentes em assentamentos precários ou 
passíveis de participação nos programas 
habitacionais de interesse social e 
identificação da posse de domicílios vagos, 



para sua regularização; 
b) a formação de estoque de terra a ser 
utilizado em programas de habitação de 
i n t e r e s s e  s o c i a l  e  p r o v i s ã o  d e  
equipamentos coletivos e espaços públicos, 
inclusive mediante a aplicação de 
instrumentos urbanísticos previstos na 
legislação federal: o parcelamento, 
edificação ou utilização compulsórios, o 
IPTU progressivo no tempo e a 
desapropriação com pagamento em títulos;
IV - em relação à urbanização e melhoria 
habitacional:
a )  a  c r iação ,  regu lamentação e  
implementação das Zonas Especiais de 
Interesse Social; 
b) a urbanização e regularização fundiária 
de favelas, loteamentos clandestinos e 
irregulares ocupados por população de 
baixa renda, mediante o estabelecimento 
de normas especiais ambientais e de 
urbanização, uso e ocupação do solo e 
edificação;
c) a melhoria das unidades residenciais sem 
instalações sanitárias; 
d) a qualificação das edificações e 
remanejamento de população para áreas 
com domicílios vagos e com necessidade 
de requalificação;
V - a reestruturação do Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social.

                                   
CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS

           Art. 6º - A Política Habitacional de Interesse 
Social do Município será operacionalizada a partir dos 
seguintes eixos de intervenção, a serem objeto dos 
programas e projetos estabelecidos pelo Plano Municipal de 
Habitação, para as quais são estabelecidas as diretrizes nos 
artigos 6º a 13, desta Lei:

I - urbanização e regularização de 
assentamentos precários; 
II - provisão de novas oportunidades 
habitacionais;
III - melhoria das condições de 
habitabilidade de moradias.

Art. 7º - Constituem diretrizes específicas à 
urbanização e regularização de assentamentos precários:

I - quanto ao ordenamento da ocupação do solo:
a) a requalificação das áreas ocupadas e 

a recuperação das áreas degradadas;
b) o remanejamento das populações de 

áreas de risco para áreas próximas; 
c) o atendimento à legislação de uso e da 

ocupação do solo, quanto à destinação de áreas para 
equipamentos públicos.; 

d) a preservação de sítios arqueológicos ( 
sambaquis) ao longo da Estrada do Coco – BA- 099, 
remanescentes da cultura dos índios tupinambás; 

                   e)  a relocação das comunidades do anel 
florestal ou alteração da sua poligonal; 
                   f) a elaboração de um plano de recomposição 
vegetal para requalificação ambiental para a sede e dos 
distritos de Abrantes, Arembepe, Itacimirim e Jacuípe;
                    g) elaboração de um projeto que oriente a 
intervenção municipal nas áreas não urbanas das APAs 

Joanes/Ipitanga, Rio Capivara e Lagoas de Guarajuba, 
tendo em vista as necessidades de coordenação e 
articulação das ações desenvolvidas pelo Município junto 
aos órgãos estaduais para a gestão e desenvolvimento 
sustentável dessas áreas;

II - quanto à infraestruturação:
h) a promoção de ofertas de equipamentos 

comunitários através de planos para ZEIS 
i)  a  in f raestruturação urbana dos 

assentamentos precários, de acordo com 
os recursos provenientes de programas 
federais, estaduais e municipais; 

j) o respeito à diversidade das tipologias 
habitacionais oriundas dos usos e costumes 
das comunidades e grupos sociais;

III - a garantia de acessibilidade e 
mobilidade, infra-estrutura, equipamentos e serviços 
públicos, endereçamento, acesso a crédito e a formas de 
geração de renda aos assentamentos irregulares; 

IV - quanto à regularização fundiária:
a) a conciliação entre a regularização 

urbanística e ambiental com a titulação do imóvel;
b) a prestação de assistência técnica e jurídica 

para as associações de moradores promoverem a 
regularização fundiária;

c) a integração, em todos os níveis de 
governo, de programas de regularização fundiária com 
políticas includentes de planejamento urbano e 
estratégias democráticas de gestão urbana;

d) a  inclusão de mecanismos participativos 
nos programas e projetos de regularização fundiária;

e) a consideração aos arranjos familiares 
contemporâneos diferenciados na emissão de títulos 
nos programas de regularização fundiária;

f) a garantia da posse da terra e promover o 
desenvolvimento sustentável das comunidades 
remanescentes dos quilombos e suas relações 
territoriais específicas.

V - quanto a atuação político-institucional, 
como meio de atuar em urbanização e regularização de 
assentamentos precários:

a) a promoção da efetivação de prioridades 
junto ao Orçamento Participativo para elaboração de 
projetos de infraestruturação em áreas de 
assentamentos precários; 

b) a articulação das ações da PMC/SEHAB 
com instituições responsáveis nas três esferas quanto à 
obtenção de recursos e implementação de programas 
de infraestruturação e urbanização;

c) a aplicação dos instrumentos criados 
pelo Estatuto da Cidade, quando indicado pelo Plano 
Diretor, sobretudo no que compreendem Zonas 
Especiais de Interesse Social – ZEIS.

d) a fiscalização dos processos de doação de 
moradias.

VI -quanto à proteção ambiental, na 
urbanização de áreas para habitação:

a) o planejamento do uso restritivo do solo em 
áreas ocupação de risco e de proteção 
ambiental, com articulação interinstitucional;

b) o estabelecimento de parcerias com outras 
esferas de governo para controle ambiental e 
elaboração de plano integrado de gestão 
ambiental;

VII  -  o estabelecimento de canais de 
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articulação com os órgãos de gestão ambiental e do uso 
e ocupação do solo urbano, para a fiscalização das 
infrações ambientais e urbanísticas.

                Art.8º - Constituem diretrizes específicas 
quanto à provisão de novas oportunidades habitacionais:

I - a estruturação de programa 
específico de produção habitacional de interesse social 
voltado ao atendimento do déficit quantitativo de moradias 
até a faixa de renda de 3 (três) salários mínimos, prevendo-
se subsídios para este segmento, e adotando-se as 
seguintes tipologias:

II - a oferta de lotes urbanizados, 
associada a cestas de materiais de construção, com 
prestação de assistência técnica gratuita a cada unidade 
habitacional em acordo com as necessidades e expectativas 
de cada família;

III - a oferta de moradias em conjunto 
de unidades com tipologias de padrões diferenciados de 
modo a criar uma ambiência dinâmica e evitar a monotonia e 
uniformidade dos conjuntos habitacionais;

IV - a  o fe r t a  de  morad ias  em 
conformidade com as necessidades e padrões estéticos de 
cada família nos casos de relocação;

V - quanto a atuação pol í t ico-
institucional, como meio de incrementar a provisão de novas 
oportunidades habitacionais:

a) a articulação da SEHAB com os demais 
órgãos envolvidos em programas habitacionais das três 
esferas;

b) a  criação de núcleo de assistência técnica 
gratuita na SEPLAN  com o objetivo de atender a 
população nas suas demandas de projetos (engenharia, 
arquitetura e outros) assegurando a elaboração de 
projetos personalizados condizentes com as 
necessidades da família demandante;

c) a realização de convênios com instituições 
de ensino e Defensoria Pública do Estado da Bahia 
visando à prestação de serviços de arquitetura e 
engenharia e assistência jurídica;

d) a facilitação de acesso a crédito em 
convênios com instituições financeiras, prioritariamente 
governamentais;

e) o cadastramento e criação de um banco de 
dados de imóveis públicos e privados sem utilização ou 
subutilizados para o aproveitamento em projetos de 
habitação de interesse social;

f) a realização de pesquisa sobre as 
características da autoconstrução com vistas a 
qualificar a ação da equipe técnica da Prefeitura no 
assessoramento às comunidades;

g) a  e l a b o r a ç ã o  d e  C a r t i l h a  d a  
Autoconstrução;

h) a realização de estudos sobre tecnologias 
alternativas de baixo custo voltadas para a produção 
habitacional;

i) o estímulo a iniciativas cooperadas de 
produção habitacional para a faixa de renda de até 3 
(três) salários mínimos.

                Art. 9º - Constituem diretrizes específicas 
quanto à melhoria das condições de habitabilidade de 
moradias:

I - a implementação de ações para o 
desenvolvimento comunitário, de forma 
engajada e participativa; 
II - a promoção de mutirão de frente de 
serviços públicos;
III - a organização de cooperativas 

 

habitacionais voltadas para o mutirão e 
autogestão;
IV - a implantação de oferta de cestas 
de materiais de construção;
V - a  p romoção  de  me lho r i as  
urbanísticas através da autoconstrução, 
com remuneração da mão-de-obra.  

                                    CAPÍTULO V 

                              DOS INSTRUMENTOS

Art. 10 - São instrumentos da Política Municipal de 
Habitação de Interesse Social:

I - o Plano Municipal de Habitação;
II - o Sistema de Gestão Democrática 

e de Participação;
III - o Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social;
IV - a formação de parcerias.

TITULO III
DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Disposições Gerais

                Art. 11 - O Plano Municipal de Habitação 
deverá ter como conteúdo mínimo:

I - a projeção das necessidades 
habitacionais – quantitativa e qualitativa – para o Município;

II - a indicação de ações estratégicas 
para a implementação do plano e produção de moradias em 
curto, médio e longo prazos, com priorização das 
intervenções;

III - a formulação de programas 
compatíveis com o plano diretor e que atendam as 
demandas habitacionais e condições de habitabilidade;   

IV - o estabelecimento de linhas de 
financiamento para os programas formulados nas demais 
esferas governamentais;

V - a indicação dos componentes 
mínimos do sistema de informações da habitação, parte 
integrante do sistema municipal de informações, de modo a 
garantir a articulação intersetorial e interinstitucional e a 
retroalimentação dos sistemas de planejamento.

                      CAPÍTULO I
          DAS LINHAS DE AÇÃO E ESTRATÉGIAS

          Art. 12 - São linhas de ação e estratégias do 
Plano Municipal de Habitação:

I - urbanização e regularização de 
assentamentos precários, regularização fundiária e 
urbanística dos mesmos, integrando-os à legalidade urba-
na, e a produção de novas moradias para desadensamento 
e eliminação de situações de risco; 

II - provisão de novas oportunidades 
habitacionais, compreendendo a produção ou o apoio à 
produção de novas unidades habitacionais, assim como a 
disponibilização de unidades habitacionais para a 
população de baixa renda.

III - criação/institucionalização de 
projetos especiais, incorporando tanto ações de provisão 
habitacional, quanto de urbanização e regularização 
compatibilizadas com a preservação ambiental e o respeito 
à diversidade, nas seguintes áreas:

a) Áreas de Proteção Ambiental, onde a 
Prefeitura deverá desenvolver esforços em busca da 
coexistência sustentável entre habitação e preservação 
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ambiental, através de programas e projetos 
desenvolvidos em parceria com outros agentes e 
esferas de governo;

b) Comunidades Tradicionais.

                  Art. 13 - São linhas de ação e estratégias 
do Plano Municipal de Habitação, quanto aos Projetos 
Especiais:

I - nas APA: 
a) instituição de Programas Municipais de 

Regularização Fundiária Sustentável; 
b) elaboração de estudo, mapeando as 

ocupações existentes; 
c) cadastramento de unidades existentes e 

elaboração de um plano de relocação, quando 
necessárias;

d) instituição de um programa ambiental do 
vetor de expansão urbana da orla;

e) construção de moradias, remoção de 
moradores e recuperação ambiental;

f) elaboração e implementação de projetos 
integrados em ocupações irregulares  desenvolvendo o 
conhecimento e mecanismos de implementação de 
processos de recuperação ambiental de áreas 
degradadas com a sensibilização da população; 

II - nas Comunidades Tradicionais:
a) mapeamento dos territórios remanescentes 

de quilombos existentes no Município; 
b) garantia da posse da terra e promoção do 

desenvolvimento sustentável das comunidades 
remanescentes dos quilombos e suas relações 
territoriais específicas;

c) promoção de ações que assegurem a 
posse da terra aos moradores, não apenas dos imóveis, 
mas de toda a área necessária à perpetuação de suas 
tradições culturais e sobrevivência; 

d) realização de convênio com a Fundação 
Palmares e o Instituto Nacional da Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) para o reconhecimento e 
titulação dessas comunidades; 

e) cadas t ramento  das  comun idades  
tradicionais para fins de imunidade de IPTU, a ser 
concedida por lei específica.

                                         CAPÍTULO II

                                    DOS PROGRAMAS
         
       Art. 14 - Para promover a melhoria das 

condições de habitação da população moradora de 
assentamentos precários, assim como para promover a 
integração dos mesmos à Cidade, tanto do ponto de vista 
urbanístico e fundiário, como do ponto de vista da extensão 
dos serviços de manutenção e controle urbano, a Prefeitura 
Municipal de Camaçari diversificará as modalidades de 
intervenção e desenvolverá os seguintes programas:

I - urbanização integral: compreende a 
abertura e consolidação de sistema viário, implantação de 
infra-estrutura completa, reparcelamento do solo, 
viabilização da regularização fundiária, obras de 
consolidação geotécnica, construção (quando necessária) 
de equipamentos sociais e a promoção de melhorias 
habitacionais nas áreas;

II - intervenções pontuais: execução de obras 
de emergência para a eliminação de situações de risco 
detectadas pela defesa civil, diminuição de insalubridade ou 
melhoria da acessibilidade;

III - regularização fundiária: promoção da 

regularização fundiária e urbanística dos assentamentos 
precários urbanizados ou em processo de urbanização;

IV - produção de novas moradias e de lotes 
urbanizados: produção de unidades habitacionais de 
diferentes tipos, destinados aos moradores de 
assentamentos precários em processo de urbanização, 
para reassentamento de parcela ou da totalidade das 
famílias;

V - manutenção e controle urbano: inserção 
das áreas urbanizadas ou em processo final de urbanização 
no conjunto de ações e programas desenvolvidos por outras 
áreas da prefeitura municipal de camaçari, responsáveis 
pelos serviços de manutenção da cidade e de controle 
urbano, bem como capacitação dos moradores como 
“observadores” da qualidade de serviços de manutenção e 
de saneamento prestados; 

VI -  monitoramento de áreas de risco: 
realização de vistorias, avaliação de risco e execução de 
obras de consolidação geotécnica, desenvolvido em 
parceria com a defesa civil;

VII -  contenção de invasões: controle e 
fiscalização de novas ocupações em áreas públicas para 
inibir o adensamento de assentamentos precários 
existentes e a formação de novos assentamentos.

