
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

LEI Nº. 1145/2011
DE 15 DE ABRIL DE 2011

Altera dispositivos da Lei nº. 1045/2009, 
que cria o Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, e institui o 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e dá outras providências.

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

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

Art. 1º - Fica alterado o Art. 1º da Lei 1045, de 
22 de dezembro de 2009, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 1º - Fica alterada a Lei nº 278/93 e a Lei 
nº 1045 de 22 de dezembro de 2009, que cria o 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
c o m  D e f i c i ê n c i a  ( C M D P D ) ,  ó r g ã o  
permanente,  normat ivo,  consul t ivo,  
deliberativo e fiscalizador da política de 
promoção, atendimento e defesa dos direitos 
da Pessoa com Deficiência, mantido a 
expensas do Executivo Municipal.”

Art. 2º - Fica alterado o Art. 4º da Lei 
nº.1045/2009, no inciso I, acrescentado a 
alínea g, o inciso II e alínea a, que passam a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)

               
     I – 

(...)

        g. 01 (um) representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

         II.   07 (sete) representantes da 

07 (sete) representantes 
governamentais, indicado pelo chefe do 
Poder Executivo Municipal, sendo:

sociedade civil das Pessoas com Deficiência;

          a. 05 (cinco) representantes de 
entidades de pessoas com deficiências ou 
organizações não-governamentais de 
reconhecido trabalho desenvolvido em defesa 
e proteção dos Direitos das Pessoas deste 
segmento, no âmbito Municipal”

Art. 3º  - Fica alterado o “caput” e suprimido o 
inciso VI, do Art. 5º da Lei nº. 1045/2009, que 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 5º - Os 07 (sete) Conselheiros das 
entidades para pessoa com deficiência serão 
escolhidos dentre as entidades que atuam nas 
seguintes áreas:

      
       I - 01 (um) na área de deficiência visual;
      II - 01 (um) na área de deficiência auditiva;
     III - 01 (um) na área de deficiência mental;
     IV - 01 (um) na área de deficiência física;
      V - 01 (um) na área de deficiência renal;
    VI - 01 (um) na área de hipertensão e diabetes;
   VII - 01 (um) na área de síndromes.

Art. 4º - Fica alterado o “caput” e 
suprimido o inciso IX, do Art. 18 da Lei nº. 1045/2009, que 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 18 - Para implantação do Conselho, o Poder 
Executivo, no prazo de 07 (sete) dias contados da 
vigência desta Lei, constituirá Comissão de 
Organização do Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, formado por 04 
(quatro) membros, representantes do governo e de 

 com seus respectivos 
suplentes, a seguir indicados:

(um) representante da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social – SEDES;
 
II. 01 (um) representante da Secretaria Municipal 
de saúde – SESAU;

III. 01 (um) representante da Secretaria Municipal 
de Educação – SEDUC;

IV. 01 (um) representante da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer – SEDEL;
V. 01 (um) na área de deficiência visual;
VI. 01 (um) na área de deficiência mental;
 VII. 01 (um) na área de deficiência física;
 VIII. 01 (um) na área de insuficiência renal;
 IX. 01 (um) na área de hipertensão e diabetes.”

05 (cinco) da sociedade civil

I. 01 
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Art. 5º - Ficam alterados os parágrafos 1º e 4º do 
Art. 19 da Lei nº. 1045/2009, que passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 19 - (...)

§ 1º Os representantes da sociedade civil da 
Comissão de Organização definirão o Regimento 
Eleitoral e convocarão as entidades da sociedade 
civil de que tratam as alíneas a, inciso II, art. 4º para, 
em dia, hora e local designados, promoverem a 
eleição, em Assembléia, de seus  
membros, que comporão o Conselho Municipal de 
Direitos da Pessoa com Deficiência.

§ 4º - As (07) sete entidades mais votadas serão 
proclamadas membros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, cabendo aos 
seus Presidentes ou representantes designados no 
estatuto ou por delegação indicarem se possível na 
mesma assembléia, os nomes dos associados que 
exercerão os cargos de titularidade e suplência.

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

GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE ABRIL DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

  LEI Nº. 1146/2011
DE 15 DE ABRIL DE 2011

Institui o Dia Municipal da Consciência 
Jovem no Município de Camaçari.

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

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

Art. 1º - Fica instituído no 
município de Camaçari, o “Dia Municipal da Consciência 
Jovem”, a ser comemorado / celebrado no dia 12 de agosto 
de cada ano.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE ABRIL DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

07 (sete)

 DECRETO N° 4960/2011
DE 12 DE ABRIL DE 2011.

Compõe o Conselho da Administração e 
Previdenciário e o Conselho Fiscal do 
Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari – ISSM e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com base 
no disposto na Constituição Federal, na Lei Orgânica 
Municipal, no Art. 51 e 56 da Lei Municipal N° 462/2000 e no 
Art. 11 e 24 do Estatuto do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM.

DECRETA

Art. 1° - Fica o Conselho de Administração e 
Previdenciário do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM composto dos seguintes membros:

I. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
            Titular: Ademar Delgado das Chagas
            Suplente: Paulo Roberto Pinto da Silva

II.        SECRETÁRIO DA FAZENDA 
                        Titular: Paulo César Gomes da Silva 
                        Suplente: Taize Caliandra Cunha de Jesus

III.  SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS
Titular: Margarete Souza Santos
Titular: Marcelino Teodoro Vidal
Titular: Márcia Rosa dos Santos
Suplente: Geraldo Rocha Fiúza
Suplente: Luis Sérgio Bandeira Ribeiro
Suplente: Miriam Shirley Amaral Soares

IV. S E R V I D O R E S  M U N I C I P A I S  
APOSENTADOS

Titular: Carlos Matheus Guimarães Santos
Titular: Gileno Moura de Oliveira
Suplente: Dalva Santana Teixeira
Suplente: João José Ferreira de Oliveira

Parágrafo Único - O Conselho será 
presidido pelo Secretário da Administração.

Art. 2° - Fica o Conselho Fiscal do ISSM 
composto dos seguintes membros:

I. Titular: Eunice Oliveira dos Santos 
Cavalcante Carneiro

II. Titular: Paulo Marcelo Paes Coelho
III. Titular: Matenilda Figueredo Silva
IV. Suplente: Isac Dias da Silva
V. Suplente: John Kleber Machado da Cunha

DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº  - de 09  a 15 de abril de 2011 -VIII 406

DECRETOS



Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM  12  DE ABRIL DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 03000/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, JOSÉ RAIMUNDO SANTOS 
SOUZA, cadastro nº. 60640-2 do cargo de Assistente 
Administrativo Nível I A, da estrutura da Secretaria da Saúde 
– SESAU, em 09 de fevereiro de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31  DE MARÇO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 03096/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, MARJORIE MOINHOS SCHELEU, 
cadastro nº. 62144-0 do cargo de Auxiliar de Disciplina Nível 
I A, da estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 
09 de fevereiro de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2011

PÁGINA 03  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 03408/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, MYNA LIZZIE OLIVEIRA SILVEIRA, 
cadastro nº. 61399-8 do cargo de Professor Nível I A, da 
estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 14 de 
fevereiro de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 03181/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, LUCIELMA PEREIRA, cadastro nº. 
8974-5 do cargo de Professor Nível I C, da estrutura da 
Secretaria da Educação – SEDUC, em 10 de fevereiro de 
2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31  DE MARÇO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                       

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 03656/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, MARCELO TAVARES PEREIRA, 
cadastro nº. 9970-2 do cargo de Farmacêutico Nível I A, da 
estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU em 16 de 
fevereiro de 2011.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 03208/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, LEONARDO DE CARVALHO 
DUARTE, cadastro nº. 60239-1 do cargo de Professor Nível I 
A, da estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 10 
de fevereiro de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 20020/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, LINA MARIA RODRIGUES DE 
SOUZA, cadastro nº. 62192-1 do cargo de Auxiliar de 
Disciplina Nível I A, da estrutura da Secretaria da Educação 
– SEDUC, em 03 de novembro de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2011

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

Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 2787/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, AMARILIA RIBEIRO SANTOS DA 
CONCEIÇÃO, cadastro nº. 60864-4 do cargo de Professor 
Especial Nível I A, da estrutura da Secretaria da Educação – 
SEDUC, em 07 de fevereiro de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31  DE MARÇO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 2432/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, VANIA SANTANA MELO DE 
SANTANA, cadastro nº. 61350-8 do cargo de Professor 
Especial Nível I A, da estrutura da Secretaria da Educação – 
SEDUC, em 02 de fevereiro de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 2763/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, VILMA DE OLIVEIRA CALMON, 
cadastro nº. 60321-6 do cargo de Professor Especial Nível I 
A, da estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 07 
de fevereiro de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO
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ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 3375/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, THIAGO PIRES SANTANA cadastro 
nº. 60576-9 do cargo de Professor Especial Nível I A, da 
estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 14 de 
fevereiro de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31  DE MARÇO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 4077/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, MAILSON SANTOS PEREIRA, 
cadastro nº. 9275-4 do cargo de Auxiliar de Disciplina Nível I 
B, da estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 21 
de fevereiro de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31  DE MARÇO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 2354/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, NATÁLIA FONSECA RIBEIRO, 
cadastro nº. 61242-5 do cargo de Fisioterapeuta Nível I A, da 
estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, em 01 de 
fevereiro de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 5186/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, MARCOS RABELO BORGES, 
cadastro nº. 61330-2 do cargo de Assistente Administrativo 
Nível I A, da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento 
Social – SEDES, em 10 de março de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01  DE ABRIL DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 4893/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, MÔNICA NAZARÉ DO CARMO 
SANTOS, cadastro nº. 9743-1 do cargo de Médica Nível I A, 
da estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, em 01 de 
março de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01  DE ABRIL DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 5011/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, SIMONE DA SILVA OLIVEIRA, 
cadastro nº. 61008-7 do cargo de Professor Especial Nível I 
A, da estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 02 
de março de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 4876/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, ALINE VELAME BRANCO DOS 
SANTOS, cadastro nº. 61686-1 do cargo de Assistente 
Administrativo Nível I A, da estrutura da Secretaria de 
Administração – SECAD, em 01 de março de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01  DE ABRIL DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 5186/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, EDINALDO DE SOUZA PEREIRA, 
cadastro nº. 9914-2 do cargo de Assistente Administrativo, 
da estrutura da Secretaria da Saúde  – SESAU, em 26 de 
novembro de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
 PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO 001/2007
COMUNICADO 010/2011

Comunicamos aos candidatos convocados através do edital 
003/2011 do Concurso Público 001/2007, para o cargo de 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, que não foi 
possível marcar a data do curso de Formação Inicial. Os 
candidatos deverão acessar o site www.camacari.ba.gov.br, a 
partir do dia 29/04/2011 para conhecimento da data, local e 
horário do curso. 
Informamos também, que os exames médico e psicológico 
só serão realizados após o resultado do curso acima citado.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE ABRIL DE 2011.