                 Art. 15 - O Plano Municipal de Habitação 
deverá ser avaliado e monitorado, mediante os seguintes 
mecanismos:

I - a  i n s t i t u i ç ã o  d e  u m a  e s t r u t u r a  
organizacional de modo a: 

a) atualizar e sistematizar as informações 
fornecidas ao Sistema de Informações, com 
informações relativas ao Diagnóstico local e às ações 
em habitação no Município;

b)  capacitar os agentes públicos e sociais em 
todos os níveis de governo e instâncias de participação 
da PMH para exercerem com autonomia e capacidade 
técnica as funções de agentes do planejamento, da 
gestão, da avaliação e do monitoramento da imple-
mentação de políticas habitacionais;

c) monitorar as variáveis que compõem os 
cenários e metas, alterando-os conforme a conjuntura;

d) estabelecer uma dinâmica de “alimentação” 
de informações das variáveis que compõem a Política 
de Habitação Municipal, articulando os dados do 
conjunto dos órgãos e setores municipais responsáveis 
pela implementação das ações em Habitação;

e) buscar, junto a organismos externos á 
municipalidade responsáveis pelo fornecimento de 
informações e pela construção de indicadores, tais 
como o IBGE, a FJP, a padronização dos conceitos e 
dos indicadores utilizados;

II - construção, implementação e consolidação 
de um sistema de informação que apóie a responsabilidade 
do município, a partir da SEHAB, na condução e indução de 
uma política habitacional de interesse social que opere de 
forma descentralizada no município, articulando uma rede 
de parcerias em torno de programas e projetos específicos;

III - Produção de recomendações e sugestões 
aos formuladores, decisores e executores da política, tendo 
em vista a superação das dificuldades e obstáculos 
detectados de forma metodologicamente adequada, 
sistemática e participativa no processo de implementação;

IV - Promoção da melhoria da aprendizagem 
organizacional e social, em todos os níveis do sistema, em 
torno da formulação e implementação de programas e 
projetos habitacionais voltados para a população de baixa 
renda;
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V - Adoção do sistema de estratégias de corte 
institucional, privilegiando dimensões e fatores 
condicionantes do êxito ou dos problemas que se interpõem 
na implementação da política, sob a perspectiva da análise 
político-institucional;

VI - Promoção e apoio aos mecanismos que 
garantam a transparência e o controle social na formulação, 
na implementação, na avaliação da política, dos programas 
e projetos, voltados para garantir a probidade e a equidade 
na distribuição dos recursos e dos ganhos sociais e 
econômicos.

TITULO IV
DO SISTEMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E 

PARTICIPAÇÃO

Disposições Gerais

          Art. 16 - Fica criado o Sistema Municipal de 
Habitação de Interesse Social, integrado ao Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social, para assegurar a 
participação da sociedade no processo de planejamento da 
Sede e núcleos urbanos, com os objetivos de:

I  - identificar as necessidades prioritárias de 
intervenção pública;

II  - fornecer os subsídios necessários para a 
definição de diretrizes gerais da Política de  Habitação de 
Interesse Social;

III  - estabelecer os meios de operacionalização 
da Política de  Habitação de Interesse Social e e de sua 
atualização; 

IV  - fornecer subsídios para a elaboração de 
programas e projetos executivos;

V  - possibilitar a participação dos cidadãos e de 
suas organizações representativas no planejamento e na 
formulação, controle e avaliação de políticas, planos e 
decisões administrativas da Política de  Habitação de 
Interesse Social.

Art. 17 - O Sistema Municipal de Habitação de 
Interesse Social será composto pelos seguintes órgãos e 
entidades:

I  - a Secretaria de Habitação; 
II  - representantes de órgãos setoriais, 

responsáveis pelo planejamento em cada um dos demais 
organismos da Administração do Município;

III  - o Conselho da Cidade.
CAPITULO I

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

         Art. 18 - Compete à Secretaria Habitação, 
além d as competências que lhe foram atribuídas por lei:

I - coordenar o Sistema Municipal de Habitação de 
Interesse Social;

II - prestar apoio à Câmara Técnica de Habitação.
CAPÍTULO II

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE

        Art. 19 - Compete ao Conselho Municipal da 
Cidade as competências que lhe foram atribuídas por lei e as 
seguintes:

I  - acompanhar a movimentação e aprovar as 
contas do Fundo Municipal de Habitação;

II - emitir parecer sobre:
a) compatibilidade da legislação orçamentária, com 

as diretrizes e projetos estratégicos do desta Lei; 
b) projetos de lei, planos e programas de habitação 

de interesse social, bem como os projetos de iniciativa 
popular;

III - avaliar propostas para a revisão e atualização 
desta Lei.

Art. 20 - O regimento do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano será aprovado por ato do Poder 
Executivo.

Parágrafo único - Para o acompanhamento e 
impulsão da política habitacional o Conselho Municipal de 
Cidade disporá de uma Câmara Técnica de Habitação, 
formada por representantes de entidades públicas e 
privadas e representantes de movimentos populares a 
serem escolhidos em audiência pública.

CAPITULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL

                Art. 21 - Fica criado o Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social, para viabilizar o 
funcionamento programas, projetos e ações habitacionais, 
constituído pelos seguintes recursos:

I  - dotações orçamentárias;
II  - créditos suplementares a ele destinados;
III  - recursos decorrentes da aplicação de 

outros instrumentos da política urbana, exceto da 
contribuição de melhoria;

IV  - rendimentos, de qualquer natureza, que 
venha a auferir como remuneração decorrente de 
aplicações de seu patrimônio;

V  - resultantes de doações, contribuições em 
dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a 
receber de pessoas físicas ou jurídicas;

VI  - provenientes de ajuda e de cooperação 
internacionais;

VII  - provenientes de acordos, convênios, 
contratos e consórcios;

VIII  - provenientes de contribuições, subvenções 
e auxílios;

IX  - provenientes de parcela das operações de 
crédito destinadas ao desenvolvimento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

X  - outras receitas eventuais.

  Art. 22 - O Conselho Gestor terá as seguintes 

competências:

I  - acompanhar e zelar pela correta aplicação dos 

recursos do fundo, assim como sua gestão econômica, 

social e financeira;

II  - participar da elaboração de planos, programas 

e projetos, assim como emitir parecer e fiscalizar sua 

implementação;

III  - estabelecer as prioridades para aplicação dos 

recursos, assim como da destinação de subsídios;

IV  - fiscalizar a movimentação dos recursos 

financeiros consignados;

V  - promover e/ou participar de audiências 

públicas ou outras instâncias de consulta popular que 

garantam a ampla participação e transparência dos 

processos que envolvam a captação e/ou aplicação de 

recursos do fundo;

VI  - analisar e aprovar anualmente o orçamento 
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anual do fundo, assim como seu plano de aplicação e suas 

contas;

VII  - elaborar e aprovar seu regimento 

interno;

VIII  - praticar todos os demais atos 

necessários à gestão dos recursos do Fundo e exercer 

outras atribuições que lhe forem conferidas em 

regulamento.

      Art. 23 - O Fundo será gerido por um Conselho 

Gestor, formado por representantes:

I  - do órgão competente para a execução da 

política habitacional;

II  - de entidades financiadoras; 

III  - da Câmara Técnica de Habitação, do 

Conselho da Cidade.

      Art. 24 - No orçamento do Fundo só poderão ser 
incluídas ações finalísticas relacionadas à execução da 
política habitacional, admitindo-se a inclusão de ações e 
programas voltados ao desenvolvimento institucional e 
cooperação e assistência técnica, que contribuam para a 
melhoria da capacidade técnica e de gestão dos órgãos 
gestores da política habitacional.

         Art. 25 - Os recursos orçamentários ou não do 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano serão 
depositados em conta especial a ser aberta e mantida em 
instituição financeira.

§ 1° - A movimentação da conta especial, de que 
trata este artigo, somente poderá ser feita através de 
cheques nominais ou de ordens de pagamento aos 
beneficiários. 

§ 2° - Os atos de gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial serão praticados por servidores designados pelo 
Prefeito, observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho 
Gestor do Fundo. 

              CAPITULO IV

DO SUBSISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES DE                                         
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 26 - Fica criado o Subsistema Municipal de 
Informações de Habitação de Interesse Social vinculado ao 
Sistema Municipal de Informações, onde serão 
consolidadas as informações básicas para o planejamento 
das atividades e controle social dos programas 
habitacionais que compreenderá, no mínimo:

I - o diagnóstico das condições de moradia, 
quantificando e qualificando as situações de risco, 
loteamentos irregulares, população sem teto, coabitações, 
ocupações irregulares, ocupações em áreas de 
preservação ambiental, carentes de infra-estrutura, 
serviços, equipamentos;

II - a identificação de demandas por áreas, 
zonas e bairros;

III - a articulação com outros planos e 
programas;

IV - a definição de metas de atendimento das 
demandas, subsidiando a formulação dos planos;

V - demandas e compromissos assumidos no 
orçamento participativo;

VI - definição da reserva de parcela das 
unidades habitacionais para o atendimento aos idosos, aos 
portadores de necessidades especiais e à população em 
situação de rua;

VII - indicadores relativos a: 
a) Déficit Domiciliar por Nível de Renda;
b) Demanda Demográfica Domiciliar Anual, por 

Faixa de Renda;
c) cadastro das ocupações, considerando as 

condições de precariedade e de risco;
d) a demanda demográfica e déficit habitacional 

calculado a partir de dados do IBGE;
e) a quantificação, mapeamento, cadastramento e 

levantamento da situação fundiária das áreas de ocupação 
precária e das ocupações, loteamentos clandestinos e 
irregulares;

f) a quantificação das demandas anuais por 
habitação subsidiada;

g) a demanda e oferta de moradias, incluindo o 
cadastramento das famílias de baixa renda em condições 
precárias de moradia;

h) o cadastro de terras públicas e privadas 
desocupadas; 

i) grau de permanência dos moradores nas áreas 
objeto de regularização fundiária segundo o instrumento 
adotado.

            Art. 27 - Caberá à Secretaria de Habitação a 
produção, a atualização, a conservação e a divulgação das 
informações de interesse para o planejamento e controle da 
Política Habitacional de Interesse Social.

TÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 - São definidas, em acordo com o art. 49 da 
Lei nº 866/2008, as seguintes diretrizes gerais para as 
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): 

I -   promoção da regularização jurídica e da 
melhoria urbanística através de projetos integrados; 

II - flexibilização de parâmetros de uso e 
ocupação do solo, com a garantia da qualidade da moradia e 
do ambiente construído; 

III - prioridade na execução de obras de infra-
estrutura, implantação de equipamentos comunitários, 
melhorias habitacionais, construção de novas moradias e 
ações de regularização fundiária; 

IV -  elaboração e implementação de planos 
específicos de regularização fundiária, englobando as 
dimensões ambiental, urbanística e da legalização 
fundiária; 

V - consideração aos seguintes requisitos na 
elaboração dos planos e projetos em ZEIS: 

a)  part icipação social, na elaboração, 
implementação e gestão; 

b)  respeito às especificidades culturais e 
ambientais locais; 

c)  decodificação da linguagem técnica, tornando o 
projeto acessível à população.

§ 1° - A elaboração, pelo órgão competente, dos 
Planos Plurianuais, das Leis de Diretrizes Orçamentárias e 
dos Orçamentos Anuais, deve refletir obrigatoriamente as 
diretrizes estabelecidas nesta Lei.

§ 2° - A Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano 
Plurianual e as Leis Orçamentárias Anuais serão adaptadas 
para possibilitar a execução dos programas constantes 
nesta Lei.

Art. 29 - O Poder Executivo deverá promover a 
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revisão e atualização desta Lei no máximo a cada dez anos, 
após a sua aprovação pela Câmara Municipal, podendo 
sofrer complementações e ajustamentos, antes do prazo 
estabelecido neste artigo.

§1° - O processo de revisão e de atualização desta 
Lei será precedido de ampla mobilização da sociedade.

§2° - O material produzido para a revisão será 
disponibilizado com antecedência mínima de quinze dias 
para discussão em audiências públicas. 

              Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

                     
LEI Nº 1138/2010

DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010

“Dispõe sobre a revisão da Lei n°. 301 de 01 de 
julho de 1994, que define o Perímetro Urbano 
da Orla do Município de Camaçari, e dá outras 
providências.”

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

Faço saber que a Câmara de 

Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º -  É objetivo desta Lei, a revisão 
dos limites geográficos do Perímetro da Área Urbana da 
Orla do Município de Camaçari, conforme determina o art. 
105, da Lei n° 866/2008.

 
Art. 2º - É parte integrante e 

complementar desta Lei, os Mapas de Zoneamento em 
escala de 1:180.000, ora anexados, identificando as áreas 
que passam a ser consideradas como integrantes do 
perímetro urbano, dentro do Município de Camaçari.

 
Art. 3º - Será obrigatória a adoção do 

quanto disposto na presente Lei, nos regulamentos, 
resoluções e determinações que envolvam os limites e 
definições do Perímetro Urbano no Município. 

Art. 4º - Os atos administrativos 
necessários para o cumprimento desta Lei serão fixados 
através de Decreto. 

Ar t .  5º  -  Serão cons ideradas 
pertencentes ao Perímetro Urbano do Município de 
Camaçari, as áreas que se encontram dentro da linha 
descrita pela poligonal constante do Anexo I da presente Lei.

 Os mapas em anexo são parte 
integrantes desta Lei;

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

Art. 6º -

  Art. 7º -
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DECRETO Nº. 4927/2010
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010

Fixa novos valores para as tarifas do 
Transporte Coletivo por Ônibus e do Transporte 
Especial Complementar, e  cria as Linhas 
Expressas e Semi-Expressas no âmbito do 
Município de Camaçari e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Decreto nº. 3621/2002 que 
Aprova o Regulamento do Sistema de Transporte Coletivo, 
nos art. 23 à 25  e Decreto nº. 3875/2001 nos art. 33 à 35,  da 
Lei Orgânica do Município  no art. 94 inciso XV,  

Considerando que o último reajuste do 
valor das tarifas do Transporte Público ocorreu em 01 de 
março de 2009 e

Considerando a defasagem do valor 
da tarifa decorrente da inflação acumulada no período,

DECRETA

Art. 1º. - Ficam fixados novos valores 
para as tarifas do Transporte Coletivo por Ônibus e do 
Transporte Especial Complementar, no âmbito da zona 
urbana do Município de Camaçari, na forma a seguir 
estabelecida:

Art. 2º. - Ficam fixados novos valores para as 
tarifas do Transporte Coletivo por Ônibus e do Transporte 
Especial Complementar, no âmbito da região denominada 
ORLA do Município de Camaçari, na forma a seguir 
estabelecida:

a) Valor da Passagem  Inteira e Meia - ORLA – I

b) Valor da Passagem Inteira e Meia - ORLA – II

c) Valor da Passagem  Inteira e Meia ORLA – III

d) Valor da Passagem Inteira e Meia - ORLA – 
IV

Art. 3º. – Ficam criadas as “LINHAS EXPRESSAS”, assim 
consideradas aquelas que visam oferecer maior conforto 
aos passageiros que precisam de agilidade em seus 
deslocamentos, serão exploradas por veículos 
padronizados, com tarifas diferenciadas e transporte de 
todos os usuários de um ponto a outro, sem paradas 
durante o trajeto e com lotação limitada ao especificado 
pelo fabricante conforme documento do veículo. 

Art. 4º. - Ficam criadas as “LINHAS 
SEMI-EXPRESSAS”, assim consideradas aquelas que 
visam oferecer maior conforto aos passageiros que 
precisam de agilidade em seus deslocamentos, serão 
exploradas por veículos padronizados, com tarifas 
diferenciadas e transporte de todos os usuários de um ponto 
a outro, com limitação do número máximo de paradas, 
durante o trajeto e com lotação limitada ao especificado pelo 
fabricante conforme documento do veículo.

Art. 5º. – As linhas especiais 
denominadas “LINHAS EXPRESSAS” e as “LINHAS SEMI-
EXPRESSAS”, terão os valores das suas tarifas fixadas 
quando da sua implantação.

Art. 6º. – Fica desde já assegurado a 
todos os usuários do Sistema de Transporte Coletivo por 
Ônibus e do Transporte Especial Complementar, o direito ao 
troco, sendo vedada à recusa ao seu fornecimento ou 
qualquer outro meio que o restrinja ou limite total ou 
parcialmente. 

Parágrafo Único - A infração ao direito 
previsto no caput, sujeitará os Permissionários às 
penalidades previstas nos instrumentos que regulam o 
serviço de transporte objeto do presente decreto. 

Art. 7º. - Os valores das tarifas fixadas 
nesse Decreto, terão sua vigência a partir de 01 de janeiro 
do ano 2011.

Art. 8°. - Este Decreto entrará em vigor 
na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

JOÃO DE ARAÚJO
Diretor Superintendente da STT

DECRETOS
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DECRETO Nº. 4928/2010,

DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010.

“Padroniza valor de referência para exploração dos serviços de transporte público municipal e 
multas de infrações e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com escopo 
na Lei Orgânica do Município,

- Considerando que a legislação municipal possui diversos parâmetros no que diz respeito à atribuição de 
valor para multas aplicadas nos diversos segmentos do transporte público municipal;

- Considerando a necessidade de atribuir valor para condutas tipificadas como infração, mas sem a 
respectiva referência de valor para aplicação da punição com cunho pecuniário;

- Considerando que outros tipos de infração se tornaram obsoletos, ou a redação atribuída pelo regulamento 
tornava confusa ou ineficaz a aplicação dos mesmos;

- Considerando a recente edição da Lei Municipal n° 1307/2009, que cria o Serviço de Transporte Alternativo 
por Moto – STAM, define as infrações e obrigações dos permissionários mais carece de atribuição de valor 
para punição pecuniária;

DECRETA

Art.1º - Fica estabelecido como valor de referência para cálculo, em moeda corrente, de valores dos serviços 
de transporte público municipal e multas aplicadas aos permissionários do sistema, a Unidade Fiscal do 
Município – UFM, a ser reajustada pelos parâmetros legais.

Art. 2° - Serão considerados para efeito de aplicação do disposto no artigo antecedente, os tipos descritos e 
valores (em UFM) constantes nas planilhas em anexo ao presente decreto.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial ao Decreto Municipal n° 4143/2005. 

GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

JOÃO DE ARAÚJO
Diretor Superintendente da STT
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       DECRETO Nº. 4929/2011

DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011

“Aprova, para o exercício de 2011, o Quadro de 
Detalhamento da Despesa (QDD), do Poder 
Executivo Municipal, e dá outras providências.” 

O  PREFEITO DO MUNIC IP IO  DE  
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o disposto no art. 94, 
alínea IV, da Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício de 
2011, na forma dos anexos I, II e III deste Decreto, o Quadro 
de Detalhamento da Despesa (QDD) do Poder Executivo, 
com valores expressos em reais, correspondente à 
programação das secretarias municipais e órgãos 
equivalentes e autarquias dependentes integrantes do 
Poder Executivo.

Art. 2º - A Execução Orçamentária, no âmbito 
do Poder Executivo, ficará a cargo de cada secretaria ou 
órgão equivalente, autarquia e fundação, obedecendo à 
estrutura de custos dos projetos e atividades, segundo a 
natureza da despesa, e em consonância com os 
respectivos programas de trabalho, fixados na Lei 
Orçamentária Anual.

§ 1º - Ficará a cargo da Secretaria da Fazenda 
e da Secretaria da Administração promover a execução 
orçamentária dos Encargos Gerais do Município, 
respectivamente nas seguintes Unidades Orçamentárias: 
Gestão Secretaria da Fazenda e Gestão Secretaria da 
Administração

§ 2º - Para efeito do disposto no art. 2º, deste 
decreto, a Execução Orçamentária obedecerá, também, ao 
Fluxo Bimestral de Receita e ao Cronograma de Execução 
Mensal de desembolso, da Programação Financeira do 
Município de Camaçari, para o exercício 2011 em 
cumprimento ao disposto nos arts. 8º e 13 da Lei 
Complementar 101, de 04 de maio de 2000 e art. 47 a 50 da 
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - A utilização dos recursos que 
compõem a estrutura de custos dos projetos e atividades 
obedecerá à programação financeira e ao cronograma de 
execução mensal de desembolso, bem como ao Plano 
Bimestral de Aplicação (PBA), a serem aprovados pelo 
Chefe do Executivo. Com objetivo de:

I  – atender  às  prioridades  da  programação  
governamental fixadas na LDO;  

II – impedir a realização de despesas acima 
das disponibilidades de caixa do Município;

III – assegurar recursos para o atendimento do 
mínimo a ser aplicado em Ações e Serviços Públicos de 
Saúde, Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino, inclusive recursos vinculados ao FUNDEB; 

IV  – permitir o controle  financeiro da 
execução orçamentária; 

V –  cumprir as Metas Fiscais fixadas na LDO;

VI – disciplinar a aplicação dos recursos de 

investimentos.

§ 3º - Independem da exigência do Plano 
Bimestral de Aplicação (PBA), a utilização de recursos que 
visem atender às despesas de pessoal e encargos sociais, 
precatórios e despesas referente à Dívida Pública.

§ 4º - Em conformidade com o Princípio da 
Prudência, do montante de recursos alocados nos Grupos 
de Despesas – OUTRAS DESPESAS CORRENTES(33),  
INVESTIMENTOS(44)  e  INVERSÕES(45)  –  dos  órgãos  
e  entidades pertencentes ao Poder Executivo, são 
declarados indisponíveis 30% (trinta por cento) dos 
respectivos valores. 

§ 5º - Ao Órgão Central de Orçamento Público, 
em conjunto com a Secretaria da Fazenda, devidamente 
autorizados pelo Chefe do Executivo, compete autorizar o 
cancelamento parcial ou total da  indisponibilidade  definida  
no  parágrafo  anterior deste artigo.

Art. 4º - O Órgão Central de Orçamento 
Público em conjunto com a Secretaria da Fazenda, 
bimestralmente, procederá análise da evolução das  
receitas do Tesouro Municipal com vistas a ajustar a 
programação financeira ao montante das receitas 
realizadas e previstas, para que  a Secretaria da  Fazenda 
apresente demonstrativos financeiros,  contendo dentre 
outros elementos: 

  I – Receita prevista para o exercício e para os 
dois seguintes, mês a mês, por fonte. 

  II – Arrecadação realizada, por fonte, até o 
bimestre de referência. 

 III – Comparativo da arrecadação de igual 
período de exercícios anteriores

Art. 5º - O Órgão Central de Orçamento 
Público, devidamente autorizado pelo Chefe do Executivo, 
durante o exercício financeiro, poderá independente de 
solicitação das unidades orçamentárias envolvidas, 
proceder à abertura de créditos adicionais para a cobertura 
de despesas ou a indisponibilização de créditos 
orçamentários para a adequação da Lei Orçamentária aos 
níveis de receitas realizadas.

Art. 6º - A execução de qualquer despesa com 
recursos do Tesouro Municipal, não prevista nos ciclos de 
revisão do planejamento financeiro, poderá ser atendida 
mediante reprogramação, a título de antecipação de cotas, 
desde que atenda as seguintes condições: 

I – seja suportada pelo fluxo de caixa; 
II – não implique em alteração do planejamento financeiro 
de outros órgãos; 
III – seja autorizada pelo Chefe do Executivo.

Art. 7º.  - A realização de despesa deverá ser 
precedida de autorização do ordenador da  despesa e  do 
prévio  empenho,  conforme  determina a  legislação 
vigente, especialmente a Lei nº 4.320/1964 e a Lei 
Complementar nº 101/2000, devendo ser observado ainda: 

  I – A propriedade da imputação da despesa. 

  II – A existência de crédito orçamentário 
suficiente para atendê-la. 

  III – O limite da despesa na programação 
mensal da unidade. 

  Parágrafo único – Serão responsabilizadas 
por despesas realizadas em desacordo com o disposto 
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neste artigo as autoridades que lhe derem causa, devendo 
ser apurada a responsabilidade do agente público que 
autorizou ou lhe deu causa, visando determinar a sujeição 
às penalidades previstas na legislação específica.

Art. 8º - Para fins do cumprimento das 
disposições contidas nos arts. 90 e 91 da Lei Federal 
4320/1964, as Notas de Empenho, na forma do art. 61, da 
mesma Lei, serão emitidas pelo seu valor global e ou 
estimativo, quando se tratar de despesas contratuais, de 
acordo com o definido no art. 55, Inciso V, da Lei Federal 
8666/1993 e suas alterações.

Art. 9º - Os QDDs poderão ser alterados, 
mediante Decreto, no decurso do exercício financeiro, para 
atender às necessidades de execução orçamentária, 
respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de 
Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária 
Anual ou em créditos adicionais regularmente abertos 
observados as definições contidas no Inciso XXI do art. 9º, 
e § 4º do art. 58, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício 2011, aprovada pela Lei Muncipal nº 1094 de 07 
de Julho de 2010.

Art. 10 - As solicitações de créditos adicionais 
só poderão ser encaminhadas a partir de 1º de março do 
presente exercício financeiro, exceto quando se tratar de 
convênios, de saldos de exercícios anteriores e de casos 
especiais devidamente justificados pelo Órgão interessado 
e aprovados pelo Órgão Central de Orçamento Público e 
devidamente autorizados pelo Chefe do Executivo. 

§ 1º - Recebido o pedido de abertura de 
crédito adicional, o Órgão Central de Orçamento Público 
deverá providenciar a elaboração ou encaminhar à unidade 
requisitante o indeferimento do pedido.

Art. 11 - É vedado o cancelamento de 
dotações orçamentárias previstas para pessoal, encargos 
sociais, encargos gerais do município e serviço da dívida 
pública. 

§ 1º  Excetuam-se da vedação disposta no 
caput, os remanejamentos entre elementos do mesmo 
grupo de despesa.

§ 2º O cancelamento de dotações de que trata 
o caput deste artigo, poderá ser efetuado desde que a 
Unidade Orçamentária comprove, oficialmente, perante o 
Órgão Central de Orçamento Público, por meio de 
projeções, a existência de recursos suficientes para 
atender às referidas despesas até o final do exercício.

Art.12 - As solicitações de crédito especial 
poderão ser encaminhadas a qualquer tempo e serão 
disciplinadas pelo Órgão Central de Orçamento Público, 
devidamente autorizado pelo Chefe do Executivo.

Art. 13 - Se ao final do exercício for 
constatada a existência de despesas realizadas sem 
suficiente cobertura financeira para seu pagamento ou 
Inscrição em Restos a Pagar, deverá ser apurada a 
responsabilidade do agente público que autorizou ou lhe 
deu causa, visando determinar a sujeição às penalidades 
previstas na legislação especifica.

Art. 14 - O Órgão Central de Orçamento 
Público e a Secretaria da Fazenda – SEFAZ, isolada ou 
conjuntamente, com outras Secretarias do Município, 
poderão baixar normas, orientações e procedimentos 
adicionais necessários ao cumprimento das disposições 
deste Decreto, devidamente autorizados pelo Chefe do 
Executivo.

Art. 15 - Ficam o Órgão Central de Orçamento 
Público, as ASTECs dos Órgãos e Entidades da Prefeitura 
Municipal de Camacari e a Contabilidade encarregadas de 
exercerem o acompanhamento da execução orçamentária.

   Art. 16 - Este Decreto entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro 
de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

Anexo I: Despesa Fixada por Órgãos

Em R$ 1,00
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DECRETO N° 4930/2010
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010.

“Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, uma área de terra destinada à 
Construção de um Centro Integrado de 
Educação Infantil, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 100, inciso XI, da Lei Orgânica do 
Município e com fulcro no Decreto Lei n° 3365/41, tendo em 
vista o quanto consta no Processo Administrativo n° 
23687/2010,

DECRETA

Art. 1°. Fica declarada de utilidade 
pública para fins de desapropriação, uma área de terra, 
medindo 1.787,88m² (hum mil, setecentos e oitenta e sete 
metros e oitenta e oito decímetros quadrados), com 
acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel 
descrito no caput deste artigo tem a seguintes dimensões e 
confrontações: 

Área de terra desmembrada do 
lugar denominado FAZENDA MANGUEIRA, situado no 
distrito de Abrantes, município de Camaçari, Estado da 
Bahia, medindo 37,60m de frente, 37,60m de fundo, 47,40m 
do lado direito, 47,70m do lado esquerdo, limitando-se a 
frente com a rua principal, ao fundo com o asfalto Via 
Arembepe, ao lado direito com Júlia Pereira de Jesus 
Santos, ao lado esquerdo com Saturnino de Souza Oliveira, 
totalizando uma área de 1.787,88 m2.

Art. 2°. Fica a Procuradoria Geral 
do Município autorizada a promover e executar com 
recursos do Município, pela via judicial, a desapropriação 
definida neste Decreto, mediante processo regular, na forma 
da legislação vigente. 

Art. 3°. Fica a Comissão de 
Negociação e Indenização para a Desapropriação 
autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida 
neste Decreto, mediante processo regular, na forma da 
legislação vigente.