Ademar Delgado das Chagas
Secretário da Administração

PORTARIA Nº. 030/2011
DE 05 DE ABRIL DE 2011

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

RESOLVE,

Designar os servidores Márcia Maria Barbosa Martfeld 
matricula nº. 411-2, Claudécio Soares de Jesus, matricula 
nº. 37078 -0, Alessandro Dudovitz França, matrícula nº 
37762-3 e, para sob a presidência do primeiro, comporem a 
Comissão de Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar – COPAD, oriundo do Processo Administrativo 
nº. 05801/2011 – destinado a apurar as faltas consecutivas 
por mais de cento e vinte dias, conforme Art. 156 da Lei 
407/1998. - ORIGEM: SEDUC.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE ABRIL DE 2011.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº. 17/2011
DE 05 DE ABRIL DE 2011

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

RESOLVE,

Alterar  a composição da Comissão Central de Avaliação de 
Estagio Probatório – CEP  passando a mesma a ser 
composta pelos servidores LEDA MARIA CELESTINO 
MOTTA DE AZEVEDO matricula nº. 2122-9, ELIANA MARIA 
DE VASCONCELOS ROCHA, matricula nº. 2245-0 e  
MONICA MARIA NASCIMENTO BARROS, matrícula nº 
2885-3 e para sob a presidência do primeiro, desenvolver 
atividades prevista na  Lei 407/98,  Lei nº 874/2008 e 
Decreto regulamentar nº 4924/2010, de 14 dezembro de 
2010.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE ABRIL DE 2011.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 040/2011
SERVIDOR: Dagmar Mamede dos Santos
CADASTRO: 356-0        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 19/06/2005 a 18/06/2010
GOZO: A partir de 01 de abril de 2011

PORTARIA N° 046/2011
SERVIDOR: Jurandi Ciriaco Barros
CADASTRO: 3854-6        Lotação: SESP
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: A partir de 18 de abril de 2011

PORTARIA N° 053/2011
SERVIDOR: Jurandi Tomaz de Souza
CADASTRO: 445-1        Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: A partir de 01 de abril de 2011

PORTARIA N° 054/2011
SERVIDOR: Elza de Lima Silva
CADASTRO: 7236-0        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 07/08/2005 a 06/08/2010
GOZO: A partir de 01 de abril de 2011

PORTARIA N° 057/2011
SERVIDOR: Ana dos Anjos Brandão Mesquita 
CADASTRO: 8201-2       Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 02/10/1995 a 01/10/2000
GOZO: A partir de 01 de maio de 2011

PORTARIA N° 007/2011
 DE 05 DE ABRIL DE 2011.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, e nos autos do processo administrativo n° 
00863/2010, de 13 de janeiro de 2010

RESOLVE

Art. 1° - Reconhecer a imunidade constitucional tributária à 
IGREJA BATISTA DE CANDEIAS inscrito no Cadastro 
Geral de Atividades – CGA sob o n° 92520-9 e no CNPJ/MF 
sob o n° 14.665.756/0001-64, na forma do art. 150, inciso VI, 
alínea “b” da Constituição Federal de 1988.

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, EM 05 DE 
ABRIL DE 2011.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

PORTARIA N° 008/2011
 DE 05 DE ABRIL DE 2011.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, e nos autos do processo administrativo n° 
22127/2010, de 18 de dezembro de 2018

RESOLVE

Art. 1° - Reconhecer a imunidade constitucional tributária à 
ASSOCIAÇÃO SÃO LOURENÇO inscrito no Cadastro 
Geral de Atividades – CGA sob o n° 10700-0                                    
e no CNPJ/MF sob o n° 02.003.084/003-04, na forma do art. 
150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal de 1988.

Parágrafo Único. A Portaria será revogada a qualquer 
tempo, caso não permaneçam satisfeitas as condições 
exigidas para concessão da imunidade, sujeitando-se o 
contribuinte ao pagamento do tributo a contar da ocorrência 
do fato que motivou, sem prejuízo das penalidades 
previstas.
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Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, EM 05 DE 
ABRIL DE 2011.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO -SEFAZ

Presidente: Tadeu José Mota Vieira
Relator: Meggy Reis Giuzio
Processo: 19132/2010
Requerente: Jose Augusto dos Santos Pereira
Assunto: Impugnação
Julgado em: 20 de Janeiro de 2011

Destarte, tendo em vista as razões exaustivamente 
expendidas somos pela Improcedência do pedido. 

Presidente: Tadeu José Mota Vieira
Relator: Clivio Sady
Processo: 06658/2009
Requerente: Veridiano Alves Campos
Assunto: Impugnação
Julgado em: 16 de Dezembro de 2010

Diante do exposto, e tendo em vista as razões expendidas, 
somos pela PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO, 
devendo dar ciência ao requerente da presente decisão 
devendo os autos serem encaminhados a Coordenadoria de 
Cadastro para o cancelamento dos lançamentos de IPTU 
referentes ao imóvel com inscrição imobiliária 039187-5, em 
nome do requerente e posteriormente encaminhado a 
GEARC/COJUFI, para o cancelamento dos débitos de IPTU 
existentes porventura inscritas em Divida Ativa, inclusive  
qualquer ação Fiscal já ajuizada. Acrescento que deve 
permanecer inalterados os lançamentos inerentes a TLC e 
COSIP. 

Presidente exercício: Tadeu José Mota Vieira
Relator: Clivio Sady
Processo: 05875/2010
Requerente: Leila Paixão Santos Viana
Assunto: Revisão
Julgado em: 25 de Janeiro de 2011

Diante do exposto, e tendo em vista as razões expendidas, 
somos pela PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO, 
devendo dar ciência ao requerente da presente decisão 
devendo os autos serem encaminhados a Coordenadoria de 
Cadastro a GEARC/COJUFI, para respectivamente: Efetuar 
o lançamento do IPTU dos exercícios de 2006 e 2007 e 
realizar o cancelamento dos débitos constantes no sistema 
tributários, inclusive aqueles inscritos em divida ativa ou 
ajuizados, referentes ao período de 200 a 2005, da inscrição 
507980-2 

Presidente: Tadeu José Mota Vieira
Relator: Clivio Sady
Processo: 06945/2010
Requerente: Maria de Lourdes Araújo 
Assunto: Remissão

 Julgado em: 06 de Dezembro de 2010

Dian te  o  tudo  quanto  expos to ,  somos pe la  
IMPROCEDENCIA DO PEDIDO, em conformidade com a 
Lei 555/2002.

Presidente: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Sergio Silvio Santos Miranda
Processo: 17422/2009
Requerente: Milton Soares 
Assunto: Revisão
Julgado em: 25 de Novembro de 2010

Assim sendo, diante das razões expostas acima, a Junta de 
Julgamento decide que é PROCEDENTE o pedido do 
requerente.

Presidente: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Sergio Silvio Santos Miranda
Processo: 02732/2009
Requerente: Denílson Jesus Santos 
Assunto: Revisão
Julgado em: 11 de Janeiro de 2011

Assim sendo, diante das razões expostas acima, a Junta de 
Julgamento de Processos Fiscais, decide ser 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do requerente. 

Presidente: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Sergio Silvio Santos Miranda
Processo: 20239/2009
Requerente: Emilio Alves Filho 
Assunto: Revisão
Julgado em: 01 de Fevereiro 2011

Assim sendo, diante das razões expostas acima, a Junta de 
Julgamento de Processos Fiscais, decide ser 
PROCEDENTE o pedido do requerente. 

Presidente: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Sergio Silvio Santos Miranda
Processo: 14148/2010
Requerente: Sidney Paiva de Almeida
Assunto: Baixa
Julgado em: 11 de Janeiro de 2011

Assim sendo, e ante as razões expostas acima somos pelo 
INDEFERIMENTO do pedido de Baixa na Arrecadação feito 
pelo Contribuinte visto que todo o processo de lançamento 
realizado pela COODENAÇÃO DE CADASTRO foi 
considerado integralmente regular. Requisitamos ainda que 
a COORDENAÇÃO DE CADASTRO expeça comunicado 
ao contribuinte dando ciência ao mesmo da decisão 
proferida e da Notificação para pagamento dos débitos do 
IPTU DE 2008 E 2009  para a Inscrição Imobiliária n° 
116119-

Presidente: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 16440/2009
Requerente: Martinho da Silva 
Assunto: Alteração de Nome
Julgado em: 03 de Março de 2011

Diante do exposto, o parecer desta Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais pela Procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, à Coordenadoria de Cadastro para 
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promover a atualização cadastral na inscrição n° 065718-2, 
Lote 02 Quadra “A”, do Loteamento Mar e Rios, com 
Alteração do nome do contribuinte para a empresa PAMAS 
PATRIMONIAL MS LTDA. Administradora do referido 
Loteamento, observando-se quanto ao lançamento e o 
recolhimento do ITIV, referente ao Lote 03 de propriedade do 
Sr. José Raimundo Santos Bastos.

Presidente: Tadeu José Vieira Mota 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 17459/2009
Requerente: Márcia Regina de Melo 
Assunto: Parcelamento
Julgado em: 10 de Novembro de 2010

Assim sendo, diante o tudo quanto exposto, e tendo em vista 
as razões expendidas, com base na legislação em vigor, o 
parecer desta Junta de Julgamento é pela Improcedência 
do pedido, considerando que não encontramos no 
momento, abrigo legal, para agasalhar o pleito da 
requerente. 

Presidente: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 16425/2009
Requerente: Jorge Karaoglan Neto 
Assunto: Reivindicação
Julgado em: 07 de Julho de 2010

Diante do exposto, e tendo em vista as razões expendidas, o 
parecer desta Junta de Julgamento de Processos Fiscais é 
de não conhecer o pleito de requerente por ser inepto, 
opinamos pela Improcedência do pedido considerando 
que não encontramos guarida na legislação pertinente para 
abrigar seu pleito. 

Presidente: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 04612/2010
Requerente: Levi Carvalho de Oliveira 
Assunto: Cancelamento
Julgado em:05 de janeiro2011

Diante do exposto, o parecer desta Junta de Julgamento è 
procedência do pedido, que sejam os autos 
encaminhados, sucessivamente, á Coordenadoria da 
Divida Ativa e á CAF-GEARC, para o cancelamento de 
valores porventura existentes na inscrição n° 046413-5, 
inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 08680/2010
Requerente: Maria dos Prazeres dos Santos 
Assunto: Recadastramento
Julgado em: 25 de Janeiro de 2011

Diante do exposto, o parecer desta Junta de Julgamento è 
procedência do pedido, devendo os autos ser 
encaminhados, sucessivamente, á Coordenadoria da 
Divida Ativa e á CAF-GEARC, para o cancelamento de 
valores porventura existentes na inscrição n° 091429-0, 
inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho

Processo: 02807/2010
Requerente: Durvalice Medina Barbosa Gomes
Assunto: Revisão
Julgado em: 10 de março de 2011

Diante do exposto, o parecer desta Junta de Julgamento è 
procedência Parcial do pedido, efetuando a revisão dos 
valores para o exercício de 2010.

Termos de Revelia

Pela ausência de defesa, aplicam-se os efeitos da revelia, 
na forma do art.249, da Lei 1.039/2009, reputando-se 
veracidade aos fatos alegados. Encaminhem-se os Autos ao 
Conselho Municipal de Contribuintes. Notifique-se o 
Contribuinte Revel para pagar o débito em 30 (trinta) dias ou 
apresentar recurso no prazo de Lei, sob pena de inscrição 
em Divida Ativa do Município.

Auto de Infração Autuada
12.660/2010 Rey Construções Ltda.

Camaçari, 23/03/2011.
 
  Tadeu Jose Mota Vieira
      Presidente da Junta

PORTARIA N°. 003/2011
DE 11 DE ABRIL DE 2011

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais.

RESOLVE

Designar os servidores a seguir relacionados, responsáveis 
pela elaboração e execução dos projetos e atividades da 
Equipe Técnica de Segurança Alimentar e Nutricional no 
município;

Marinês da Silva Santos  - Coordenadora de Segurança 
Alimentar e Nutricional – Cad. 037650-2
Cleida Melo Prates – Nutricionista – Cad. 152767-7
Naira Palma Silva – Assistente Social – Cad. 060456-9
Erivaldo Gregorio dos Santo – Engenheiro Civil – Cad. 
7797-2

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE ABRIL 
DE 2011.