Art. 4°. Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

 DECRETO  N.º 4931/2010
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010

Concede Isenção de Benefícios Tributários e 
dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, e, considerando o disposto na Lei nº 392, de 22 
de dezembro de 1997,

RESOLVE

Art. 1º - Fica concedido o beneficio de isenção 
tributária relativa aos tributos municipais, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme o 
estabelecido no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 438/1999, 
modificada pela Lei nº 1057/2010 à empresa Ford Motor 
Company Brasil Ltda., inscrita no Cadastro Geral de 
Contribuintes sob o nº 009.299-5, desde que mantida as 
normas estabelecidas para esta concessão.

Art. 2º - Reconhece o projeto apresentado 
pela empresa Ford Motor Company Ltda., como de caráter 
sócio-educativo para a implantação do “Odontomóvel” em 
nosso Município, atendendo ao que está determinado no 
Decreto nº 4858/2010, de 05 de abril de 2010.

   Art. 3º - O ato será revogado quando ausentes 
os motivos ensejadores da isenção.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
retroagindo seus efeitos a  01 de janeiro de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO DE 23 DE NOVEMBRO DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº. 18740/2010.

 
RESOLVE

 
 Conceder a extensão de carga horária à servidora 

ADNA SANTANA DE SOUSA, cadastro nº. 60552-5 na 
Função de Assistente Administrativo da estrutura da 
Secretaria da Saúde – SESAU, de 30 horas semanais para 
40 horas semanais a partir da data da publicação deste 
decreto.
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        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS        
Secretario da Administração    

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretario da Saúde

DECRETO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº. 20296/2010.

 
RESOLVE

 
 Conceder a extensão de carga horária à servidora 

ANDRESA DOS SANTOS COSTA, cadastro nº. 61617-2 
na Função de Assistente Administrativo da estrutura da 
Secretaria da Saúde – SESAU, de 30 horas semanais para 
40 horas semanais a partir da data da publicação deste 
decreto.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS        
Secretario da Administração    

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretario da Saúde

DECRETO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010
    

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licençasem  Vencimentos a Servidor 
Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o 
constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº. 19984/2010.

R E S O L V E

Conceder a servidora MEIRE TEIXEIRA DOS SANTOS 
RODRIGUES, matrícula n.° 9224-7, Professor II, lotada na 
Secretaria da Educação/SEDUC, Licença sem 
Vencimentos, pelo período de 24 meses, a partir de 20 de 
dezembro de 2010.
   

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 08 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS                         
Secretario da Administração     

LUIZ VALTER DE LIMA 
Secretario da Educação 

DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 
Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos do 
quadro de provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e decreto municipal nº 4742/2009, 
que regulamenta a promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo 
n.º 07004/2009, 

R E S O L V E

Promover a servidora DIVALDA MARIA DOS SANTOS, 
cadastro nº. 1141-0, Economista Nível I - F, lotada na 
Secretaria da Administração – SECAD, para Economista 
Nível II-F, com data retroativa a 05 de outubro de 2009, 
revogando-se o  Decreto de 15 de outubro de 2010.

                                    

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário da Administração

SEGOV, SEFAZ, SEDUC, SEPROM, SEINFRA, SEDES, 
SEDEL, SECAD, SEDEC, SESAU, SEDUR, SECUL, 
SESP, SEHAB, STT, CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO, ISSM, LIMPEC.

 PORTARIA N°. 003     

DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010

O SUBPROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, e,

P
G

M PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO
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Considerando a proximidade do recesso Natalino, e 
objetivando uma maior celeridade aos Processos 
Administrativos que se findam no exercício do ano em curso,

RESOLVE

Estabelecer a data limite de 21 de dezembro de 2010 para 
recebimento de Processos Administrativos que compete a 
esta Procuradoria-Geral do Município analisar e deliberar.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SUBPROCURADOR-GERAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, em 16 de dezembro de 2010.

JEFFITON RAMOS ANDRADE RAMOS
SUBPROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº. 059/2010
  DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

              RESOLVE,

Designar os servidores Claudécio Taroba Soares de 
Jesus, matricula nº. 37078-0, Márcia Maria Barbosa 
Martfeld matricula nº. 411-2, Alessandro Dudovitz 
França, matrícula nº 37762-3, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, oriundo 
do Processo Administrativo nº.  23344/2010,destinado a 
apurar o Pagamento por Indenização, à Srª Terezinha 
Maria Barros Santos., bem como responsabilidade do 
servidor que deu causa a despesa. - ORIGEM: SEPROM - 
Secretaria de Promoção da Mulher e da Reparação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21DE DEZEMBRO DE 
2010.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 060/2010
  DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

              RESOLVE,

Designar os servidores Claudécio Taroba Soares de 
Jesus, matricula nº. 37078-0, Márcia Maria Barbosa 
Martfeld matricula nº. 411-2, Alessandro Dudovitz 
França, matrícula nº 37762-3, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, oriundo 
do Processo Administrativo nº.  23346/2010,destinado a 
apurar o Pagamento por Indenização, à Srª Virginia 
Falcão de Seixas., bem como responsabilidade do 
servidor que deu causa a despesa. - ORIGEM: SEPROM - 
Secretaria de Promoção da Mulher e da Reparação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21DE DEZEMBRO DE 
2010.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO 001/2007
COMUNICADO 024/2010      

                         

Comunicamos aos Srs. Professores convocados no período 

de 18 a 22/10/10, referente à Convocação nº 010/2010 do 

Concurso Público 001/2007, que ainda não foi possível fixar 

uma data para a realização dos exames médicos e 

psicológicos.  Estaremos informando a partir do dia 

28/01/2011 através do site: www.camacari.ba.gov.br novas 

informações.
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 29 DE DEZEMBRO DE 2010.

Ademar Delgado das Chagas
Secretário da Administração

PORTARIA Nº. 69 /2010
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010

O  S e c r e t á r i o  d a  S E C R E T A R I A  D E  

DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR, no 

exercício da competência que lhe foi delegada 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 

S
E

C
A

D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
S

E
D

U
R

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO
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21654/2010, de 25/11/2010, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida 

pelo prazo de 1 (um) ano, à ALSTOM WINA 

EQUIPAMENTOS EÓLICOS E SERVIÇOS LTDA, 

CNPJ: 12.072.548/0001-26, Localizado no endereço: 

BA 535, Via Parafuso, s/n, Camaçari - Ba 

(Coordenadas UTM: V01 574.709,575 E,  

8.591.778,139 NV02 574.901,044 E, 8.591.720,348 N; 

V03 574.829,204 E, 8.591.482,336; V04 574.637,336 

E, 8.591.538,803 N), para montagem mecânica de 

aerogeradores, utilizando chapas de aço, fundidos, 

componentes elétricos e mecânicos, cabos e 

cobertura em fibra, está situado nas Zonas de 

Expansão de Comércio e Serviços- ZECS 2 e Zona de 

Expansão Controlada –ZEC 4 da Macrozona Urbana 

CA-ZU.1 – Macrozona Urbana da Sede, Camaçari/BA, 

conforme Lei Municipal nº866, 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 durante a fase de construção 

civil: a) armazenar adequadamente 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 unidade 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, recuperação, 

reutilização e reciclagem dos mesmos, conforme 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 

05/07/2002; c) instalar adequadamente no canteiro de 

obras, conforme legislação vigente, sistemas de 

tratamento de efluente doméstico; d) adquirir 

subs tânc ia  m ine ra l  pa ra  cons t rução  do  

empreendimento somente proveniente de jazidas 

licenciadas; e) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 

dos equipamentos de proteção individual – EPI's aos 

f u n c i o n á r i o s  d a  o b r a ,  c o n f o r m e  N o r m a  

Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; 

f) 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 acompanhado do cronograma de 

execução, voltado para os funcionários da obra, 

contemplando a gestão adequada dos resíduos, com o 

objetivo prioritário a não geração e, secundariamente, 

a redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 

mesmos, a segregação na fonte e o acondicionamento 

adequado e ações de sustentabilidade ambiental, no 

prazo de 90(noventa) dias; c) Projetos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 

acompanhados com as respectivas memórias de 

cálculo, aprovado pela EMBASA, no prazo de 

60(sessenta) dias III.  atender aos parâmetros 

urbanísticos/ambientais vigentes e demais 

disposições contidas nas normas e regulamentos 

administrat ivos deste Município, conforme 

estabelecido na Análise de Orientação Prévia – AOP 

de Projeto, emitida através do Processos 

nº12569/2010, de 18/06/2010, por esta SEDUR; IV 

outorga para capitação de águas (INGÁ), Prazo: 90 

dias;e V. requerer previamente à SEDUR, a 

competente licença para alteração que venha a ocorrer 

no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 

nº913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º A Licença ora concedida refere-se à análise de 

viabilidade ambiental 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, 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 
publicação. 

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM 
28 DE DEZEMBRO DE 2010.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
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CAMAÇARI, DEZEMBRO DE 2010

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 

Independente do tipo de Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS, um eficiente gerenciamento de 
investimento deve: estabelecer objetivos dos investimentos, 
a política de investimentos, deve selecionar uma estratégia 
de carteira, selecionar ativos e medir e avaliar o 
desempenho.  

Os elementos estratégicos de uma política de 
investimentos incluem: diversificação, exposição ao risco de 
mercado, procedimento para adaptação a mudanças de 
mercado ou circunstâncias, preferências por gerência ativa 
ou passiva, quais estilos de investimentos serão 
apropriados, e se o uso de derivativos é permitido e para que 
propósitos, bem como numerosas questões operacionais 
incluindo a alocação estratégica de ativos para o plano. 

O estabelecimento da política de investimentos tem 
início com a decisão de alocação de ativos, ou seja, deve 
haver uma decisão quanto à distribuição dos fundos da 
instituição entre as principais classes de investimentos. 
Além de que, as restrições regulatórias têm que ser 
consideradas ao se estabelecer a política de investimento.

Com intuito de estabelecer critérios relativos às 
aplicações financeiras dos recursos dos RPPS, a Resolução 
CMN nº. 3.922/2010 prevê, com relação à política de 
investimentos, o seguinte:

Art. 4º Os responsáveis pela gestão do regime 
próprio de previdência social, antes do exercício a 
que se referir, deverão definir a política anual de 
investimentos dos recursos em moeda corrente de 
forma a contemplar, no mínimo:

I - o modelo de gestão a ser adotado e, se for o caso, 
os critérios para a contratação de pessoas jurídicas 
autorizadas ou credenciadas nos termos da 
legislação em vigor para o exercício profissional de 
administração de carteiras;
II - a estratégia de alocação dos recursos entre os 
diversos segmentos de aplicação e as respectivas 
carteiras de investimentos de acordo com o perfil de 
suas obrigações, tendo em vista a necessidade de 
busca e manutenção do equilíbrio financeiro e 
atuarial e os limites de diversificação e 
concentração previstos nesta resolução; e,
III - os limites utilizados para investimentos em 
títulos e valores mobiliários de emissão ou 
coobrigação de uma mesma pessoa jurídica.
Parágrafo único. Justificadamente, a política anual 
de investimentos poderá ser revista no curso de sua 
execução, com vistas à adequação ao mercado ou a 
nova legislação.
Art. 5º A política anual de investimentos dos 
recursos do regime próprio de previdência social e 
suas revisões deverão ser aprovadas pelo órgão 
superior de supervisão e deliberação, antes de sua 
implementação.

Sintetizando, os gestores responsáveis pelos 
fundos dos RPPS deverão elaborar uma política de 
investimentos, anualmente, especificando os limites 
estabelecidos pela legislação, além de disponibilizar o 
acesso desta a todos servidores participantes do fundo. 

A política de investimentos de um RPPS deverá ser 
especifica sobre como o fundo tomará a exposição a riscos, 
em especial, os riscos de mercado. A carteira de ativos de 
risco deve ser condizente com a tolerância do fundo para 
seus objetivos de retorno. Dessa forma, os fundos que 
necessitam ou desejam alcançar maiores retornos 
esperados, estarão mais expostos ao mercado e, 
conseqüentemente, à volatilidade característica dos 
retornos e valores dos ativos de risco. 

De modo geral, pode-se dizer que existem diversas 
modalidades de investimento em que os recursos dos 
fundos do RPPS poderão ser aplicados. Mas, conforme já 
mencionado anteriormente, as decisões financeiras são 
tomadas em ambientes de total certeza com relação aos 
seus resultados, uma vez que estas decisões são voltadas 
para o futuro. 

Dessa maneira, o estado de incerteza de uma 
tomada de decisão com relação à aplicação de recursos 
deve se reportar a idéia de mensurar os riscos em que os 
investimentos financeiros estão expostos. 

Por fim, este documento visa estabelecer 
instrumentos de controle e de balizamentos para os 
procedimentos na aplicação dos ativos da instituição, no 
intuito de assegurar e garantir a continuidade do 
gerenciamento prudente e eficiente dos seus ativos. 

2. OBJETIVOS 

Esta Política Anual de Investimentos – PAI define as 
diretrizes e práticas de gestão dos recursos em moeda 
corrente do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – 
ISSM para o ano de 2011. O ISSM adota esta PAI como um 
plano de longo prazo, a fim de assegurar: 
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· o estabelecimento das diretrizes das aplicações 
dos recursos garantidores dos pagamentos dos 
segurados e beneficiários do ISSM, visando 
atingir a meta atuarial que é IPCA + 6% a.a (seis 
por cento ao ano) ao ano, para garantir a 
manutenção do equilíbrio econômico, 
financeiro e atuarial no âmbito da Instituição, 
tendo sempre presentes os princípios da boa 
governança, da segurança, rentabilidade, 
solvência, liquidez e transparência;

· o claro entendimento por parte dos gestores, 
servidores do ISSM, segurados, beneficiários, 
provedores externos de serviços e órgãos 
reguladores quanto aos objetivos e restrições 
relativas aos investimentos dos ativos da 
Instituição;

· a existência de um instrumento de 
planejamento que oriente o ISSM a identificar e 
definir claramente suas necessidades e seus 
requisitos por meio de objetivos de retorno, 
tolerâncias a risco (isto é, objetivos de 
investimentos) e restrições de investimentos;

· a existência de critérios objetivos e racionais 
para avaliação de classes de ativos, gestores e 
de estratégias de investimentos empregados 
no processo de investimento da Instituição;

· o estabelecimento de diretrizes aos gestores 
para que eles conduzam o processo de 
investimento em conformidade com os 
objetivos e restrições de investimento;

· independência ao processo de investimento 
com relação a um gestor específico, isto é, 
qualquer gestor que venha a conduzir o 
processo de investimento terá diretrizes bem 
definidas que deverão ser seguidas na 
construção e no gerenciamento de carteiras.

3. VIGÊNCIA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

O horizonte de vigência da presente PAI é o 
exercício de 2011, porém revisões poderão ocorrer durante 
este período, para adequação às mudanças na legislação 
aplicável e também mudanças no cenário econômico, ou 
caso seja considerada necessária pelo Conselho 
Administrativo do ISSM. 

Serão elaborados relatórios trimestrais de 
acompanhamento da PAI, nos quais restarão demonstradas 
a rentabilidade alcançada no trimestre, comparando-a com 
os benchmarks utilizados. 

4. DEFINIÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS 

Conforme determina o artigo 1º da Resolução CMN 
nº 3.922/2010, o ISSM deverá aplicar seus recursos tendo 
presentes as seguintes condições de segurança: 
rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

A atuação do ISSM, limitada às determinações 
desta PAI, se pautará na avaliação das alternativas de 
investimentos, com base nas expectativas quanto ao 
comportamento das variáveis econômicas.

É relevante mencionar que qualquer aplicação 
financeira está sujeita à incidência de fatores de risco que 
podem afetar adversamente o seu retorno, entre eles:

A) RISCO DE MERCADO 

Pode ser definido como o risco de perda no valor do 
portfólio decorrentes da flutuação nos preços e nas taxas de 
mercado. Os retornos esperados de um investimento 
poderiam variar de acordo com os diversos fatores de 
mercado, cada qual com um risco especifico: a taxa de juros, 
taxa de câmbio, preços de commodities e preços de ações.

Riscos de mercado são aquelas flutuações no lucro 
líquido ou no valor de carteira resultantes de mudanças de 
fatores específicos de mercado (risco de taxas de juro, risco 
de capital, risco de câmbio, risco de commodity).

Para Gitman e Joehnk (2005), o risco de mercado 
corresponde à queda em retornos de investimento devido a 
fatores de mercado independentes do investimento dado. 

B) RISCO DE CRÉDITO 

Risco de crédito é a possibilidade de perdas 
decorrentes da incapacidade das contrapartes cumprirem 
contratos mantidos com os fundos. Estão presentes em 
operações de crédito, empréstimos e financiamentos e em 
títulos e papéis representantes de operações financeiras 
(CDB, CDI, etc.) ou adquiridos no mercado (debêntures, 
letras, etc.) quando são denominados riscos de emissor 
(Fernandes, 2000).

Para Brito (2000), o risco de crédito caracteriza-se 
pela perda da totalidade do principal acrescido de juros 
contratuais. O risco de não recebimento dá-se pelo não 
cumprimento da obrigação de pagar, por parte do devedor.

Segundo Fabozzi (2000), o risco de crédito está 
relacionado a possíveis perdas quando um dos contratantes 
não honra seus compromissos.  

C) RISCO DE LIQUIDEZ 

Brito (2000) afirma que o risco de liquidez decorre 
da falta de caixa (recursos) necessários para honrar 
obrigações assumidas nas transações. Para Gitman e 
Joehnk (2005), o risco de liquidez corresponde ao risco de 
não ser  capaz de l iqu idar  um inves t imento  
convenientemente e a um preço razoável. 

Marshall (2002) explica que o risco financeiro de 
uma possível perda de liquidez pode ser de dois tipos: de 
mercado/produto e de fluxo de caixa/obtenção de recursos. 
O risco de mercado/produto é o risco de que uma instituição 
não seja capaz de executar uma transação ao preço de 
mercado atual em função de insuficiência de atividade no 
mercado; e o risco de fluxo de caixa/obtenção de recursos é 
a incapacidade de cumprir com alguma obrigação, forçando 
a liquidez de ativos em condições desfavoráveis. 

D) RISCO OPERACIONAL 

Para Marshall (2002), o risco operacional é o risco 
de falha dentro dos vários processos operacionais internos e 
estas falhas podem ocorrer em qualquer estágio do 
processo de agregação de valor através de erros de 
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marketing, vendas, escrituração das transações e nas 
operações de back-office. 

O risco operacional decorre de falta de consistência 
e adequação dos sistemas de controle interno, sistemas de 
processamento e informações, o que pode ocasionar 
perdas inesperadas para a instituição (Brito, 2000).

E) RISCO LEGAL

O risco legal, conforme Jorion (2003), está presente 
quando uma transação pode não ser amparada por lei. Os 
riscos legais são controlados por meio de políticas 
desenvolvidas pelo departamento jurídico da instituição. 
Cabe à instituição assegurar-se de que acordos entre 
contrapartes podem ser cumpridos antes que o negócio seja 
consumado. 

Diante do exposto, observa-se que existem diversos 
riscos inerentes aos investimentos financeiros dos fundos 
do RPPS. Logo, uma gestão de risco eficiente aliado a 
tomada de decisão sobre as aplicações desses 
investimentos é fundamental para que esses fundos 
atendam às expectativas de compromissos previdenciários 
(superar passivos atuariais) e garantam a aposentadoria de 
seus contribuintes. Em outras palavras, a política de 
investimentos dos fundos dos RPPS deve promover a 
segurança dessas aplicações de maneira a minimizar a 
incapacidade de atender as obrigações do regime de 
previdência.

Dessa forma, é notória a importância de se 
conhecer a forma ou estratégia de decisões que estão 
sendo utilizadas pelos gestores dos RPPS para minimizar 
os riscos existentes nas atividades de investimento, 
estabelecido pela Resolução CMN nº. 3.790/2009.

5. CAPACITAÇÃO DE GESTORES, SERVIDORES E 
MEMBROS DOS CONSELHOS

A fim de minimizar tais fatores por meio de 
metodologias de acompanhamento e avaliação dos 
investimentos específicos, recomenda-se a capacitação 
dos servidores envolvidos na atividade de gestão, dos 
membros do Conselho Administrativo do ISSM. 

Considerando o disposto no artigo 2, da Portaria 
MPS nº. 155/2008, faz-se necessária a qualificação ou 
certificação dos responsáveis pelos investimentos do ISSM.

6. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

As informações relevantes à gestão financeira do 
ISSM, com destaque para seu desempenho, serão 
disponibilizadas na pagina da Internet ou no quadro de aviso 
da Instituição, com atualização trimestral.

As informações contidas na PAI e suas revisões 
deverão ser disponibilizadas a todos os interessados, 
observados os critérios estabelecidos no artigo 1º da 
Portaria MPS nº 155/2008, bem como o definido no artigo 5 
da Resolução CMN nº 3.922/2010. 

No mínimo será providenciada a inclusão da íntegra 
da PAI do ISSM no quadro de publicação da Instituição, 
devendo também ser encaminhada as Instituições 
Financeiras credenciadas. 

7. ORIENTAÇÕES DE INVESTIMENTOS 

A tabela a seguir apresenta a estrutura atual dos 
produtos de investimentos (posição em junho de 2010) e o 
objetivo de alocação dos recursos administrados pelo ISSM 
para a vigência desta PAI, conforme as especificações da 
Resolução CMN nº. 3.506/2007, pois os atuais 
investimentos não foram alocados na nova Resolução.

Neste contexto, obedecendo aos limites permitidos 
pela Resolução CMN nº 3.922/2010, propõe-se adotar o 
limite de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) e no 
máximo 100% (cem por cento) das aplicações no segmento 
de renda fixa.

Em relação ao segmento de renda variável, cuja 
limitação legal estabelece que os recursos alocados nos 
investimentos, cumulativamente, não poderão exceder a 
30% (trinta por cento) da totalidade dos recursos em moeda 
corrente do ISSM, e assim poder-se-á aplicar até 5% (cinco 
por cento), sendo relevante observar que os investimentos 
poder-se-ão ocorrer em relação a:

º Fundos de investimentos previdenciários 
classificados como ações;

º Fundos de investimentos em ações;
º Fundos de investimentos classificados como 

multimercado. 

A negociação de títulos e valores mobiliários no 
mercado secundário (compra/venda de títulos públicos) 
obedecerá ao disposto do artigo 20 da Resolução CMN nº. 
3.922/2010, e deverá ser registrada no Sistema Especial de 
Liquidação e Custodia (SELIC), não permitindo compra de 
títulos com pagamento de Cupom com taxa inferior à Meta 
Atuarial.

Considerando que o Patrimônio da Instituição é 
composto de 27,88% (vinte e sete por cento, oitenta e oito 
centésimos) de títulos públicos em Carteira Administrada, 
será realizado um estudo para avaliar a viabilidade de 
transferência para uma Carteira de Custodia, deixando de 
ser gestão terceirizada para gestão própria. 

Em outubro de 2010, o índice IBOVESPA fechou o 
mês com 70.673 (setenta mil seiscentos e setenta e três) 
pontos, deixando o mercado de renda variável bastante 
atrativo em face dos preços das ações encontrarem-se 
muito abaixo do preço real. 

No encerramento do primeiro semestre de 2010, o 
montante aplicado em renda variável representava 0% (zero 
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por cento) do patrimônio da Instituição, em decorrência da 
crise no mercado financeiro mundial. Portanto, o ISSM 
optou em não aplicar no segmento de renda variável. 

Na PAI do exercício de 2010 estava definido para a 
renda variável o limite máximo de 30% (trinta por cento). Na 
presente PAI alocaremos 5% (cinco por cento), o que 
reduzirá em mais de 100% (cem por cento) as aplicações 
para o exercício de 2011.

É importante salientar que, seja qual for à alocação 
de ativos, o mercado terá momentos desfavoráveis, ao 
menos em parte da carteira. Daí a necessidade de um 
horizonte de tempo que possa acomodar essas flutuações e 
permitir a recuperação da ocorrência de eventuais perdas e 
também a necessidade de uma diversificação dos 
investimentos. 

Desta forma, o ISSM deve se manter fiel à PAI 
definida para o exercício de 2011. E de forma organizada, 
recompor a alocação dos investimentos existentes na nova 
Resolução do Conselho Monetário Nacional. 

As aplicações realizadas pelo ISSM no exercício de 
2011 passarão por um processo de análise no fim daquele 
exercício, e para tanto serão utilizadas algumas ferramentas 
disponíveis no mercado, como histórico de cotas de fundos 
de investimentos, abertura de carteira de investimentos, 
informações on-line, pesquisa em sites institucionais e 
outras.  

As aplicações em fundos de investimentos em 
direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio 
aberto, poderão ser aplicadas em até 15% (quinze por 
cento), em face de tais produtos de investimentos 
demonstrarem rentabilidade que tem permitido alcançar as 
metas atuarial e gerencial definidas nesta PAI e permitirão o 
controle da volatilidade da carteira.

 
Além de estudar o regulamento e o prospecto dos 

fundos de investimentos, será feita uma análise do 
gestor/emissor e da taxa de administração cobrada. Esses 
investimentos serão controlados através de uma 
valorização diária da carteira consolidada e por aplicação, e 
cons tan temente  se rão  ava l iados  a t ravés  de  
acompanhamento de desempenho, da abertura da 
composição de carteiras e avaliações de ativos de carteira 
própria. 

As avaliações serão realizadas trimestralmente 
para orientar as definições de estratégias e as tomadas de 
decisão, de forma a aperfeiçoar o retorno da carteira e 
minimizar riscos.

Desde setembro de 2008, com a desaceleração da 
economia americana, a economia mundial vem passando 
por uma série de crises que até hoje se refletem nas 
expectativas dos agentes econômicos, tendo como questão 
central a dúvida existente sobre o potencial crescimento das 
economias Européias e Asiáticas, que atualmente 
apresentam patamares de consumo historicamente mais 
baixos. 

Toda esta preocupação e atenção do mercado se 
reflete no risco e conseqüentemente na significativa 
volatilidade, que desde então vem se apresentando. 

Portanto, temos como principal resultante deste 

cenário o fato de que a volatilidade veio para ficar por um 
bom tempo, até que se encontre um novo equilíbrio de 
crescimento das economias mundiais. 

Em 2009, a economia brasileira não passou por um 
processo de recessão, principalmente pelos fortes 
estímulos fiscais anti-cíclicos adotados pelo Governo 
Federal, e pela  não dependência de nossa  economia com 
o exterior. 

As bolsas mundiais tinham “targets” mais altos que 
os atuais e a Bovespa tinha um “target price” paro o final do 
ano passado de 80.000 pontos. No segmento de renda fixa 
esta situação acabou se invertendo, na medida em que a 
maioria das economias externas adotavam políticas 
monetárias mais frouxas, o Brasil acabou por elevar as taxas 
de juros, provocando um comportamento ao longo da curva 
de juros muito mais pontual do que estrutural. 

Desta forma, em nossa opinião, a curva de juros 
futuros continuará apresentando muita volatilidade, pois a 
inflação vai voltar a acelerar no segundo semestre deste 
ano. 

Isto posto, entendemos que no atual cenário 
econômico é recomendável a aplicação em fundos de 
investimentos que estão atrelados ao IMAB, principalmente 
os fundos com menor aplicação em títulos públicos, pois 
estes fundos de investimentos não terão tanta volatilidades 
como as maioria dos fundos de investimentos atrelados ao 
IMAB-Geral (Banco do Brasil, CEF, Itaú).

O gráfico dos leilões de NTN-B (títulos públicos 
indexados em IPCA) mostra tanto a volatilidade e como a 
tendência de queda dos prêmios de risco, agravado pelo 
fato de que as NTN-Bs com vencimento acima de 2020 já 
apresentam um prêmio de risco inferior à IPCA + 6% ano, o 
que dificulta a alocação em títulos públicos como estratégia 
única de investimento visando obter performance superior 
ao IPCA + 6% ano. 

Nosso posicionamento é de que no longo prazo, 
provavelmente os fundos que tem como característica 
investir em títulos de crédito privado, deverão ter menos 
volatilidade e uma melhor performance.