JAILCE SOBRAL ANDRADE E SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

  PORTARIA N. 01/2011 
DE 06 DE ABRIL DE 2011

             O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais.
                                        NOMEIA

A servidora CONCEIÇÃO ALMEIDA DE ARAUJO, matrícula 
061040-3, na função de Assistente Téc. Administrativo nível 
I, como responsável pelo setor de orçamento e faturamento 
da Secretaria de Habitação – SEHAB, a partir de 06 de abril 
de 2011.

                GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO, em 06 de abril de 2011.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO

PORTARIA Nº. 004/2011
DE 01 DE ABRIL DE 2011.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando a 
necessidade de alterar os componentes da COMISSÃO 
PERMANENTE PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE 
AMOSTRAS DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR, em 
complemento análogo ao quanto exigido pelos arts. 15, §8º 
e 23 da Lei de Licitações (Lei 8.666/93),

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores ROQUILDA RIBEIRO DOS 
PASSOS, matrícula 7932-6, Gerente da Alimentação 
Escolar, MILENA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, 
matrícula 60836-9, Funcionária Efetiva, e NORMA MARIA 
DE PAULA  MOURA CORDEIRO - cadastro 8012-9, 

representante do Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar, para, sob a presidência da primeira, compor a 
COMISSÃO PERMANENTE PARA ANÁLISE E 
APROVAÇÃO DE AMOSTRAS DE ITENS DA MERENDA 
ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2011.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº. 017/2011
DE 29 DE MARÇO DE 2011

“Cassa o Alvará de Construção de nº. 
636/2010, na forma que indica”.

O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das competências 
que lhe foram atribuídas pelo Decreto nº. 4365/2007 e tendo 
em vista o quanto consta no anexo I (índices Urbanísticos) 
da Lei nº. 339/95 (Código de Urbanismo e Obras do 
Município), assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Cassar o Alvará de 
construção nº 636/2010, expedido em 03/11/2010, em nome 
da PORTAL ITAPUÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
referente à implantação de um posto de combustível 
localizado na Via Camaçari- Abrantes, Km 12, Distrito Sede, 
Camaçari, neste Município.

Parágrafo único – o exaurimento 
do ato administrativo mencionado no caput deste artigo, 
fundamenta-se na ausência de apresentação do TCRA - 
Termo de Compromisso de Responsabilidade Ambiental, 
devidamente registrado no IMA, da anuência  do DERBA 
para a implantação do acesso ao empreendimento, bem 
como da ausência dos documentos comprobatórios da 
propriedade do imóvel em questão pela empresa 
requerente.

Art. 2° - Ficam as Coordenações 
de Uso do Solo e de Fiscalização do Município autorizadas a 
instaurar o competente processo para apurar eventuais 
responsabilidades decorrentes da execução indevida da 
obra.

Art. 3° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 29 DE MARÇO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 22/2011
DE 11 DE ABRIL DE 2011

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
das competências que lhes foram delegadas pela Lei 
Municipal nº. 913/2008, de 03/09/2008, Resolução 
CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009 e Resolução 
CEPRAM nº 3.999/2009, de 06/11/2009, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo nº 15543/2010, de 
13/08/2010, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 2 (dois) anos, à SERTENGE LTDA, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.959.986/0001-73, com sede no(a) Rua 
Coronel Almerindo Rehem, Edf. Empresarial Costa 
Andrade, nº 126, 10º andar, Caminho das Árvores, no 
município de Salvador, para implantação do Conjunto 
Habitacional Camaçari Duo, pertencente ao Programa 
Minha Casa Minha Vida, composto de 464 unidades 
residenciais, distribuídas em 116 blocos de apartamentos, 
em área total de 40.584,76m², nas Coordenadas 
Geográficas em décimo de grau Lat./Long.: -12,71572 / -
38,33983, na Av.Industrial Urbana, Ponto Certo, 
Camacari/BA, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. Apresentar a 
SEDUR, no prazo de 30 dias, Relatório Técnico, com 
fotografias e cronogramas de execução, observando 
rigorosamente as exigências feitas pelo Instituto de Meio 
Ambiente – IMA/Bahia, sobre: a) o cumprimento das etapas 
do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD; b) as 
medidas adotadas para garantir a estabilidade dos taludes 
por meio da conformação da geometria, execução e 
manutenção dos sistemas de drenagem e revegetação sob 
estrato herbáceo; c) o plantio de espécies nativas da região 
nas áreas recuperadas e a serem recuperadas; d) a 
implantação do horto, descrevendo as etapas de resgate, 
manejo, acomodação e reprodução de espécies vegetais 
nativas, com a comprovação de que ocorreu a promoção de 
atividades de caráter educativo com a comunidade 
adjacente; e) a recuperação e correção dos processos 
constatados de erosão superficial e profunda (voçoroca), 
por meio da implantação de um sistema de drenagem 
adequado, em locais onde existem maiores declividades do 
terreno natural; II. apresentar a SEDUR, projeto de 
drenagem, com memória de cálculo, que assegure o 
escoamento superficial das águas pluviais, a fim de evitar o 
assoreamento dos corpos d´água e o carreamento do solo 
superficial para as partes baixas, acompanhado da outorga 
do Instituto de Águas e Climas – INGÁ/Bahia. Prazo: 60 dias; 
III. Apresentar a SEDUR: a) os projetos executivos dos 
sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário, 
aprovados pela EMBASA. Prazo: 60 dias; b) projeto do 
canteiro de obras com infra-estrutura adequada, 
destacando as medidas preventivas e corretivas dos 
impactos ambientais inerentes às atividades; IV. Entregar 
oficialmente à EMBASA os sistemas da rede distribuidora e 

de esgotamento sanitário e encaminhar a SEDUR as 
documentações comprobatórias; V. Implantar arruamento 
com execução de rede de drenagem de águas pluviais, 
pavimentação e arborização; VI. Implantar a rede de 
abastecimento de água potável, conforme estabelecido na 
carta de viabilidade da EMBASA; VII. Coletar 
sistematicamente o resíduo gerado nos acampamentos e 
destiná-lo convenientemente a unidade licenciada da 
Limpeza Pública de Camaçari – LIMPEC, ficando proibido o 
seu lançamento em corpos hídricos, bem como adotar 
procedimentos no canteiro de obras que visem a máxima 
redução na geração de entulho, assim como a recuperação, 
reutilização e reciclagem deste material; VIII. Dispor 
temporariamente os resíduos sólidos de origem doméstica, 
gerados durante a implantação do empreendimento, em 
local  adequado, devidamente acondicionados, 
encaminhando-os para destinação final na unidade 
licenciada da LIMPEC; IX. Apresentar a SEDUR os 
comprovantes de recebimento de resíduos e efluentes, 
emitidos pelas unidades de tratamento devidamente 
credenciadas; X. Adotar as seguintes medidas quanto à 
saúde e segurança dos trabalhadores: a) elaborar e 
implantar programa de saúde do trabalhador e segurança do 
trabalho que priorize medidas preventivas de caráter 
coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), conforme 
normas definidas pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 
e Emprego; b) adotar quando necessário medidas de 
correção, na seguinte ordem de prioridade: 1) eliminação da 
fonte de risco; 2) controle do risco na fonte; 3) controle do 
risco no meio ambiente de trabalho; 4) proteção individual, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização de 
EPI, estes contemplados, quando as medidas de proteção 
coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem 
completa proteção contra os riscos de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho; XI. cumprir todas as ações 
propostas para a proteção ambiental, além do 
monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro de 
Caracterização do Empreendimento - RCE e Plano de 
Recuperação de área Degradada - PRAD, aprovados no 
IMA; XII. Aproveitar os materiais de construção resultantes 
de escavações exclusivamente nas obras civis do 
empreendimento; XIII. Observar os condicionantes 
geológicos e hidrogeológicos para implantação do 
empreendimento; XIV. Requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03/09/2008.

Art. 2.º 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.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 11 DE ABRIL DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
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              PORTARIA Nº. 23/2011
DE 11 DE ABRIL DE 2011

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
das competências que lhe foram delegadas pela Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, Resolução CONAMA 
nº 412, de 13 de maio de 2009, e Resolução CEPRAM nº 
3.999/2009, de 06/11/2009, no que couber e, tendo em vista 
o que consta no Processo nº 15546/2010, de 13/08/2010, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 2 (dois) anos, à SERTENGE LTDA, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.959.986/0001-73, com sede na Rua 
Coronel Almerindo Rehem, Edf. Empresarial Costa 
Andrade, nº 126, 10º andar, Caminho das Árvores, no 
município de Salvador, para implantação do Conjunto 
Habitacional Jardim Atlântico Life, pertencente ao Programa 
Minha Casa Minha Vida, composto de 608 unidades 
residenciais, distribuídas em 38 blocos de apartamentos, 
em área total de 35.247.90m², nas Coordenadas 
Geográficas em décimo de grau Lat./Long.: -12,7128 / -
38,3412, na Av. Industrial Urbana, Ponto Certo, 
Camacari/BA,  mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. Apresentar a 
SEDUR, no prazo de 30 dias, Relatório Técnico, com 
fotografias e cronogramas de execução, observando 
rigorosamente as exigências feitas pelo Instituto de Meio 
Ambiente – IMA/Bahia, sobre: a) o cumprimento das etapas 
do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD; b) as 
medidas adotadas para garantir a estabilidade dos taludes 
por meio da conformação da geometria, execução e 
manutenção dos sistemas de drenagem e revegetação sob 
estrato herbáceo; c) o plantio de espécies nativas da região 
nas áreas recuperadas e a serem recuperadas; d) a 
implantação do horto, descrevendo as etapas de resgate, 
manejo, acomodação e reprodução de espécies vegetais 
nativas, com a comprovação de que ocorreu a promoção de 
atividades de caráter educativo com a comunidade 
adjacente; e) a recuperação e correção dos processos 
constatados de erosão superficial e profunda (voçoroca), 
por meio da implantação de um sistema de drenagem 
adequado, em locais onde existem maiores declividades do 
terreno natural; II. Apresentar a SEDUR, projeto de 
drenagem, com memória de cálculo, que assegure o 
escoamento superficial das águas pluviais, a fim de evitar o 
assoreamento dos corpos d´água e o carreamento do solo 
superficial para as partes baixas, acompanhado da outorga 
do Instituto de Águas e Climas – INGÁ/Bahia. Prazo: 60 dias; 
III. Apresentar a SEDUR: a) os projetos executivos dos 
sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário, 
aprovados pela EMBASA. Prazo: 60 dias; b) Projeto do 
canteiro de obras com infra-estrutura adequada, 
destacando as medidas preventivas e corretivas dos 
impactos ambientais inerentes às atividades; IV. Entregar 
oficialmente à EMBASA os sistemas da rede distribuidora e 
de esgotamento sanitário e encaminhar a SEDUR as 
documentações comprobatórias; V. Implantar arruamento 
com execução de rede de drenagem de águas pluviais, 
pavimentação e arborização; VI. Implantar a rede de 
abastecimento de água potável, conforme estabelecido na 
carta de viabilidade da EMBASA; VII. Coletar 
sistematicamente o resíduo gerado nos acampamentos e 
destiná-lo convenientemente a unidade licenciada da 
Limpeza Pública de Camaçari – LIMPEC, ficando proibido o 

seu lançamento em corpos hídricos, bem como adotar 
procedimentos no canteiro de obras que visem a máxima 
redução na geração de entulho, assim como a recuperação, 
reutilização e reciclagem deste material; VIII. Dispor 
temporariamente os resíduos sólidos de origem doméstica, 
gerados durante a implantação do empreendimento, em 
local  adequado, devidamente acondic ionados, 
encaminhando-os para destinação final na unidade 
licenciada da LIMPEC; IX. Apresentar a SEDUR os 
comprovantes de recebimento de resíduos e efluentes, 
emitidos pelas unidades de tratamento devidamente 
credenciadas; X. Adotar as seguintes medidas quanto à 
saúde e segurança dos trabalhadores: a) elaborar e 
implantar programa de saúde do trabalhador e segurança do 
trabalho que priorize medidas preventivas de caráter 
coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), conforme 
normas definidas pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e 
Emprego; b) adotar quando necessário, medidas de 
correção, na seguinte ordem de prioridade: 1) eliminação da 
fonte de risco; 2) controle do risco na fonte; 3) controle do 
risco no meio ambiente de trabalho; 4) proteção individual, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização de 
EPI, estes contemplados quando as medidas de proteção 
coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem 
completa proteção contra os riscos de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho; XI. Cumprir todas as ações 
propostas para a proteção ambiental, além do 
monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro de 
Caracterização do Empreendimento - RCE e Plano de 
Recuperação de Área Degradada - PRAD, aprovados no 
IMA; XII. Aproveitar os materiais de construção resultantes 
de escavações exclusivamente nas obras civis do 
empreendimento; XIII. Observar os condicionantes 
geológicos e hidrogeológicos para implantação do 
empreendimento; XIV. Requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03/09/2008.

Art. 2.º 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. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 11 DE ABRIL DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

PORTARIA Nº. 24/2011
DE 11 DE ABRIL DE 2011

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
das competências que lhe foram delegadas pela Lei 
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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 no Processo nº 15.547/2010, de 13/08/2010,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 2 (dois) anos, à SERTENGE LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 13.959.986/0001-73, com sede no (a) Rua 
Coronel Almerindo Rehem, Edf. Empresarial Costa 
Andrade, nº 126 – 10º andar, Caminho das Árvores, no 
município de Salvador, para implantação do Conjunto 
Habitacional Camaçari Life, pertencente ao Programa 
Minha Casa Minha Vida, composto por 575 unidades 
residenciais, distribuídas em 25 blocos de apartamentos, 
em área total de 32.977,97m², nas Coordenadas 
Geográficas em décimo de grau Lat./Long.: -12,71216 / -
38,34198, na Av. Industrial Urbana, Ponto Certo, 
Camacari/BA,  mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. Apresentar a 
SEDUR, no prazo de 30 dias, Relatório Técnico, com 
fotografias e cronogramas de execução, observando 
rigorosamente as exigências feitas pelo Instituto de Meio 
Ambiente – IMA/Bahia, sobre: a) o cumprimento das etapas 
do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD; b) as 
medidas adotadas para garantir a estabilidade dos taludes 
por meio da conformação da geometria, execução e 
manutenção dos sistemas de drenagem e revegetação sob 
estrato herbáceo; c) o plantio de espécies nativas da região 
nas áreas recuperadas e a serem recuperadas; d) a 
implantação do horto, descrevendo as etapas de resgate, 
manejo, acomodação e reprodução de espécies vegetais 
nativas, com a comprovação de que ocorreu a promoção de 
atividades de caráter educativo com a comunidade 
adjacente; e) a recuperação e correção dos processos 
constatados de erosão superficial e profunda (voçoroca), 
por meio da implantação de um sistema de drenagem 
adequado, em locais onde existem maiores declividades do 
terreno natural; II. Apresentar a SEDUR, projeto de 
drenagem, com memória de cálculo, que assegure o 
escoamento superficial das águas pluviais, a fim de evitar o 
assoreamento dos corpos d´água e o carreamento do solo 
superficial para as partes baixas, acompanhado da outorga 
do Instituto de Águas e Climas – INGÁ/Bahia. Prazo: 60 dias; 
III. Apresentar a SEDUR: a) os projetos executivos dos 
sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário, 
aprovados pela EMBASA. Prazo: 60 dias; b) projeto do 
canteiro de obras com infra-estrutura adequada, 
destacando as medidas preventivas e corretivas dos 
impactos ambientais inerentes às atividades; IV. Entregar 
oficialmente à EMBASA os sistemas da rede distribuidora de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário e 
encaminhar a SEDUR as documentações comprobatórias; 
V. Implantar arruamento com execução de rede de 
drenagem de águas pluviais, pavimentação e arborização; 
VI. Implantar a rede de abastecimento de água potável, 
conforme estabelecido na carta de viabilidade da EMBASA; 
VII. Coletar sistematicamente o resíduo gerado nos 
acampamentos e destiná-lo convenientemente a unidade 
licenciada da Limpeza Pública de Camaçari – LIMPEC, 
ficando proibido o seu lançamento em corpos hídricos, bem 
como adotar procedimentos no canteiro de obras que visem 
a máxima redução na geração de entulho, assim como a 
recuperação, reutilização e reciclagem deste material; VIII. 
Dispor temporariamente os resíduos sólidos de origem 
doméstica, gerados durante a implantação do 
empreendimento, em local adequado, devidamente 

acondicionados, encaminhando-os para destinação final na 
unidade licenciada da LIMPEC; IX. Apresentar a SEDUR os 
comprovantes de recebimento de resíduos e efluentes, 
emitidos pelas unidades de tratamento devidamente 
credenciadas; X. Adotar as seguintes medidas quanto à 
saúde e segurança dos trabalhadores: a) elaborar e 
implantar programa de saúde do trabalhador e segurança do 
trabalho que priorize medidas preventivas de caráter 
coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), conforme 
normas definidas pelos Ministérios da Saúde, do Trabalho e 
Emprego; b) adotar quando necessário, medidas de 
correção, na seguinte ordem de prioridade: 1) eliminação da 
fonte de risco; 2) controle do risco na fonte; 3) controle do 
risco no meio ambiente de trabalho; 4) proteção individual, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização de 
EPI, estes contemplados, quando as medidas de proteção 
coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem 
completa proteção contra os riscos de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho; XI. Cumprir todas as ações 
propostas para a proteção ambiental, além do 
monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro de 
Caracterização do Empreendimento - RCE e Plano de 
Recuperação de Área Degradada - PRAD, aprovados no 
IMA; XII. Aproveitar os materiais de construção resultantes 
de escavações exclusivamente nas obras civis do 
empreendimento; XIII. Observar os condicionantes 
geológicos e hidrogeológicos para implantação do 
empreendimento; XIV. Requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03/09/2008.

Art. 2.º 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.

 GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 11 DE ABRIL DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 15 DE ABRIL DE 
2011

Dispõe quanto aos procedimentos a serem 
observados no que concerne ao controle, 
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guarda e baixa dos bens em almoxarifado e dá 
outras providências.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, com fundamento 
na Lei 667/05, suas alterações e demais normas que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, e

             CONSIDERANDO a importância das informações 
contábeis para evidenciação dos elementos patrimoniais;

             CONSIDERANDO que, em se tratando de materiais 
de grande rotatividade, é imprescindível o controle 
concomitante de sua existência e movimentação, e;

             CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar e 
compatibilizar as informações contábeis de todos os órgãos 
e Entidades da Administração Municipal para fins de registro 
e posterior confronto dos saldos contábeis com os saldos 
físicos existentes, 

RESOLVE EXPEDIR A PRESENTE INSTRUÇÃO 

INTRODUÇÃO

Art. 1º Para fins desta Instrução Normativa considera-se:
I- almoxarifado – local onde são armazenados os materiais 

de consumo utilizados pelo Município;
II- material de Consumo – aquele que em razão do seu uso 

corrente perde normalmente sua identidade física e/ou 
tem sua utilização limitada a dois anos.

Um material é considerado de consumo quando se 
enquadrar em um ou mais itens dos que se seguem:

a) critério da durabilidade – se em uso normal perde 
ou tem reduzidas as suas condições de 
funcionamento, no prazo máximo de dois anos;

b) critério da fragilidade – se sua estrutura for 
quebradiça,  deformável  ou dani f icável ,  
caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de 
sua identidade ou funcionalidade;

c) critério da perecibilidade – se está sujeito a 
modificações (químicas ou físicas) ou se deteriore 
ou perca sua característica pelo uso normal;

d) critério da incorporabilidade – se está destinado à 
incorporação a outro bem, e não ser retirado sem 
prejuízo das características do principal. Se com a 
incorporação houver alterações significativas das 
funcionalidades do bem principal e/ou do seu valor 
monetário, será considerado permanente;

e) critério da transformabilidade – se foi adquirido 
para fim de transformação;

f) critério da finalidade – se o material foi adquirido 
para consumo imediato ou para distribuição 
gratuita.

Parágrafo único. Serão classificados como material de 
consumo, independentemente do seu valor de aquisição, os 
instrumentos, ferramentas e utensílios que, adquiridos de 
forma unitária, sejam destinados à substituição ou 
recomposição de conjunto, aparelho.

DO ALMOXARIFADO

Art. 2º Constituem atividades básicas do Almoxarifado:
I- o recebimento e a aceitação;

II- o armazenamento;
III- a localização dos bens;
IV- a conservação e a preservação;
V- a distribuição;
VI- o inventário.

DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

Art. 3º As entregas de materiais pelos fornecedores 
ocorrerão diretamente nos almoxarifados, excetuando-se 
aquelas que por conveniência administrativa, e desde que 
prévia e formalmente autorizadas, devam ser entregues 
d i re tamente  na  Un idade  requ is i tan te  ( fo rma 
descentralizada).

Parágrafo único. Todo material de consumo recebido de 
forma centralizada ou descentralizada, deverá ser lançado 
em sistema informatizado.

Art. 4º O recebimento dos materiais pelo almoxarifado 
será formalmente efetuado de acordo com os seguintes 
procedimentos:
I – efetuar a conferência dos itens dos materiais de consumo 
bem como sua qualidade, observando suas características 
dimensionais específicas, vida útil do produto para materiais 
perecíveis, marcas dos materiais, especificações técnicas, 
quantidade e a integridade física e funcional, realizando os 
testes, quando necessário, e demais exigências contratuais;
II – verificar se a descrição na Nota fiscal está de acordo com 
as especificações do material adquirido em confronto com:

a) autorização de fornecimento e termo de 
compromisso;

b) contrato;
c) proposta do proponente fornecedor ou do 

fornecedor exclusivo, nos casos de compra 
realizada por dispensa ou inexigibilidade, 
respectivamente.

III – em caso de recebimento de materiais específicos, tais 
como medicamentos, peças mecânicas, suprimentos para 
informática, equipamentos médicos e odontológicos, entre 
outros, o almoxarifado deverá solicitar a Secretaria um 
responsável técnico para acompanhar o recebimento para 
atestar a qualidade e as demais especificações das 
aquisições.
IV – os materiais que após a verificação estiverem em 
desacordo aos incisos I e II deste artigo deverão ser 
devolvidos ao fornecedor. 

Parágrafo único. Em caso de doação deverá ser observado 
os princípios legais e a legislação vigente.

Art. 5º A nota fiscal não poderá conter emenda ou rasura 
e a sua emissão deverá estar dentro do prazo de validade. 

Art. 6º Atendidas às exigências os materiais serão 
estocados no almoxarifado e será declarado na nota fiscal a 
aceitação e recebimento dos mesmos utilizando carimbo 
específico.

DO REGISTRO E CONTROLE FÍSICO

Art. 7º A Unidade Administrativa detentora do material é 
responsável pela guarda e conservação de todos os 
materiais até o momento do desfazimento.

Art. 8° Os órgãos encarregados pela guarda e 
movimentação dos materiais existentes em almoxarifados 
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devem manter escrituração analítica, através de sistema 
informatizado.

Art. 9° A entrada de dados no sistema informatizado deverá 
ser efetuada na data da movimentação, ou seja, na data das 
entradas e saídas, estando assim em ordem cronológica.