GRÁFICO I – LEILOES DE NOTA DO TESOURO 
NACIONAL SÉRIE B – NTN-B

Em resumo, os investimentos do ISSM para o exercício de 
2011, seguirão a seguinte distribuição: 

TABELA II – OBJETIVOS DE ALOCAÇÃO DOS 
RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E 

CARTEIRA :

DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº 391 - de 25 a 31 de Dezembro de 2010 -PÁGINA 106 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



TABELA III – DIVERSIFICAÇÃO DA ALOCAÇÃO 
DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E 

CARTEIRA:

2. VEDAÇÕES 

a) Aplicar os recursos em cotas de fundos de 
investimentos, cuja atuação em mercado 
derivativos gere exposições superiores ao 
respectivo patrimônio líquido, com exceção dos 
fundos de investimentos multimercado; 

b) Realizar as operações denominadas day-trade, 
assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas 
no mesmo dia, independentemente do regime 
próprio possuir estoque ou posição anterior do 
mesmo ativo, com exceção dos fundos de 
investimentos multimercado;

c) Atuar em modalidades operacionais ou negociar 
com duplicar, títulos de crédito ou outros ativos que 
não os previstos na Resolução CMN nº. 3.922/2010;

d) Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundos de 
investimentos em direitos creditórios, cuja carteira 
contenha, direta ou indiretamente, direitos 
creditórios e títulos representativos desses direitos 
em que o Ente federativo figure como devedor ou 
preste fiança, aval, aceite ou coobrigaçao sob 
qualquer outra forma, e em cotas de fundos de 
investimentos em direitos creditórios não-
padronizados;

e) As aplicações em cotas de um mesmo fundo de 
investimento ou fundo de investimento em cotas de 
fundos de investimentos classificados como 
previdenciários não podem exceder: 20% (vinte por 
cento) dos recursos em moeda corrente do Regime 
Próprio de Previdência Social; e 20% (vinte por 
cento) do patrimônio líquido do fundo de 
investimento;

f) O total das aplicações do Regime Próprio de 
Previdência Social em um mesmo fundo de 
investimento deverá representar, no máximo, 20% 
(vinte por cento) do patrimônio líquido do ISSM.

g) As aplicações em Fundos de Investimento em 
Direitos Creditórios – FIDC somente poderão ser 
efetuadas em produtos que apresentem, 
obrigatoriamente, dentre os sistemas de garantia e 
colateral oferecidos, o mecanismo de subordinação 
de quotas, isto é, emissão de quotas subordinadas 
garantidas pelo originador/cedente dos direitos 
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creditórios.

9. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA

Sempre que possível, o ISSM poderá adquirir títulos 
públicos de emissão do Tesouro Nacional com a finalidade 
de promover o casamento entre seus fluxos do passivo 
atuarial, respeitando o disposto no artigo 19, da Resolução 
do CMN nº. 3.922/2010, e deverão ser registrados no 
Sistema Especial de Liquidação e de Custodia (SELIC). 

Dada à queda da taxa de juros SELIC, a compra de 
títulos públicos indexados a índices de inflação poderá fazer 
parte da carteira de investimentos.

A aquisição de títulos públicos de emissão do 
Tesouro Nacional no mercado secundário será realizada 
através de Instituições Financeiras detentoras de contrato 
de carteira administrada com o ISSM, obedecendo aos 
seguintes critérios:

· Rentabilidade líquida;
· Menor Taxa de Administração;
· Marcação a preço de mercado. 

O ISSM deverá, dentro do exercício de 2011, 
aprimorar as bases cadastral, atuarial e legal, com a 
finalidade de realizar Estudo Atuarial que garanta o 
cumprimento dos benefícios previdenciários no curto, médio 
e longo prazo, com intuito de orientar as realizações de 
aplicações. Este Estudo Atuarial balizará a elaboração de 
cenários de longo prazo, que serão utilizados pela 
metodologia empregada no processo de alocação de ativos 
(Asset Lyabilit Management – ALM – Gestão de Ativos e 
Passivos).

10. MODELO DE GESTÃO 

Para a vigência desta Política de Investimentos, a 
gestão das aplicações dos recursos do ISSM será própria, 
ou seja, quando a aplicação é realizada, pelo próprio ISSM 
através das instituições financeiras aprovadas no 
credenciamento realizado. 

11. METAS E DIRETRIZES PARA A ALOCAÇÃO DE 
RECURSOS

11.1 META ATUARIAL 

Os recursos financeiros administrados pelo ISSM 
deverão ser aplicados de forma a buscarem retorno superior 
ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE mais 6% a.a (seis por cento ao ano), observando-se 
sempre a adequação do perfil de risco dos segmentos de 
investimentos. Além disso, devem ser respeitadas as 
necessidades de mobilidade de investimentos e de liquidez 
adequada ao atendimento dos compromissos atuariais.

A escolha do IPCA deve-se ao fato de que é o índice 
oficial do Governo Federal para medição das metas 
inflacionarias e possui projeções constantes através do 
Boletim FOCUS, divulgado pelo Banco Central do Brasil. 

11.2 META GERENCIAL 

Com relação à meta gerencial, a composição da 
carteira de investimentos e o atual cenário econômico para o 

estabelecimento de 100% (cem por cento) da Taxa 
Referencial SELIC (Sistema Especial de Liquidação e 
Custodia) fixada pelo COPOM (Comitê de Política 
Monetária) do Banco Central do Brasil.

11.3 SEGMENTOS DE RENDA FIXA 

Para o segmento de renda fixa, os seguintes 
benchmarks: Selic, IGP-M + 6% a.a.; CDI; INPC + 6% a.a.

Além dos benchmarks acima citados, o ISSM, 
utilizará, atendendo a nova Resolução do CMN de 2009, os 
Índices de Mercado Anbima – IMA, de acordo com a opção 
de investimento. 

O IMA tem a finalidade de estimular um maior 
dinamismo para os mercados primários e secundários da 
dívida mobiliária federal, e, ao mesmo tempo, avaliar a 
perfomance das carteiras dos fundos que, além de títulos de 
renda fixa prefixada, também detivessem títulos indexados 
a índices de preços – Notas do Tesouro Nacional – serie B e 
Notas do Tesouro Nacional – serie C – e vinculadas à Taxa 
SELIC – Letras Financeiras do Tesouro – e, considerando-
se a experiência acumulada pela ANBIMA – Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 
Capitais na apuração de preços de mercado para títulos 
federais, o Tesouro Nacional propôs formalmente a criação e 
divulgação, além do IRF-M, de índices referenciados nas 
carteiras de NTN-B, NTN-C e LFT. 

Assim, a ANBIMA iniciou, a partir de 01 de abril de 
2005, a divulgação do IMA, que contempla quase que 
integralmente a carteira de títulos públicos em poder do 
mercado, e funciona como uma carteira teórica na qual 
busca-se replicar a composição da dívida pública mobiliária 
federal e que será subdividido em quatro índices – IMA 
Geral, IMA-S, IMA-C, IMA-B – com características 
específicas, como um indicador diferente para cada tipo de 
papel que há na composição da dívida, e que refletem os 
vários indexadores existentes para os títulos, tais como os 
índices IGP-M e IPCA, abertos em prazos inferiores e 
superiores a cinco anos. Cada um desses IMA tem suas 
características especificas, quais sejam:

 
· IMA-GERAL: obtido agregando-se diariamente a 

rentabilidade dos IMA e do IRF-M. É construído, 
portanto, a partir do valor ponderado das carteiras 
do IRF-M, do IMA-S, do IMA-B e do IMA-C. Quando 
de sua criação, representava cerca de 90% 
(noventa por cento) da dívida mobiliária federal 
interna, pois não contempla os títulos cambiais – 
NTN-D – e os títulos não negociáveis em mercado.

· IMA-S: composto pelos títulos públicos federais 
pós-fixados (indexados à taxa SELIC), as LFT em 
poder do público. Não estão incluídas na carteira do 
Índice as LFT-A e LFT-B. 

· IMA-B, IMA-B 5 e IMA-B 5+: composto de títulos 
públicos federais atrelados ao IPCA, as NTN-B, que 
estejam em poder do público. Além do Índice 
“cheio”, que contempla todos os vencimentos 
vendidos de forma definitiva, são calculados ainda 
dois índices parciais. O de curto prazo, composto 
por vencimentos de prazo menor ou igual a cinco 
anos (IMA-B 5), e o longo mais longo, composto por 
títulos com maturidade maior do que cinco anos 
(IMA-B 5+). 
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· IMA-C, IMA-C 5 e IMA-C 5+: composto pelos títulos 
públicos federais indexados ao IGP-M, as NTN-C, 
que estejam em poder do publico. Além do Índice 
“cheio”, que contempla todos os vencimentos 
vendidos de forma definitiva, são calculados ainda 
dois Índices parciais. O de curto prazo, composto de 
vencimentos de prazo menor ou igual a cinco anos 
(IMA-C 5), e o prazo mais longo, composto por título 
de maturidade superior a cinco anos (IMA-C 5+). 

Já o Índice de Renda Fixa de Mercado (IRF-M), de 
concepção, implementação e entendimento tão simples, 
tenha demorado tanto tempo para surgir no Brasil – com 
efeito, indicadores semelhantes já existem nos Estados 
Unidos desde o início da década de 70, quando a Lehman 
Brothers lançou o Government/Corporate Index.

Entretanto, somente a partir do Plano Real e, com a 
conseqüente estabilização da economia, as condições 
necessárias para o nascimento deste índice foram 
estabelecidas. Desde junho de 1994, quando a 
estabilização econômica foi efetivamente alcançada, o 
Brasil vem passando por uma reestruturação de seu 
Sistema Financeiro, com o objetivo de agilizar e dar maior 
segurança às operações. No intuito de minimizar o risco 
sistêmico e dar maior transparência ao mercado financeiro 
nacional, o Banco Central vem promovendo e incentivando 
a oferta de produtos e serviços cada vez mais sofisticados, 
adequando o país às normas do Acordo de Basiléia.

Neste sentido, a ANDIMA e a BM&F, confirmando a 
qualidade de entidades comprometidas com o 
desenvolvimento do mercado financeiro nacional, criaram, 
em meados do ano de 2000, um grupo de trabalho que 
incluiu vários profissionais ligados ao setor, para elaborar o 
IRF-M, implementado em 1º de dezembro de 2000. Este 
índice vem atender a duas demandas específicas do 
mercado: a criação de um benchmark alternativo e mais 
adequado para avaliar a performance de investimentos em 
papéis prefixados e a possibilidade de criação de fundos 
referenciados neste novo indicador.

11.4 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 

Para o segmento de renda variável, o benchmark 
utilizado será o índice IBOVESPA. Entretanto o ISSM, 
poderá rever o benchmark do segmento de renda variável 
ao longo desta PAI. 

11.5 SEGMENTO DE IMÓVEIS 

As aplicações no segmento de imóveis devem ser 
efetuadas exclusivamente através de cotas de fundos de 
investimento imobiliário, no entanto o ISSM não alocará 
recursos neste segmento. 

A integralização das cotas de fundos de 
investimento imobiliário deve ser realizada exclusivamente 
através de terrenos ou outros imóveis vinculados por lei ao 
ISSM. 

12. DIRETRIZES DE APLICAÇÃO 

12.1 CENÁRIO ECONÔMICO 

Utilizou-se como parâmetro para formulação das 
diretrizes de aplicação dos recursos para o exercício de 

2011, dados e cenários constantes do Relatório de Inflação 
(publicação do Comitê de Política Monetária – COPOM). 

12.2 PERSPECTIVAS PARA 2011

12.2.1 INFLAÇÃO 

O IPCA projetado para o encerramento do exercício 
de 2010 foi de 5,46% (cinco por cento, quarenta e seis 
centésimos), projetada pelo Banco Central em outubro.

A inflação tem se comportado ao longo do tempo 
dentro dos intervalos definidos pelo Banco Central de 
acordo com as expectativas inflacionárias do Governo 
Federal.

12.2.2 PROJEÇÕES: CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO

São de amplo conhecimento os avanços pelos 
quais o Brasil passou nos últimos anos, que justificaram a 
obtenção do grau de investimento em 2010. Isso reflete a 
consolidação de uma política econômica responsável e de 
uma expressiva redução da vulnerabilidade externa via 
aumento de reservas, principalmente.

Os elementos acima explicam porque se acredita no 
potencial de médio e longo prazo da economia brasileira. Ao 
mesmo tempo, porém, eles não evitam a avaliação de que 
em 2011.

É verdade que reformas importantes, como a 
política, a tributária e a trabalhista não avançaram, mas isso 
não impediu o país de apresentar um crescimento 
satisfatório. 

Diante dessas novas condições, o mercado sinaliza 
de forma intensa que a Taxa SELIC pode aumentar em 2011. 
Isso combinado com as pressões inflacionárias que poderão 
ocorrer no segundo semestre de 2011, nos leva a prever que 
a Taxa SELIC poderá atingir o patamar de 11,50% (onze por 
cento e cinqüenta centésimos).

Projeta-se o IPCA para o exercício de 2011, em um 
patamar de 5,70% (cinco por cento e setenta centésimo). 

Diante do cenário descrito, apresentamos as 
Projeções Macroeconômicas de indicadores balizadores da 
economia. 

9. CONTROLES INTERNOS

Serão elaborados pelos responsáveis pelo 
Conselho do Administrativo do ISSM, relatórios trimestrais 
de acompanhamento da PAI e terá como objetivo 
acompanhar o desenvolvimento desta PAI.

Os relatórios supracitados serão mantidos pelo 
ISSM à disposição da Secretaria de Previdência Social – 
SPS, Tribunal de Contas do Estado, Conselho 
Administrativo e Fiscal e demais Órgãos fiscalizadores. 
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Caberá ao Conselho Administrativo acompanhar a 
PAI e sua aderência legal analisando a efetiva aplicação dos 
seus dispositivos. 

Para as operações realizadas no mercado 
secundário (compra/venda de títulos públicos), o ISSM 
deverá realizar o acompanhamento de preços e taxas 
praticados em tais operações e compara-los aos preços e 
taxas utilizados como referência no mercado (ANBIMA). 

10. CONTROLES DE RISCO DE CRÉDITO 

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros do 
ISSM que exijam classificação do risco de crédito das 
emissões e dos emitentes (instituições financeiras) a 
decisão será fundamentada no mínimo em duas 
classificações de risco (rating) baixo, atribuídas por 
entidades legalmente autorizadas a realizar tal atividade. 

O ISSM controlará o risco de crédito como mostram 
as tabelas abaixo, sempre respeitando os limites e 
restrições legais:

9. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE 
CUSTODIA (SELIC)

Conforme disposto na Resolução CMN nº 
3.922/2010, os títulos e valores mobiliários integrantes dos 
diversos segmentos de aplicação dos recursos dos 
Regimes Próprios de Previdência Social devem ser 
registrados no Sistema Especial de Liquidação e de 
Custodia (SELIC), em sistemas de registro e de liquidação 
financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do 
Brasil e/ou mantidos em conta de depósito em instituição ou 
entidade autorizada à prestação desse serviço pela 
Comissão de Valores Mobiliários. 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

A presente PAI poderá ser revista trimestralmente e 
monitorada a curto prazo, a contar da data de sua aprovação 
pelo Conselho Administrativo do ISSM, sendo que o prazo 

de validade compreenderá de 01 de janeiro de 2011 até 31 
de dezembro de 2011. 

Reuniões extraordinárias junto ao Conselho do 
Administrativo serão realizadas sempre que houver 
n e c e s s i d a d e  d e  a j u s t e s  p e r a n t e  o  
comportamento/conjuntura do mercado e/ou quando de 
apresentar o interesse de preservação dos ativos 
financeiros do ISSM. 

O ISSM solicitará no início do exercício rating das 
Instituições Financeiras credenciadas, com vistas a analisar 
e avaliar a situação de risco, considerando os critérios 
definidos em Controle de Risco de Créditos. 