Art. 10. O registro de materiais em estoque deverá ser 
processado no sistema de controle contendo os seguintes 
dados, no mínimo:

I- data de entrada e saída dos mesmos;
II- código do material;
III- especificação do material com objeto resumido;
IV- quantidade e custo;
V- nome do fornecedor;
VI- documento comprobatório, com o número, série, 

sub-série, data de emissão e valor;
VII- validade do produto.

DOS DOCUMENTOS DE ENTRADA E SAÍDA

Art. 11.  Constituem documentos contábeis para 
movimentação de material nos almoxarifados:

I- nota de requisição/fornecimento de material;
II- nota fiscal.

§1º A nota de requisição/fornecimento de material constitui 
documento de saída de almoxarifado, que será emitida pela 
unidade requisitante em 2 vias. Uma via para unidade 
requisitante e outra para a unidade fornecedora, sendo 
devidamente arquivadas.

§2º A Nota Fiscal constitui documento de entrada de material 
que deverá ser atestada por servidor/servidores 
devidamente identificado por nome, cargo e matrícula. Uma 
via da Nota Fiscal/cópia deverá ser arquivada na unidade 
armazenadora.

§3º Qualquer movimentação de materiais deverá ser 
efetuada e regis t rada por  meio de nota de 
requisição/fornecimento de material.

§4º Os documentos deverão ser arquivados ficando a 
disposição do Controle Interno pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
a contar da data de aprovação, pelo Tribunal de Contas do 
Município, da Prestação de Contas e/ou Tomada de Contas 
do Responsável pelo Almoxarifado.

DOS RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DOS MATERIAIS

Art. 12. Os responsáveis pela guarda dos materiais em 
almoxarifados deverão ser designados ou dispensados por 
Ato do Titular de cada Unidade Administrativa devidamente 
publicado no Diário Oficial do Município.

§1º O Titular da Unidade Administrativa deverá manter 
controle atualizado e consolidado destes atos, ficando à 
disposição dos Controles Interno e Externo.

§2º O Titular da Unidade Administrativa é co-responsável no 
zelo e observação das normas de controle, instalação, 
armazenagem e segurança dos almoxarifados.

Art. 13. Sempre que houver substituição do responsável 
pelo almoxarifado deverá ser efetuado o confronto das 
existências físicas com os registros contábeis, através do 
inventário físico.

§1º O confronto mencionado neste artigo deverá ser 
fo rma l i zado  em Termo de  Trans fe rênc ia  de  
Responsabilidade sobre o Material em almoxarifado.

§2º Não havendo designação do responsável pelo 
almoxarifado, o Termo de Transferência deverá ser feito 
para o Titular da Unidade Administrativa.

§3º Caso existam divergências no confronto das existências 
físicas com os registros contábeis, estas deverão ser 
informadas no Termo de Transferência e ficarão sob a 
responsabilidade do servidor substituído, devendo ser 
sanadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

DO ARMAZENAMENTO

Art. 14. O armazenamento dos materiais de consumo será 
realizado conforme os critérios abaixo:

I- agrupar, segundo a classificação dos bens, a fim 
de facilitar a movimentação, realização de 
inventários e distribuição;

II- dispor, conforme freqüência de solicitação, 
visando permitir facilidade de acesso e economia 
de tempo e esforço;

III- armazenar os materiais pesados e volumosos, 
evitando riscos de acidentes ou avarias e 
facilitando a movimentação, mantendo os 
acessos às portas e áreas de circulação livres;

IV- estocar os materiais ordenadamente em 
prateleiras, estantes ou estrados e identificar para 
facilitar o funcionamento operacional e contagem 
física, observando a altura, forma, peso e 
movimentos, sem que tenha contato direto com o 
piso;

V- conservar os materiais nas embalagens originais, 
sempre que possível;

VI- observar as recomendações do fabricante;
VII- organizar os materiais, de modo que os novos que 

forem chegando sejam colocados atrás dos 
materiais já existentes;

VIII- distribuir primeiro os materiais que estão com o 
prazo de validade próximo do vencimento e os já 
estocados;

IX- armazenar os materiais de pequeno volume e alto 
valor em armários trancados.

Parágrafo único. A disposição dos materiais no 
almoxarifado deverá observar, ainda, as características de 
fragilidade, combustibilidade, oxidação, corrosão, 
inflamabilidade, volume, peso e forma, objetivando a 
agilidade na separação e distribuição, a segurança pessoal 
e a máxima proteção aos itens estocados.

DA CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Art. 15. Quanto à conservação e preservação:
I- manter o almoxarifado organizado e limpo, inclusive 

livre de pragas;
II- inspecionar, periodicamente, todos os materiais 

sujeitos a corrosão e deterioração, protegendo-os 
contra efeitos do tempo, luz e calor;

III- fazer revisão periódica nas instalações e 
equipamentos de segurança.

DO INVENTÁRIO
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Art. 16. Os responsáveis por almoxarifados realizarão, 
anualmente, pelo menos 1 (um) inventário geral do material 
existente em 31 de dezembro, de acordo com o prazo 
determinado nas normas de encerramento de exercício, 
ficando a critério de cada responsável a realização de 
inventários periódicos.

Art. 17. O inventário será elaborado contendo no mínimo:
I- o número do item;
II- o código do material;
III- a especificação do material;
IV- a unidade de controle;

V- a quantidade em estoque;
VI- o valor médio unitário e o valor total.

Art. 18. Os bens em almoxarifado deverão ser avaliados 
pelo preço médio ponderado das compras.

Parágrafo único. O preço médio ponderado será apurado 
mediante a aplicação da fórmula abaixo:
PM= V1 + V2 
         Q1 + Q2
Onde:
V1 – valor monetário das existências anteriores;
V2 – valor monetário dos acréscimos ocorridos;
Q1 – quantidade física anterior;
Q2 – quantidade física acrescida.

Art. 19. O inventário geral de material deverá ficar arquivado 
no próprio almoxarifado a disposição dos controles Interno e 
Externo.

DO REGISTRO CONTÁBIL

Art. 20. O registro e controle contábil será efetuado com 
base em relatório emitido pelo responsável pelo 
almoxarifado com a co-responsabilidade do Titular da 
unidade. Para efeito de controle deverá ser elaborado 
mensalmente e encaminhado ao setor contábil até o 5º dia 
do mês subseqüente a sua referência.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RESPONSÁVEIS

Art. 21. Os responsáveis pelos almoxarifados deverão fazer 
a prestação de contas nos termos e prazos definidos pela 
Controladoria Geral do Município.

Parágrafo único. Não havendo responsável designado na 
época da prestação de contas, esta caberá ao Titular da 
Unidade Administrativa.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Não será permitido o acesso de nenhuma pessoa 
estranha ao Almoxarifado, salvo se estiver acompanhado 
por pessoa autorizada.

Parágrafo único. O almoxarifado deverá ser utilizado única 
e exclusivamente para o armazenamento de material, 
conforme especificado nesta Instrução Normativa.

Art. 23. Nenhum material poderá ser entregue sem a 
respectiva requisição de materiais, sob pena de 
responsabilidade.

Art. 24. Nenhum material poderá ser recebido em 

desacordo ao licitado.

Art. 25. Nenhum material poderá entrar ou sair do 
Almoxarifado sem registro em sistema informatizado.

Art. 26. Qualquer servidor poderá ser responsabilizado por 
desaparecimento de material que lhe seja confiado, bem 
como por qualquer dano que venha a causar no mesmo, 
respeitando-se a ampla defesa em processo administrativo.

Art. 27. A presente Instrução Normativa entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Controladoria Geral do Município de Camaçari, 15 de Abril 
de 2011

SUMAIA SILVA CAMPOS
Controladora

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 15 DE ABRIL 
DE 2011

Orienta as secretarias municipais quanto aos 
procedimentos a serem observados no que 
concerne ao regist ro,  contro le e a 
movimentação dos bens patrimoniais 
permanentes deste Município.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, com fundamento 
na Lei 667/05, suas alterações e demais normas que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, e

CONSIDERANDO que o controle sobre os 
elementos patrimoniais é indispensável à boa gestão dos 
mesmos e à precisão das respectivas informações 
contábeis; e

CONSIDERANDO a importância das informações 
contábeis para a evidenciação do patrimônio e para a 
tomada de decisões,

RESOLVE EXPEDIR A PRESENTE INSTRUÇÃO 

INTRODUÇÃO

Art. 1º Para fins desta Instrução considera-se:

I - bens móveis permanentes – são aqueles com a vida útil 
superior a 02 (dois) anos e que, em razão da utilização, não 
perdem a identidade física. São classificados como bens 
móveis permanentes, entre outros:

a) máquinas, motores, aparelhos, equipamentos e 
veículos;

b) instrumentos, ferramentas e utensílios que formem 
um conjunto necessário ao desenvolvimento de 
determinado trabalho, atividade ou ofício;

c) instrumentos musicais;
d) semoventes;
e) mobiliário em geral;
f) livros e demais materiais bibliográficos desde que 

não sejam adquiridos para utilização em bibliotecas 
públicas conforme art. 18 da Lei 10.753/2003;

II - bens móveis permanentes excedentes – são bens em 
perfeitas condições de uso e operação, porém sem utilidade 
para o setor; 
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III - bens móveis permanentes inservíveis – são todos os 
bens desativados, danificados ou obsoletos, podendo ser 
considerados como recuperáveis ou irrecuperáveis. 
Consideram-se, também, como bens inservíveis àqueles 
bens móveis em que o modelo ou padrão não atendam mais 
as necessidades para o qual foi adquirido; 
IV - bens móveis permanentes inservíveis irrecuperáveis - 
são todos os bens cujo custo de recuperação ou atualização 
tecnológica seja igual ou superior a 60% (sessenta por 
cento) do bem novo de mesma finalidade, podendo ser 
considerados ainda como sucateáveis ou incineráveis; 
V - bens móveis permanentes inservíveis irrecuperáveis 
considerados incineráveis - são aqueles bens definidos no 
inciso IV, com estrutura de madeira ou que apresentam 
riscos à saúde pública; 
VI - bens imóveis - são considerados bens imóveis, os 
terrenos e edifícios com as instalações permanentes;
VII - bens não inventariados - são aqueles não localizados 
durante a realização de inventário, ou a qualquer momento;

DO SETOR DE PATRIMÔNIO

Art. 2º São atribuições do Setor de Patrimônio: 
I - manter atualizado o Setor de Patrimônio, cadastrando de 
imediato, conforme documentação recebida, qualquer 
documentação dos bens móveis e imóveis; 
II - proceder tempestivamente a qualquer alteração 
cadastral decorrentes dos responsáveis, ou por inventários; 
III - arquivar os documentos referentes aos bens do 
município; 
IV - após o recebimento do material pelo setor responsável 
pela compra, conferir especificação, quantidade e qualidade 
dos mesmos, bem como os documentos de entrega; 
V - solicitar aos setores competentes a documentação e 
informações necessárias ao desempenho de sua função, 
bem como fornecer documentos e informações com os 
setores que se relaciona; 
VI - proceder ao levantamento de inventário ao final de cada 
exercício;
VII - comunicar a Controladoria qualquer desvio e falta de 
material verificado.

§1º Toda e qualquer aquisição de bens móveis deverá ter 
sua entrada pelo setor de patrimônio, que fará o cadastro 
do bem e registro da responsabilidade pelo uso do bem.

§2º Os bens imóveis serão cadastrados pelo setor de 
patrimônio após o recebimento de cópia do Termo de 
recebimento definitivo de Obra e/ou escritura pública.

§3º As cópias da Nota de Empenho, Nota Fiscal e demais 
documentos pertinentes ao bem adquirido, deverão ser 
arquivados em pasta própria, sobre a guarda do setor de 
patrimônio.

Art. 3º Para realização de seus trabalhos o Setor de 
Patrimônio se utilizará de sistema informatizado que 
conterá: 
I – registro de bem patrimonial; 
II – termo de responsabilidade patrimonial; 
III – termo de movimentação de bens patrimoniais. 

Art. 4º Quando for necessária a avaliação ou reavaliação de 
bens patrimoniais, o Setor de Patrimônio deverá criar uma 
comissão que irá emitir Laudo de Avaliação Patrimonial.

Parágrafo Único. Após a reavaliação do bem, e de posse 
do Laudo de Avaliação Patrimonial, o Setor de Patrimônio 
atualizará o registro no sistema e comunicará o Setor de 
Contabilidade para que este proceda ao lançamento de 
ajuste na conta de bens do Município.

Art. 5º Todo bem componente do acervo patrimonial deverá 
ser identificado no momento do seu tombamento. Essa 
identificação consiste na atribuição de um número 
patrimonial exclusivo e deverá permitir aos agentes do 
controle patrimonial coletar informações relativas à 
localização, estado de conservação, situação desse bem 
face ao acervo, bem como o responsável por sua guarda e 
conservação.

DOS BENS INTANGÍVEIS

Art. 6º Serão controlados os bens adquiridos pela entidade e 
que constituem direito de uso ou de propriedade legal, 
softwares, programas e sistemas corporativos 
informatizados, desenvolvidos pela Entidade, ou para ela 
licenciados.

Art. 7º Caberá ao Setor de Patrimônio alimentar o sistema 
informatizado relativos aos bens descritos no artigo anterior, 
bem como as alterações que porventura ocorram 
posteriormente, de acordo com as informações e 
documentos apresentados pela Gerencia de Informática ou 
Órgão responsável.

Art. 8º Os bens intangíveis serão enquadrados, no que 
couber, nos critérios estabelecidos nesta Instrução, no que 
se refere a bens tangíveis, para controle e apropriação ao 
Ativo Permanente da Entidade.

DO TOMBAMENTO

Art. 9º Todo material permanente a ser incorporado ao 
Patrimônio do Município deverá ser objeto de tombamento.

Art. 10. O tombamento consiste no arrolamento do bem, 
numerando-o de forma seqüencial, com a finalidade de 
identificá-lo e colocá-lo sob a guarda e proteção dos agentes 
responsáveis.

Art. 11. Os números de inventário atribuídos serão 
consecutivos de acordo com o número seqüencial de bens 
do Município, sendo vedado que um bem possa tomar o 
número de outro baixado por qualquer motivo.

Art. 12. Os bens que constituem parte de um conjunto, jogo 
ou coleção, poderão ser tombados englobadamente, 
devendo constar na descrição sua composição detalhada.

Art. 13. Não serão tombados como bens patrimoniais:
I- os bens cuja durabilidade seja inferior a 02 (dois) 

anos;
II- os bens adquiridos para repor componente de um 

conjunto já inventariado;
III- os bens de terceiros que se encontrem sob a 

guarda e responsabilidade do Município;
IV- os bens que possam ser veículos de doenças 

transmissíveis sendo, pelo seu uso, passíveis de 
incineração;

V- os livros didáticos, devendo estes permanecer sob 
controle físico da Secretaria ou Órgão detentor da 
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sua guarda.

Art. 14. Para fins de tombamento será realizado o registro 
patrimonial de todos os materiais permanentes, o qual 
deverá conter:

I- número de tombamento;
II- descrição do bem;
III- modelo, número de série de fabricação, se for o 

caso:
IV- valor da aquisição ou custo de produção;
V- data de aquisição e número do processo;
VI- documento fiscal;
VII- empenho;
VIII- estado de conservação;
IX- outras informações julgadas necessárias.

Art. 15. Todos os bens serão tombados após o seu 
recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento de 
Material.

DA AFIXAÇÃO DE PLAQUETAS

Art. 16. A afixação da plaqueta deverá ocorrer logo após o 
processo de tombamento, sendo executada pelo Setor de 
Patrimônio.

Art. 17. A plaqueta de patrimônio deverá ser afixada em local 
bem visível e de fácil acesso. Recomenda-se próximo à 
marca do bem.

Parágrafo único. A identificação também poderá ser 
efetuada a tinta, etiqueta ou outro meio indicador, conforme 
a natureza física do bem inventariado, desde que não o 
danifique.

Art. 18. Em consonância com os princípios da razoabilidade 
e economicidade o emplaquetamento de bens cujas 
características físicas ou funcionais exigem um controle 
menos individualizado deverá ser flexibilizado, sem, 
contudo, resultar num controle menos eficaz. Este controle 
poderá ser realizado através da simples relação do bem e da 
assinatura do Termo de Responsabilidade. 

Art. 19. O responsável pelo controle patrimonial deverá 
avaliar a necessidade da fixação da plaqueta no bem 
considerando o exposto no art. 8º. Para auxiliar na 
identificação, estão relacionadas abaixo algumas 
condicionantes que podem ser avaliadas na classificação do 
bem:
I - pela dimensão: bens de pequeno porte que não 
comportam a fixação da plaqueta. Exemplo: alguns tipos de 
câmera fotográfica digital;
II - pela funcionalidade: bem cuja função é conter ou 
transportar produtos líquidos ou gasosos, em que a 
reposição pressupõe a substituição do bem. Exemplo: 
extintor de incêndio, botijão de gás;
III - pela mobilidade: bens cuja utilização exija constante 
movimentação e assim torne o controle por plaqueta muito 
oneroso. Exemplo: carteira de estudante, cadeiras fixas sem 
braço;
IV - pelo valor artístico ou histórico: bens de valor artístico ou 
histórico imensurável que possam ser danificados pela pura 
afixação da plaqueta. Exemplos: quadros ou objetos de arte;
V - pela dificuldade de acesso: bens cuja localização 
(instalação) torne impraticável seu controle através de 
plaqueta de patrimônio. Exemplo: antena parabólica, 
aquecedor solar.

Art. 20. No sistema de controle patrimonial, o bem continua 
a ser identificado pelo seu número patrimonial, e as 
operações de tombamento, transferência, movimentações e 
baixa deverão ser feitos normalmente. Apenas seu controle 
físico será feito através do seu quantitativo e localização.

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 21. São responsáveis pelos bens móveis próprios e 
pelos de terceiros sob sua guarda:

I- os titulares das Unidades quanto ao recebimento, 
guarda, conservação, emprego adequado dos bens 
e informação sobre movimentação/transferência;

II- ao responsável pelo setor de patrimônio quanto a 
identificação, controle e guarda dos documentos 
referentes a aquisição e movimentação dos bens 
que estejam nas unidades.

Art. 22. O uso adequado do bem é de responsabilidade do 
servidor que o utiliza diretamente.

Art. 23. O titular da unidade deverá possuir a relação 
atualizada dos bens existentes em cada setor, com seus 
respectivos números de tombo.

DO TERMO DE RESPONSABILIDADE

Art. 24. Os Termos de Responsabilidade deverão ser 
emitidos pelo Setor de Patrimônio, em duas vias, e 
assinados pelo Responsável pela Guarda e Conservação 
do bem. Uma via será arquivada no Setor de Patrimônio da 
Unidade e a outra será entregue ao signatário.

Art. 25. Os Termos de Responsabilidade serão emitidos 
sempre que ocorrer:
I - tombamento de bens;
II - mudança de responsável pela guarda de bens;
III - mudança de localização de bens; e
IV - renovação anual.

DA MOVIMENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA

Art. 26. A movimentação é a saída de um bem de seu local 
de guarda para manutenção ou empréstimo, sem a 
correspondente troca de responsabilidade, sendo emitida 
apenas a Nota de Movimentação. No caso de empréstimo, 
deverá haver uma data provável de devolução do bem, caso 
não ocorra a devolução, caracteriza-se um procedimento de 
Transferência.

Art. 27. A transferência constitui na mudança da 
responsabilidade pela guarda e conservação de um bem 
permanente e ocorre nas seguintes situações:
I - Quando há alteração no responsável pelo local onde o 
bem está situado.
II - Quando o bem é transferido de um local de guarda para 
outro.

Art. 28. Qualquer movimentação ou transferência de bem 
deverá ser efetuado através do Setor de Patrimônio.

DO INVENTÁRIO FÍSICO

Art. 29. O Inventário Físico é o instrumento de controle que 
permite o ajuste dos dados escriturais com o saldo físico do 
acervo patrimonial em cada unidade gestora, o 
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levantamento da situação dos bens em uso e a necessidade 
de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade 
dos bens da unidade, bem como o saneamento do acervo.
 
Art. 30. O Inventário Físico terá como objetivo:

I- confirmar a existência física e localização dos 
bens móveis;

II- sanar irregularidades relativas a identificação e 
controle;

III- confirmar a responsabilidade dos gestores pelos 
bens sob sua guarda;

IV- manter atualizados os controles e registros dos 
bens móveis;

V- verificar a qualidade do serviço dos setores de 
patrimônio;

VI- subsidiar a tomada de decisões.

Art. 31. O Titular da Unidade designará comissão específica 
com no mínimo três servidores, sendo pelo menos 01 (um) 
do quadro permanente para realização do inventário, a qual 
não poderá conter membros lotados no setor de patrimônio. 
Este poderá apenas prestar assistência ao trabalho da 
comissão, se necessário. 

Art. 32. A comissão/comissões de inventário físico 
apresentará relatório conclusivo do inventário físico, na 
forma de Laudo de Inventário, devidamente assinado pelos 
seus membros e aprovados pelos Titulares das Unidades 
Administrativas inventariadas.

Parágrafo único. O Laudo de inventário deverá conter no 
mínimo as seguintes informações:
I - quantidade de bens inventariados na unidade e valor dos 
bens;
II - descrição, número de inventário e valor de cada bem 
constante do inventário contábil que não foi localizado e a 
justificativa para a não formalização da baixa;
III - bens encontrados e não inventariados e a justificativa 
para a não inventariação.

Art. 33. Caberá a comissão quando da realização do 
inventário informar ao Titular da Unidade Administrativa o 
desaparecimento de bens, cabendo a este abertura de 
sindicância para apuração de responsabilidade, se for o 
caso.

Art. 34. Deverá ser realizado no mínimo 01 (um) inventário 
físico de bens móveis por exercício, na data base de 31 de 
dezembro, podendo o Titular da Unidade determinar a 
realização de inventários físicos extraordinários.

Art. 35. Sempre que houver substituição do responsável 
pelo Setor de Patrimônio da Unidade deverá ser realizado 
inventário.  

DO EXTRAVIO OU FURTO

Art. 36. Em caso de extravio ou furto de bens de propriedade 
do Município, o responsável pelo Setor de Patrimônio 
lavrará Termo e comunicará imediatamente ao Gestor 
Municipal, a Contabilidade e Titular da Unidade onde 
ocorreu o fato.

§ 1º A Secretaria onde ocorreu o fato deverá instaurar 
processo administrativo visando elucidar o fato ocorrido e se 
necessário, punir os responsáveis, conforme legislação 
vigente.

DA CESSÃO DE USO

Art. 37. É permitida a utilização gratuita dos bens móveis do 
Município:

I- aos servidores autorizados, enquanto no exercício 
de suas funções;

II- a pessoa jurídica de direito público ou de direito 
privado, cujo fim principal seja de relevante valor 
social.

Art. 38. Os bens, quando concedida cessão de uso a outra 
Entidade, deverão ser anteriormente inventariados pelo 
Setor de patrimônio, após o que será formalizada a cessão 
de utilização através do Termo de Cessão de Uso.

Art. 39. Os bens móveis, pertencentes a terceiros (outra 
entidade integrante ou não da Administração Municipal), 
deverão ser controlados, no âmbito da Unidade ou Órgão 
que detém a guarda do bem, sem prejuízo de seu controle 
pela Unidade cedente.