Durante o ano de 2011 deverão ser certificados os 
responsáveis pelo Conselho de Administrativo, através da 
Certificação Profissional Séria 10 (CPA-10), instituído pela 
Associação Nacional dos Bancos de Investimento – ANBID 
ou Certificação dos Gestores dos Regimes Próprios de 
Previdência Social (CGRPPS). 

As Instituições Financeiras que operam e que 
venham a operar com o ISSM poderão, a título institucional, 
dar apoio técnico através de cursos, seminários e wokshops 
ministrados por profissionais de mercado e/ou funcionários 
das Instituições para capacitação de servidores e membros 
dos Conselhos. 

Na ausência do Conselho do Administrativo, os 
novos recursos aportados deverão ser aplicados nos 
produtos de investimentos que apresentarem melhor 
rentabilidade líquida num período de avaliação 
imediatamente anterior a data de aplicação. 

Casos omissos nesta PAI remetem-se a Resolução 
do CMN 3.922/2010 e no que couber a Resolução CMN 
3.790/2009, até o enfim do enquadramento dos fundos de 
investimentos. 

É parte integrante desta PAI cópia da Ata do 
Conselho Administrativo do ISSM, que aprova o presente 
instrumento, devidamente assinada pelos membros. 

Camaçari, 28 de dezembro de 2010. 

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM

RENATO REIS BRITO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO ISSM

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E 

PREVIDENCIÁRIO DO ISSM

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 190/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de penso, para 
atender as necessidades da rede de saúde do município de 
Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2010. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.
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PREGÃO Nº 192/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de penso, para 
atender as necessidades da rede de saúde do município de 
Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2010. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

PREGÃO Nº 211/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2010. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

PREGÃO Nº 237/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
equipamentos odontológicos, destinados ao Centro de 
especialidades Odontológicas e Unidades da Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO:15/12/2010. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 0103/2010 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto a Aquisição de 
mochilas (com e sem rodinhas) e pasta colegial, à empresa 
ADAC COMERCIAL LTDA – ME, para o único lote, conforme 
planilha seguir:

Data da Homologação: 16/12/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 
0098/2010 – COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto 
a Aquisição de tênis para fardamento escolar do corpo 
discente da Rede Municipal de Ensino, à empresa 
OMEGA CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ESCOLARES E ESPORTIVOS LTDA, para 
o único lote, conforme planilha seguir:

Data da Homologação: 20/12/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO.
 
PREGÃO Nº 091/2010 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde 
- SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/11/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.

 
PREGÃO Nº 245/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/12/2010. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.
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O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o Convite - SECAD n.º 0010/2010, que tem como objeto 
é a  Aquisição de material de expediente para atender as 
demandas da Secretaria da Fazenda à empresa ADAC 
COMERCIAL LTDA – ME, com o valor global de R$60.451,80 
(sessenta mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais e oitenta 
centavos).Data da Homologação: 28/12/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 377/2010 CONTRATADO: COOPERATIVA SER 
DO SERTÃO (COOPSERTÃO). Chamada Pública nº. 002/2010 – 
SEDUC. OBJETO: Chamada pública para aquisição de gêneros 
alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar da Rede 
Pública Municipal, diretamente da agricultura familiar. Valor 
Global de R$ 257.600,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e 
seiscentos reais). Dotação Orçamentária: Projeto / Atividade 
4008 - Natureza da Despesa 3390.30 - Fonte 115.033. Data da 
assinatura: 02/12/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 378/2010 CONTRATADO: COOPERATIVA DE 
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DO ESTADO DA BAHIA (COOPAF). Chamada Pública 
nº. 002/2010 – SEDUC. OBJETO: Chamada pública para 
aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da 
merenda escolar da Rede Pública Municipal, diretamente da 
agricultura familiar. Valor Global de R$ 56.400,00 (cinquenta e 
seis mil e quatrocentos reais). Dotação Orçamentária: Projeto / 
Atividade 4008  - Natureza da Despesa 3390.30 - Fonte 115.033. 
Data da assinatura:02/12/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 420/2010 CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DA 
REGIÃO SISALEIRA - APAEB. Chamada Pública nº. 002/2010 – 
SEDUC. OBJETO: Chamada pública para aquisição de gêneros 
alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar da Rede 
Pública Municipal, diretamente da agricultura familiar. Valor 
Global de R$ 188.400,00 (cento e oitenta e oito mil e quatrocentos 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto / Atividade 4008 - Natureza 
da Despesa 3390.30 - Fonte 115.033. Data da assinatura: 
02/12/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 387/2010 CONTRATADO: DSPM COMÉRCIO 
DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. Pregão 
Eletrônico nº 0092/2010 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: 
Aquisição de CDs Infantis para as unidades escolares da rede 
municipal de ensino. Para o lote 01 (único), com o valor global de 

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

PREGÃO Nº 248/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 28/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.

 

R$ 24.292,70 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e dois reais e 
setenta centavos). Dotação Orçamentária: Projeto Atividade 4016 
- Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - Fonte 0101.030. Data da 
assinatura: 10/12/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 381/2010 CONTRATADO: GUSAFER 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. Pregão 
Presencial nº 0082/2010 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: 
Aquisição de cadeiras com base fixa e giratória, mesas de 
trabalho, para microcomputador e para reunião, visando atender 
as demandas das Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, incluindo montagem. Para o lote 01 (CADEIRA COM 
BASE FIXA E GIRATÓRIA), com o valor global de R$ 22.000,00 
(vinte e dois mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto / Atividade 
4005 - Natureza da Despesa 4.4.90.52 - Fonte 0101.030. Data da 
assinatura: 13/12/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 380/2010 CONTRATADO: M. G. COMERCIAL 
DE MÒVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. Pregão 
Presencial nº 0082/2010 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: 
Aquisição de cadeiras com base fixa e giratória, mesas de 
trabalho, para microcomputador e para reunião, visando atender 
as demandas das Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, incluindo montagem. Para o lote 02 (MESAS DE 
TRABALHO, PARA COMPUTADOR E PARA REUNIÃO), com o 
valor global de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto / Atividade 4005 - Natureza 
da Despesa 4.4.90.52 - Fonte 0101.030. Data da assinatura: 
13/12/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 426/2010 CONTRATADO: OMEGA 
CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ESCOLARES E 
ESPORTIVOS LTDA. Pregão Eletrônico nº 0098/2010 – 
COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de tênis para 
fardamento escolar do corpo discente da Rede Municipal de 
Ensino. Para o lote 01 (único), com o valor global de R$ 
1.470.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta mil reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto / Atividade 4005 - Natureza da 
Despesa 3.3.90.30 - Fonte 0101.030. Data da assinatura: 
20/12/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 430/2010 CONTRATADO: ADAC COMERCIAL 
LTDA. Pregão Presencial nº 0103/2010 – COSEL/EDUCAÇÃO. 
OBJETO: Aquisição de mochilas (com e sem rodinhas) e pasta 
colegial, para o corpo discente da Rede Municipal de Ensino. Com 
único lote, o valor global de R$ 684.500,00 (seiscentos e oitenta e 
quatro mil e quinhentos reais). Dotação Orçamentária: Projeto 
Atividade 4005 - Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - Fonte 
0101.030. Data da assinatura: 17/12/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO 0428/2010. PROCESSO Nº. 1554/2010. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.  0158/2010. 
CONTRATADO: MARION SANTOS PEREIRA. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS: TON CARFI, ALINE 
BARROS,  MINISTERIO DAVI SACER E  4 POR 1, ATRAVÉS DE 
SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO A EMPRESA MARION 
SANTOS PEREIRA-ME, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS 
MUSICAIS NO CONGRESSO DA JUVENTUDE EVANGELICA 
DE CAMAÇARI, FESTA DEMONINADA “CONJUEC 2010”, QUE 
SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/12/2010 EM CAMAÇARI-
BA. VALOR GLOBAL: R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE: 4060; 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39; FONTE: 0100.000. DATA 
DA ASSINATURA: 14/12/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 0429/2010. PROCESSO Nº. 1555/2010. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.  0159/2010. 
CONTRATADO: MICHEL SILVA DE JESUS. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS: MENINAS 
ATREVIDAS, COM KARICIA, MISTURA TOTAL, LEVANÓIZ, 
REBOLEXON,  O GRUDY E MEGA HITS, ATRAVÉS DE SEU 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO A EMPRESA MICHEL SILVA 
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DE JESUS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS NA 
FESTA EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA 
DO PARTO QUE SERÁ REALIZADA NA LOCALIDADE DE 
AREIAS, NOS DIAS 17, 18 E 19/12/2010. VALOR GLOBAL: R$ 
110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE: 4060; ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.39; FONTE: 0100.000. DATA DA 
ASSINATURA: 14/12/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 0437/2010. PROCESSO Nº. 1566/2010. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.  0160/2010. 
CONTRATADO: J. EDVA DA SILVA CAMPOS. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS: NEIDE BASSAN, 
LIU & CIA, NOSSO DOM, CELEBRIDADE 10 E FURAKÃO, 
ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO A 
EMPRESA J. EDVA DA SILVA CAMPOS, PARA REALIZAÇÃO DE 
SHOWS MUSICAIS NA  FESTA NATALINA DO SERVIDOR 
PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO 
DE 2010 NA CIDADE DO SABER CAMAÇARI-BA. VALOR 
GLOBAL: R$ 54.000,00 (CINQÜENTA E QUATRO MIL REAIS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE: 4060; 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39; FONTE: 0100.000. DATA 
DA ASSINATURA: 20/12/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 0441/2010. PROCESSO Nº. 1571/2010. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.  0161/2010. 
CONTRATADO: L A RIBEIRO COMÉRCIO. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS: OPÇÃO 3, NADJA 
MEIRELLES, MIGUELÃO DO FORRÓ, AXEMIL, CORDA 
BAMBA, CANTO SAMBA, WELMA OLIVEIRA, FORA DA MIDIA, 
ERIC MAZZONE E NOSSO DOM, ATRAVÉS DO SEU 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO A EMPRESA L.A RIBEIRO 
COMÉRCIO,  PARA  APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS 
NO REVEILLON/2011 QUE SERÁ  REALIZADO NAS 
LOCALIDADES DE (AREMBEPE, JAUÁ, BARRA DO JACUÍPE E 
PRAÇA DOS 46) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA. VALOR 
GLOBAL: R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE: 4060; 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39; FONTE: 0100.000. DATA 
DA ASSINATURA: 28/12/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO N.º 311/2010. CONTRATADA: 
ANDRADE TELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 209/2010 – COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedor dos 
lotes 01 e 06. VALOR GLOBAL: R$ 13.650,00 (treze mil 
seiscentos e cinqüenta reais). DATA DA ASSINATURA: 
01/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 312/2010. CONTRATADA: 
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 209/2010 – COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedor do 
lote 02. VALOR GLOBAL: R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos 
reais). DATA DA ASSINATURA: 01/12/2010. CAMILO PINTO DE 
FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
335/2010. CONTRATADA: DIVIMED COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 192/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de penso, para atender as necessidades da rede 
de saúde do município de Camaçari, para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da Administração 

Pública Municipal. Vencedora dos lotes 01 à 17. VALOR GLOBAL: 
R$ 12.018,36 (doze mil, dezoito reais e trinta e seis centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
230/2010. CONTRATADA: CONCORD DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA EPP. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
161/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos diversos, destinados à Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora do lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 8.700,00 (oito mil e 
setecentos reais). DATA DA ASSINATURA: 15/12/2010. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 320/2010. CONTRATADA: T & 
J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
205/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis, para 
atender as necessidades da rede de saúde do município de 
Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedor do lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 8.250,00 (oito mil, 
duzentos e cinquenta reais). DATA DA ASSINATURA: 
13/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 321/2010. CONTRATADA: 
S.R.S. SANTOS & CIA LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
205/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis, para 
atender as necessidades da rede de saúde do município de 
Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedor dos lotes 02 e 09. VALOR GLOBAL: R R$ 29.420,00 
(vinte e nove mil, quatrocentos e vinte reais). DATA DA 
ASSINATURA: 13/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E 
SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 322/2010. CONTRATADA: 
COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO 
LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 205/2010 – COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e móveis, para atender as necessidades da rede 
de saúde do município de Camaçari, para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedor do lote 04. VALOR GLOBAL: de R$ 
26.098,80 (vinte e seis mil, noventa e oito reais e oitenta 
centavos). DATA DA ASSINATURA: 13/12/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 323/2010. CONTRATADA: 
TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA. PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 205/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e móveis, para atender as necessidades da rede 
de saúde do município de Camaçari, para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedor do lote 07. VALOR GLOBAL: R$ 
17.298,80 (dezessete mil, duzentos e noventa e oito reais e 
oitenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 13/12/2010. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 324/2010. CONTRATADA: 
DRF – DOIS RIOS FERRAGENS LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 205/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis, 
para atender as necessidades da rede de saúde do município de 
Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedor do lote 08. VALOR GLOBAL: R$ 15.234,00 (quinze mil, 
duzentos e trinta e quatro reais). DATA DA ASSINATURA: 
13/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 325/2010. CONTRATADA: 
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CIBX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 205/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e móveis, para atender as necessidades da rede 
de saúde do município de Camaçari, para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedor do lote 10. VALOR GLOBAL: R$ 
18.950,00 (dezoito mil, novecentos e cinqüenta reais). DATA DA 
ASSINATURA: 13/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E 
SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 326/2010. CONTRATADA: TLS 
INFORMATICA LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 205/2010 – 
COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis, para atender as 
necessidades da rede de saúde do município de Camaçari, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedor do 
lote 11. VALOR GLOBAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 13/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E 
SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 327/2010. CONTRATADA: 
VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 205/2010 – COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e móveis, para atender as necessidades da rede 
de saúde do município de Camaçari, para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedor do lote 12. VALOR GLOBAL: R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). DATA DA ASSINATURA: 
13/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 328/2010. CONTRATADA: 
PROVISÃO JC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 205/2010 – COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e móveis, para atender as necessidades da rede 
de saúde do município de Camaçari, para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedor do lote 13. VALOR GLOBAL: R$ 
17.089,00 (dezessete mil e oitenta e nove reais). DATA DA 
ASSINATURA: 13/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E 
SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 337/2010. CONTRATADA: 
DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 190/2010 - COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de penso, para 
atender as necessidades da rede de saúde do município de 
Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedor dos lotes 01 a 19. VALOR GLOBAL: R$ 26.168,19 (vinte 
e seis mil, sento e sessenta e oito reais e dezenove centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 314/2010. CONTRATADA: 
NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 143/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de baldes, bisturi, escada, 
colposcópio, cadeira para doação de sangue, esfgmomanômetro, 
estetoscópio, cadeiras de rodas e maca fixa, para atender as 
necessidades da rede de saúde do município de Camaçari, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedor dos 
lotes 02, 03 e 04. VALOR GLOBAL: R$ 87.845,00 (oitenta e sete 
mil, oitocentos e quarenta e cinco reais). DATA DA ASSINATURA: 
10/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 315/2010. CONTRATADA: 
LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA-EPP. PREGÃO PRESENCIAL N.º 143/2010 – 
COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
baldes, bisturi, escada, colposcópio, cadeira para doação de 