Parágrafo único. Os bens de terceiros devem estar 
identificados fisicamente, mantendo a numeração de 
inventário da Unidade ou Órgão que detém a sua 
propriedade, referenciando a sua origem, através dos 
Termos de Cessão de Uso, que farão prova junto ao 
Controle interno e externo nos órgãos cedente e 
cessionário.

Art. 40. A cessão de uso para as Entidades conveniadas 
deverá ter como prazo o tempo de duração do convênio, 
podendo ser revalidada após a renovação deste e mediante 
inspeção promovida pelo Órgão cedente.

DA ALIENAÇÃO

Art. 41. A alienação de material, subordinada à existência de 
interesse público, devidamente justificado, compreende a 
transferência de propriedade do material mediante:

I- venda;
II- permuta;
III- doação.

Art. 42. A alienação de material e bens móveis fica 
condicionada a avaliação prévia, realizada por comissão 
composta por pessoas habilitadas, e Licitação, dispensada 
nos seguintes casos:

I- permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública;

II- doação, permitida exclusivamente para fins de 
interesse social, após avaliação de sua 
oportunidade e conveniência socioeconômica, 
relativamente a escolha de outra forma de 
alienação.

Parágrafo único. A alienação onerosa se dará através de 
licitação, aplicáveis as normas vigentes para tal.

Art. 43. Os recursos provenientes da venda de material 
deverão ser recolhidos ao Tesouro Municipal, na forma da 
legislação em vigor.

DA DOAÇÃO

Art. 44. Os bens móveis do Município que tenham incidido 
em obsolescência, imprestabilidade ou desuso, sendo 
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considerados de recuperação antieconômica, poderão ser 
doados, com ou sem encargos, a pessoa jurídica de direito 
público ou privado cujo fim principal consista em atividade 
de relevante valor social.

§1º A doação de bens do Município deverá ser precedida de 
avaliação pelo órgão doador em observância ao 
estabelecido na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, art. 17, 
inciso II.

§2º Após avaliação deverá ser lavrado Termo de Doação 
devidamente autorizado pelo Gestor Municipal, conforme o 
limite de competência.

§3º Os bens doados serão baixados definitivamente do 
patrimônio da Entidade.

Art. 45. A aceitação de doação de bens móveis à 
Administração Municipal será condicionada à prévia vistoria 
do bem pelo Setor de Patrimônio em conjunto com um 
servidor indicado pela Secretaria ou órgão recebedor da 
doação.

§1º A aceitação formal se dará no prazo de 10 (dez) dias a 
partir da data do recebimento do bem.

§2º O recebimento do bem doado deverá ser formalizado, 
identificando-se todas as características do mesmo, 
devendo constar declaração do órgão doador de que 
aceitará, sem ônus para o Município, a sua devolução caso 
não se concretize o ato por qualquer razão.

§3º No caso de doação de bens de informática, a vistoria só 
poderá ser realizada em conjunto com um servidor indicado 
pela Coordenadoria de Gestão da Informação – CGI, sem o 
qual não terá validade, salvo se a CGI não fizer representar 
no prazo previsto no §1º, devendo o Setor de Patrimônio 
comunicar o fato expressamente para justificar o 
recebimento sem a anuência do CGI.

Art. 45. A utilização de bens móveis do Município que 
tenham incidido em desuso, obsolescência ou 
imprestabilidade, como parte de pagamento da aquisição de 
outros bens, será precedida de laudo técnico a cargo de 
Comissão Especial de Baixa e Avaliação.

Art. 46. Qualquer hipótese não prevista nesta Instrução 
relativa à doação dependerá de autorização do Gestor 
Municipal.

DA BAIXA

Art. 47. Baixa é a exclusão de um bem móvel do patrimônio 
de um ente deste Município, em decorrência de:

I - alienação: transferência de propriedade, onerosa ou não, 
de bens móveis municipais a outras Entidades;

II - obsolescência: bem que não satisfaz mais às exigências 
técnicas do órgão a que pertence;

III - imprestabilidade: bem que apresenta alteração em suas 
características físicas, e cuja recuperação ou reparação 
seja considerada antieconômica;

IV - desuso: bem que não tem mais utilidade para o órgão 
gestor;

V - extravio: desaparecimento de bens por furto, roubo ou 
por negligência do responsável pela sua guarda;

VI - dano: avaria parcial ou total causada a bens patrimoniais 

utilizados na Administração Municipal, decorrente de 
sinistro ou uso indevido; e

VII - insubsistência ativa: desaparecimento de um bem em 
razão de causa fortuita ou natural. 

Art. 48. O Titular da Secretaria ou Órgão responsável pelo 
bem a ser baixado ou avaliado designará formalmente 
Comissão Especial de Avaliação, ou tantas quantas julgar 
necessárias, que constatarão a ocorrência das hipóteses 
previstas nos incisos I, II, III, IV e VI, do artigo 47 desta 
Instrução.

§ 1º A Comissão Especial de Avaliação deverá:

I - ser composta de, no mínimo, 3 (três) servidores, com no 
mínimo nível médio de instrução;

II - promover exame minucioso dos bens, podendo, quando 
julgar conveniente, solicitar laudo técnico de funcionários 
qualificados; e

III - dar parecer conclusivo, devidamente assinado pelos 
seus membros, remetendo o processo ao ordenador de 
despesa que a designou.

§ 2° No caso de bens de informática, a comissão deverá ter 
um servidor indicado pela CCTGI – Coordenação Central de 
Tecnologia e Gestão da Informação do Município.

Art. 49. Deverá ser designada Comissão Especial de 
Avaliação para avaliar o valor do dano causado ou dos bens 
extraviados, para fins de registro contábil do valor a receber 
de quem causou o prejuízo e para as devidas providências 
de cobrança do mesmo.

Art. 50. Concluídas as apurações relativas ao extravio ou 
dano do bem, deverá ser emitido o Documento de Baixa pelo 
Setor de Patrimônio devidamente autorizado pelo 
ordenador de despesa.

Art. 51. Quando identificado o responsável e constatada a 
ocorrência de prejuízo material para o Município, o Titular 
responsável pela abertura da sindicância encaminhará à 
Controladoria Geral do Município ou órgão equivalente na 
Administração Indireta a conclusão da sindicância ou 
inquérito administrativo e o valor decorrente da avaliação da 
Comissão Especial de Avaliação.

Art. 52. A indenização de bens móveis extraviados ou 
danificados, constatada na forma do artigo 31, se dará pela 
reposição de um bem de qualidade e estado semelhante ao 
do bem extraviado ou pelo ressarcimento à Administração, 
referente ao valor de mercado do bem, observado o estado 
de conservação quando do seu extravio ou dano.

Art. 53. O extravio ou dano provocado em bens segurados 
por ocorrência das hipóteses previstas como sinistro em 
contrato de seguro será indenizado pela seguradora, sem 
prejuízo da apuração das responsabilidades.

Art. 54. A incidência de qualquer irregularidade relativa ao 
Patrimônio Municipal deverá ter apuração imediata, através 
de sindicância, devidamente instruída e no caso de furto ou 
roubo mediante registro junto à autoridade policial 
competente.

DA DEPRECIAÇÃO

Art. 55.  A Depreciação é o declínio do potencial de geração 
de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pelos 
seguintes fatores:

I- deterioração física;
II- desgaste com uso; e
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III- obsolescência.

§1º O Setor de Patrimônio deverá manter sistema 
informatizado que produza informações suficientes para o 
Setor de Contabilidade realizar os registros de depreciação. 
Para garantir estes registros, será necessário que a base 
monetária inicial seja confiável, ou seja, o valor registrado 
deve espelhar o valor justo.

§2º O valor justo é o valor pelo qual o ativo pode ser trocado, 
existindo um conhecimento amplo e disposição por parte 
dos envolvidos no negócio, em uma transação sem 
favorecimentos.

§3º O Município para realizar a depreciação deverá observar 
aos procedimentos definidos no Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público emitido pelo Ministério da 
Fazenda através da Secretaria do Tesouro Nacional.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56. O servidor que tiver ciência da ocorrência de 
extravio ou dano de bens patrimoniais permanentes deverá 
comunicar imediatamente ao titular da unidade 
administrativa responsável pelo bem, devendo este 
instaurar a sindicância ou seu superior.

Art. 57. A transferência interna de bens móveis 
permanentes depende da autorização do Setor de 
Patrimônio.

Art. 58. O remanejamento de bens móveis entre os Órgãos 
da Administração Direta será efetuado por requerimento ao 
Secretário da Administração, com a observância do disposto 
nos artigos 26 a 28 desta Instrução. 

Art. 59. Os Termos de Concessão ou Cessão de Uso de 
Bens Móveis Permanentes deverão ser enviados, em uma 
via, ao Setor de Patrimônio/Gerência de Administração de 
Bens para os devidos registros. 

Art. 60. Os procedimentos instituídos por esta Instrução não 
excluem a apuração de responsabilidades pela ocorrência 
de deterioração, devido à compra excessiva de bens 
permanentes, ou por qualquer ação ou omissão prejudicial 
ao interesse público. 

Art. 61. A baixa de bens móveis prevista nesta Instrução 
Normativa deverá ocorrer sem prejuízo dos procedimentos 
exigidos pela Lei Estadual nº 2.322/66 e 9.433/05.

Art. 62.  A classificação dos bens de que trata esta Instrução 
Normativa obedecerá a Lei Federal n.º 4.320, de 17 de 
março de 1964, o Decreto Estadual n.º 9.461/05 no que 
couber e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público emitido pelo Ministério da Fazenda através da 
Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 63.  A presente Instrução Normativa entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Controladoria Geral do Município de Camaçari, 15 de Abril 
de 2011

SUMAIA SILVA CAMPOS
Controladora

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 

0031/2011, que tem como objeto Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Distribuição 
de 25.000 (vinte e cinco mil) Cestas Básicas e 100.000 
(cem mil) Quilos de Peixe, a serem distribuídas as famílias 
carentes, cadastradas no Serviço Social e do Programa 
Bolsa Família da Secretaria de Desenvolvimento Social - 
SEDES do Município de Camaçari, à empresa SOUZA 
TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME, 
com o valor global de R$77.000,00 (setenta e sete mil 
reais).  Data da Homologação: 25 /03/2011. LUIZ CARLOS 
CAETANO. 

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 030/2011 (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: 07/04/2011. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 0032/2011 
– COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto a contratação 
de empresa para prestação de serviços de seguro total de 
veículos pertencentes à frota da Prefeitura e uso da 
Secretaria de Educação do Município de Camaçari , à 
empresa MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, para o 
lote único, com o valor global de R$ 32.000,00 (trinta e dois 
mil reais). Data da Homologação: 06/04/2011. LUIZ 
CARLOS CAETANO – PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 

0024/2011, que tem como objeto a Contratação de 

Empresa Especializada na Prestação de Serviço de 

Fornecimento de Refeições Prontas: café da manhã, 

almoço e janta/ceia, incluindo transporte, para atender aos 

atiradores do Tiro-De-Guerra de Camaçari conforme acordo 

de cooperação técnica nº. 0820900, firmado entre a 

Prefeitura de Camaçari e o Exército Brasileiro por intermédio 

da 6ª Região Militar, à empresa MARCIA OLIVEIRA 

RODRIGUES - ME, com o valor global de R$54.998,00 

(cinqüenta e quatro mil novecentos e noventa e oito 

reais). Data da Homologação: 21/03/2011. LUIZ CARLOS 

CAETANO.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 9912267888. DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº. 0031/2011. CONTRATADO: ECT – EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DA LICENÇA DA BASE DE DADOS 
COMERCIAL DO DIRETÓRIO NACIONAL DE 
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ENDEREÇOS DNE PELA EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS COM O OBJETIVO DE 
REGULARIZAR OS CEP DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
VALOR GLOBAL: R$ 56.870,00 (CINQÜENTA E SEIS MIL 
OITOCENTOS E SETENTA REAIS). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE: 2038 ;  
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30; FONTE DE 
RECURSO: 0100.000. DATA DA ASSINATURA: 
03/03/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº. 0085/2011. CONTRATADO: SOUZA 
TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME.  
Pregão Presencial - SECAD nº. 0031/2011. OBJETO: 
Prestação de Serviços de Distribuição de 25.000 (vinte e 
cinco mil) Cestas Básicas e 100.000 (cem mil) Quilos de 
Peixe, a serem distribuídas as famílias carentes, 
cadastradas no Bolsa Família e no Serviço Social da 
Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES do 
Município de Camaçari. Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 4075, Elemento de Despesa 
3390.39.00.00, fonte 0100.000. Data da assinatura: 
30/03/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito 
Municipal. 