sangue, esfgmomanômetro, estetoscópio, cadeiras de rodas e 
maca fixa, para atender as necessidades da rede de saúde do 
município de Camaçari, para futuras contratações, de acordo com 
a conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedor do lote 05. VALOR GLOBAL: R$ 42.600,00 
(quarenta e dois mil, seiscentos reais). DATA DA ASSINATURA: 
10/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 316/2010. CONTRATADA: 
DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 143/2010 – COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de baldes, bisturi, 
escada, colposcópio, cadeira para doação de sangue, 
esfgmomanômetro, estetoscópio, cadeiras de rodas e maca fixa, 
para atender as necessidades da rede de saúde do município de 
Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedor dos lotes 07, 09, 11, 12, 13 e 14. VALOR GLOBAL: R$ 
68.420,00 (sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais). DATA 
DA ASSINATURA: 10/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA 
E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 317/2010. CONTRATADA: 
RENASCER IND. E COMERCIO MOVEIS HOSPITALARES 
LTDA.EPP. PREGÃO PRESENCIAL N.º 143/2010 – 
COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
baldes, bisturi, escada, colposcópio, cadeira para doação de 
sangue, esfgmomanômetro, estetoscópio, cadeiras de rodas e 
maca fixa, para atender as necessidades da rede de saúde do 
município de Camaçari, para futuras contratações, de acordo com 
a conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedor do lote 08. VALOR GLOBAL: R$ 16.200,00 
(dezesseis mil e duzentos reais). DATA DA ASSINATURA: 
10/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 318/2010. CONTRATADA: 
GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-
EPP PREGÃO PRESENCIAL N.º 143/2010 – COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de baldes, bisturi, 
escada, colposcópio, cadeira para doação de sangue, 
esfgmomanômetro, estetoscópio, cadeiras de rodas e maca fixa, 
para atender as necessidades da rede de saúde do município de 
Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedor do lote 10. VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais). DATA DA ASSINATURA: 10/12/2010. CAMILO PINTO DE 
FARIA LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 319/2010. CONTRATADA: 
REIFASA COMERCIAL LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
143/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de baldes, bisturi, escada, colposcópio, cadeira para 
doação de sangue, esfgmomanômetro, estetoscópio, cadeiras de 
rodas e maca fixa, para atender as necessidades da rede de 
saúde do município de Camaçari, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedor do lote 16. VALOR GLOBAL: R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais). DATA DA ASSINATURA: 
10/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 331/2010. CONTRATADA: 
BETANIAMED COMERCIAL LTDA (EPP). PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 235/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de compressor odontológico, 
destinados ao Centro de especialidades Odontológicas e 
Unidades da Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedor do lote 01. VALOR 
GLOBAL: R$ 10.500,00 (dez mil quinhentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 20/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E 
SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 332/2010. CONTRATADA: 
MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (EPP). 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 235/2010 – COSEL/SESAU – 
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OBJETO: Registro de preços para aquisição de compressor 
odontológico, destinados ao Centro de especialidades 
Odontológicas e Unidades da Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedor do 
lote 02. VALOR GLOBAL: R$ 41.995,00 (quarenta e um mil 
novecentos e noventa e cinco reais). DATA DA ASSINATURA: 
20/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

EXTRATO DA APOSTILA 001 AO TERMO DE COMPROMISSO 
DE FORNECIMENTO N.º 256/2010

(Processo Administrativo N.º 1012/2010) 
 
A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, informa a correção do número do RG do 
representante legal no Termo de Compromisso de Fornecimento 
N.º 256/2010, com a empresa REIFASA COMERCIAL LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob N.º 01.169.999/0001- 60, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de medicamentos diversos, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal, oriundo do Pregão n.º 184/2010 
(Presencial) – COSEL/SESAU. Onde se lê: RG nº 174953378 
SSP/SP; Leia-se: RG nº 17495378 SSP/SP.

RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO 

A GEMAT – Gerência de Aquisição de Materiais retifica-se, devido 
a falta de informações na publicação da Dispensa de Licitação n.º 
0185/2010  e Contrato nº 366/2010– Associação Civil Oficina de 
Composição Agora-OCA. Publicada no DOM Nº 388 de 04 à 10 de 
dezembro de 2010, leia-se conforme a seguir:

Termo de Dispensa Nº. 185/2010. Processo Nº 1397/2010. 
Contratado: Associação Civil Oficina de Composição Agora-OCA. 
Objeto: Contratação da Associação Civil Oficina de Composição 
Agora-OCA, para ministrar oficina de musica de revitalização aos 
alunos dos coros escolares da rede municipal de ensino. Valor 
Global: R$ 27.590,40 (vinte e sete mil, quinhentos e noventa reais 
e quarenta centavos). Fundamentada no Artigo 24, Inciso XIII da 
Lei Federal Nº 8.666/93. Data da Homologação: 11/11/2010. 

Contrato 0366/2010. Dispensa de Licitação Nº. 185/2010. 
Contratado: Associação Civil Oficina de Composição Agora-OCA. 
Objeto: Contratação da Associação Civil Oficina de Composição 
Agora-OCA, para ministrar oficina de musica de revitalização aos 
alunos dos coros escolares da rede municipal de ensino. Valor 
Global: R$ 27.590,40 (vinte e sete mil, quinhentos e noventa reais 
e quarenta centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4005; elemento de despesa: 3390.39; fonte de recurso: 0101.030. 
Data da assinatura: 11/11/2010. Luiz Carlos Caetano.

REVOGAÇÃO
 
O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, revoga a 
licitação, modalidade Pregão, forma Presencial, tombado sob o 
n.º 045/2010 – COSEL/SESAU, cujo objeto é Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de oxigênio, ar 
comprimido e gazes medicinais, incluindo transporte, instalação, 
manutenção e locação de cilindros, para dar assistência aos 
pacientes do município de Camaçari. Data da Revogação: 
23/12/2010. Camilo Pinto de Faria Lima e Silva.

O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, revoga o Lote 
03 do Pregão n.º 270/2010 (Presencial) – COSEL/SESAU, cujo 
objeto é o registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade das ações em 
saúde, visando à integralidade da assistência aos pacientes do 
município de Camaçari - LAMOTRIGINA 50MG, COMPRIMIDO. 
Data da Revogação: 28/12/2010. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.

 

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados que foi DESERTA a sessão do PREGÃO N.º 
220/2010 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo objeto é o 
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Camaçari, 28/12/2010. Adson 
de Oliveira Silva – Pregoeiro da COSEL/SESAU.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados que foi FRACASSADO o PREGÃO N.º 
234/2010 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo objeto é o 
Registro de Preços para aquisição de materiais e equipamentos 
odontológicos, destinados ao Centro de especialidades 
Odontológicas e Unidades da Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Camaçari - 
Bahia, 29/12/2010. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da 
COSEL/SESAU.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 0158/2010 – PROCESSO Nº. 
1554/2010. CONTRATADO: MARION SANTOS PEREIRA- ME. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS: TON 
CARFI, ALINE BARROS, MINISTERIO DAVI SACER E 4 POR 1, 
ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO A 
EMPRESA MARION SANTOS PEREIRA-ME, PARA 
APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS NO CONGRESSO 
DA JUVENTUDE EVANGELICA DE CAMAÇARI, FESTA 
DEMONINADA “CONJUEC 2010”, QUE SERÁ REALIZADA NOS 
DIAS 17 E 18/12/2010 EM CAMAÇARI-BA. VALOR GLOBAL: 
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). FUNDAMENTADA NO 
ART. 25, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 14/12/2010.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 0159/2010 – PROCESSO Nº. 
1555/2010. CONTRATADO: MICHEL SILVA DE JESUS. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS: 
MENINAS ATREVIDAS, COM KARICIA, MISTURA TOTAL, 
LEVANÓIZ, REBOLEXON, O GRUDY E MEGA HITS, ATRAVÉS 
DE SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO A EMPRESA MICHEL 
SILVA DE JESUS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS 
MUSICAIS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA 
NOSSA SENHORA DO PARTO QUE SERÁ REALIZADA NA 
LOCALIDADE DE AREIAS, NOS DIAS 17, 18 E 19/12/2010. 
VALOR GLOBAL: 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS). 
FUNDAMENTADA NO ART. 25, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº. 
8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/12/2010.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 0160/2010 – PROCESSO Nº. 
1566/2010. CONTRATADO: J. EDVA DA SILVA CAMPOS. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS: NEIDE 
BASSAN, LIU & CIA, NOSSO DOM, CELEBRIDADE 10 E 
FURAKÃO, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
A EMPRESA J. EDVA DA SILVA CAMPOS, PARA REALIZAÇÃO 
DE SHOWS MUSICAIS NA  FESTA NATAINA DO SERVIDOR 
PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO 
DE 2010 NA CIDADE DO SABER-CAMAÇARI-BA. VALOR 
GLOBAL: R$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS). 
FUNDAMENTADA NO ART. 25, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº. 
8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2010.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 0161/2010 – PROCESSO Nº. 
1571/2010. CONTRATADO: L. A RIBEIRO COMÉRCIO. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS: OPÇÃO 
3, NADJA MEIRELLES, MIGUELÃO DO FORRÓ, AXEMIL, 
CORDA BAMBA, CANTO SAMBA, WELMA OLIVEIRA, FORA DA 
MIDIA, ERIC MAZZONE E NOSSO DOM, ATRAVÉS DO SEU 
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REPRESENTANTE EXCLUSIVO A EMPRESA L.A RIBEIRO 
COMÉRCIO,  PARA  APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS 
NO REVEILLON/2011 QUE SERÁ  REALIZADO NAS 
LOCALIDADES DE (AREMBEPE, JAUÁ, BARRA DO JACUÍPE E 
PRAÇA DOS 46) NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI-BA. VALOR 
GLOBAL: R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS). 
FUNDAMENTADA NO ART. 25, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº. 
8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 28/12/2010.
 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados que foi adiada a abertura da licitação abaixo, a 
ser realizada 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 241/2010 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU
OBJETO: Registro de preços para aquisição de máscara para uso 
em oxigênio e máscara de venturi, para atender as necessidades 
da rede de saúde do município de Camaçari, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. ABERTURA: 24/01/2011 – 09 
horas. PREGOEIRA: Maria Santos Correia. 
 
O Edital encontra-se à disposição no Portal de Compras de 
Camaçari, endereço eletrônico www.compras.
camacari.ba.gov.br. Camaçari - Bahia, 22/12/2010. Maria Santos 
Correia – Pregoeira da COSEL/SESAU.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 278/2010 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais e 
equipamentos odontológicos, destinados ao Centro de 
especialidades Odontológicas e Unidades da Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
Abertura: 26/01/2011, às 09h (Horário local – Camaçari não está 
n o  h o r á r i o  d e  v e r ã o )  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. ARLA 
Barbosa de Araújo – Pregoeira da COSEL/SESAU.

EXTRATOS DE TERMOS 
ADITIVOS AO CONTRATO 

Primeiro Termo Aditivo de Contrato de Fornecimento N° 
372/2010; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Sadia S/A; Do Objeto: Alterar a Planilha de 
Quantitativos, do Certame original; Do Preço: Fica acrescido, 
através do presente Termo Aditivo, o valor de R$ 19.926,00 
(dezenove mil novecentos e vinte e seis reais), 
correspondendo a 5,19%, aproximadamente, do total previsto 
no Contrato de Fornecimento original. Tendo em vista o 
acréscimo previsto no Presente Termo Aditivo, os 
quantitativos previstos na Planilha de Quantitativos do Pregão 
Presencial n° 0122/2010, da Empresa Sadia S/A, ficam 
substituídos pelos constantes na “Planilha”, anexada ao 
presente Instrumento. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira do Contrato de Fornecimento 
original; Assinatura: 06/12/2010; Luiz Carlos Caetano - 
Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento N° 
411/2009; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Executiva Comércio de Máquinas e Equipamentos 
para Escritório Ltda.; Do Objeto: Alterar o item 3.1 da Cláusula 
Terceira, do Instrumento original; Do Preço: Tendo em vista o 
acréscimo de quantitativos, fica crescido, através do presente 

Termo Aditivo, o valor de R$ 28.040,00 (vinte e oito mil e 
quarenta reais), correspondendo a 25%, do total previsto no 
Contrato original. Fica anexa Nova Planilha de Quantitativos, 
tendo em vista o acréscimo de valor constante no presente 
Termo Aditivo, conforme informações da SEDUC. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula Segunda 
do Contrato original; Assinatura: 02/12/2010; Luiz Carlos 
Caetano - Município.

Quarto Aditivo ao Contrato de Execução de Serviços N° 
658/2007; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Vivo S/A; Do Objeto: Alterar o item 2.1 da Cláusula 
Segunda e o item 3.2 da Cláusula Terceira, do Instrumento  
original; Do Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a data 
prevista para encerramento do Contrato original, prevista no 
Terceiro Termo Aditivo, que é de 19 de novembro de 2010, 
passará a ser de 19 de novembro de 2011; Do Preço: Em 
virtude do Contrato original, ser natureza de prestação de 
serviços de caráter continuado, e considerando a prorrogação 
de prazo contida na Cláusula Segunda, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido Instrumento é de R$ 
214.807,20 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e sete reais e 
vinte centavos) . Fica mantida a forma de pagamento prevista 
na Cláusula Segunda do Contrato original; Assinatura: 
26/10/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Serviço N° 
265/2008; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Local Veículos Ltda.; Do Objeto: Alterar a Cláusula 
Terceira e o Caput da Cláusula Quinta, do Instrumento 
original; Do Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a data 
prevista para encerramento do Contrato original, prevista no 
Quarto Termo Aditivo, que é de 29 de dezembro de 2010, 
passará a ser de 29 de junho de 2011; Do Preço: Em virtude do 
Contrato original, ser natureza de prestação de serviços de 
caráter continuado, e considerando a prorrogação de prazo 
contida na Cláusula Segunda, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido Instrumento é de R$ 300.120,00 
(trezentos mil e cento e vinte reais). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Quarta do Contrato original; 
Assinatura: 16/12/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.
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