CONTRATO Nº 0092/2011 CONTRATADO: BRITHALI 
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA. Pregão 
Presencial nº 0024/2011 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: 
Aquisição de camisetas com impressão tipo foto, para 
eventos pedagógicos das Escolas da Rede Municipal de 
Ensino para o lote e valor conforme planilha abaixo. Dotação 
Orçamentária: Projeto Atividade 4005 - Natureza da 
Despesa 3.3.90.30 - Fonte 0101.030. Data da assinatura: 
07/04/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº. 0079/2011. CONTRATADO: MÁRCIA 
OLIVEIRA RODRIGUES - ME: Pregão Presencial - 
SECAD nº. 0024/2011 OBJETO: Prestação de Serviço de 
Fornecimento de Refeições Prontas: café da manhã, 
almoço e janta/ceia, incluindo transporte, para atender aos 
atiradores do Tiro-De-Guerra de Camaçari conforme acordo 
de cooperação técnica nº. 0820900, firmado entre a 
Prefeitura de Camaçari e o Exército Brasileiro por intermédio 
da 6ª Região Militar. Valor global de R$54.998,00 
(cinqüenta e quatro mil novecentos e noventa e oito 
reais). Projeto Atividade 2036, Elemento de Despesa 
3390.39.00.00, fonte: 0100.000. Data da assinatura: 
25/03/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito 
Municipal

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
117/2011. CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 030/2011 – 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 03. VALOR GLOBAL: R$ 6.400,00 
(seis mil e quatrocentos reais). DATA DA ASSINATURA: 
08/04/2011. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 

118/2011. CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
030/2011 – 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 dos lotes 02 e 04. VALOR 
GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil). DATA DA 
ASSINATURA: 08/04/2011. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA Nº. 0031/2011 – PROCESSO Nº. 
0274/2011 .  CONTRATADO: ECT – EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DA LICENÇA DA BASE DE DADOS 
COMERCIAL DO DIRETÓRIO NACIONAL DE 
ENDEREÇOS DNE PELA EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS COM O OBJETIVO DE 
REGULARIZAR OS CEP DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
VALOR GLOBAL: R$ 56.870,00 (CINQÜENTA E SEIS MIL 
OITOCENTOS E SETENTA REAIS). FUNDAMENTADA NO 
ART. 24, INCISO VIII, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 03/03/2011.

TERMO DE DISPENSA Nº. 053/2011 – PROCESSO Nº. 
0348/2011. CONTRATADO: CDC BRASIL S/A. OBJETO- 
AQUISIÇÃO DE FITA DE IMPRESSÃO, PARA SEREM 
UTILIZADAS NA IMPRESSORA DE CARTÕES DA 
COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
VALOR GLOBAL: R$ 4.100,00 (QUATRO MIL E CEM 
REAIS). FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO II, DA LEI 
FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
07/04/2011.

TERMO DE DISPENSA Nº. 054/2011 – PROCESSO 
Nº.0429/2011. CONTRATADO: A BAIANA EMBALAGENS 
LTDA OBJETO- Aquisição de copo descartável para 
atender a demandadas Unidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Camaçari-Ba.VALOR GLOBAL: 
R$ 7.660,00 (sete mil, seiscentos e sessenta reais). 
FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO II, DA LEI 
FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
11/04/2011.

TERMO DE DISPENSA Nº. 028/2011 – PROCESSO 
Nº.0348/2011. CONTRATADO: Daniel de Souza Santos 
OBJETO-Locação de 01(um) imóvel situado á Rua Elísio 
Neto, nº13, Barra de Pojuca, Camaçari-Ba., pelo período 
de 12 (doze) meses, para instalação  do Centro de 
Referência da Assistência Social-CRAS de Barra de 
Pojuca, atendendo as necessidades do Programa de 
Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência 
Social.VALOR GLOBAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO X, DA LEI 
FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
02/03/2011.

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 0034/2011 – 
PROCESSO Nº. 0468/2011. CONTRATADO: COLEGIADO 
NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBJETO- DESTINA-SE A 
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DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA JAILCE 
SOBRAL DE ANDRADE SILVA, MATRICULA 35170-8, 
PARA O XII ENCONTRO DO CONGEMAS, QUE SERÁ 
REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 20/04/2011 EM 
BELÉM/PA. VALOR GLOBALR$ 100,00 (CEM REAIS) 
FUNDAMENTADA NO ART. 25, INCISO II, DA LEI 
FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
08/04/2011.

REVOGAÇÃO
 
O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, 

oREVOGA a licitação, modalidade CONCORRÊNCIA N  
001/2011 – COSEL/SESAU, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços 
em diversas especialidades médicas, para atender as 
demandas dos serviços essenciais na área de saúde, 
nas unidades de atendimento do Município de Camaçari, 
conforme Termo de Referência constante do Anexo I do 
edital. Data da Revogação: 14/04/2011. Camilo Pinto de 
Faria Lima e Silva.

   PUBLICAÇÃO ERRATA TERMO DISPENSA

Termo Dispensa N.º 0046/2011 – GENESILDO SILVA 
DE LIRA, Publicado no Diário Oficial do Município  N.º 
0405  de 02/04/2011 a 08/04/2011.

ONDE SE LÊ : O PRESENTE TERMO DE 
REFERÊNCIA VISA ORIENTAR A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO CUJO OBJETIVO É CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELÃO E SISTEMA DE 
TRANSPORE DE IMAGENS, PRRA A FESTA DE 
AREMBEPE/2011, QUE SERÁ REALIZADA NO 
PERÍODO DE 25/03/2011 A 27/03/20011 PELA 
ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL DE CAMAÇARI.

LEIA-SE : O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 
VISA ORIENTAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO CUJO 
OBJETIVO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
L O C A Ç Ã O  D E  T E L Ã O  E  S I S T E M A  D E  
TRANSMISSÃO DE IMAGENS, PARA A FESTA DE 
AREMBEPE/2011, QUE SERÁ REALIZADA NO 
PERÍODO DE 25/03/2011 A 27/03/20011 PELA 
ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL DE CAMAÇARI.    
Rejane Silva de Souza -     Mat. nº 036925-0

 RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

P r e g ã o  p r e s e n c i a l  N . º  0 0 1 4 / 2 0 1 1  –  
COSEL/EDUCAÇÃO
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/EDUCAÇÃO, informa a retificação na 
publicação do aviso no DOM n.º 403 de 19 a 25 de março 
de 2011, referente ao Pregão n.º 0014/2011 (Presencial) 
– COSEL/EDUCAÇÃO, onde se lê:

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão presencial N.º 

0014/2011 – COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto 
o Registro de preços para Aquisição de Materiais de 
Expediente (papeis diversos), às empresas abaixo 
relacionadas, para os referidos lotes, conforme planilha a 
seguir:

Data da Homologação: 17/02/2011. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão presencial N.º 
0014/2011 – COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto 
o Registro de preços para Aquisição de Materiais de 
Expediente (papeis diversos), às empresas abaixo 
relacionadas, para os referidos lotes, conforme planilha a 
seguir:

Data da Homologação: 17/02/2011. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO.

Camaçari, 31 de março de 2011. Sayonara Melo da Silva – 
Pregoeira da COSEL/EDUCAÇÃO.

RETIFICAÇÃO

P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O  N . º  0 0 7 6 / 2 0 1 0  –  
COSEL/EDUCAÇÃO
A Cosel/Educação retifica-se a descrição do único lote do 
contrato da Empresa BOOKS ONLINE DISTRIBUIDORA 
LTDA, devido a erro de digitação na descrição da 
especificação do item 08 e nos itens 04 e 07 na editora do 
contrato 0356/2010, referente ao Pregão Eletrônico N.º 
0076/2010 – COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto 
Aquisição de livros da Editora Artmed, para as bibliotecas 
das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, em 
atendimento ao Programa “Lendo Conheço o Mundo”, 
conforme a seguir:
Onde se lê: 

Leia-se
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Camaçari/Ba, em 15/04/2011 – Joseane Adriana da Silva – 
Pregoeira – Isacarla dos Santos silva – Presidente da 
Comissão.

P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O  N . º  0 0 7 8 / 2 0 1 0  –  
COSEL/EDUCAÇÃO
A Cosel/Educação retifica-se o lote 02 do contrato da 
Empresa PAROLE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
LIVROS LTDA - EPP, devido a erro de digitação na 
descrição da editora do lote 02 do contrato 0433/2010, 
referente ao Pregão Eletrônico N.º 0078/2010 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto a Aquisição de 
livros das Editoras Atlas, Argos, Autêntica, Bertrand Brasil e 
Brinque-Book para as bibliotecas das Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa 
“Lendo Conheço o Mundo”., conforme a seguir:
Onde se lê: 

Camaçari/Ba, em 15/04/2011 – Joseane Adriana da 
Silva – Pregoeira – Isacarla dos Santos silva – 
Presidente da Comissão.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

CHAMADA PUBLICA N.º  001/2011 – SEDEC 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ATRAVÉS DA GEMAT - 
GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TORNA 
P Ú B L I C O ,  P A R A  C O N H E C I M E N T O  D O S  
INTERESSADOS QUE REALIZARÁ A CHAMADA 
PÚBLICA Nº  001/2011 DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC. OBJETO: A 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A 
A G R I C U LTO R E S  FA M I L I A R E S  E  D E  S U A S  
ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS – COOPERATIVAS E 
ASSOCIAÇÕES, PARA DOAÇÃO A PESSOAS E FAMÍLIAS 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, 
ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS (PAA) – MODALIDADE COMPRA PARA 
DOAÇÃO SIMULTÂNEA MUNICIPAL. AUTORIZADO NO 
PROCESSO Nº 1508/2010 E DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS. 
PERÍODO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 
18/04/2011 À 13/05/2011  DAS 08:00 ÀS 14:00, NA 
RECEPÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAIS E 
PATRIMÔNIO, LOCALIZADO À RUA FRANCISCO 
DRUMMOND, S/Nº, CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, 
CAMAÇARI, BA. O EDITAL E SEUS ANEXOS 
ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO NO PORTAL DE 
C O M P R A S  D O  M U N I C Í P I O :  
W W W. C O M P R A S . C A M A C A R I . B A . G O V. B R .  .  
INFORMAÇÕES PELO TEL/FAX (71) 3621-6895 / 6695. 

CAMAÇARI - BA, 15/05/2010. GILMARA LISBOA – 
GERENTE-GEMAT. 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que fica suspenso o 
PREGÃO N.º 261/2010 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, 
cujo objeto Registro de preços para aquisição de balança 
suspensa e suporte suspensório, 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. 
11/04/2011. Ednéa Alves de Lima – Pregoeira da 
COSEL/SESAU.
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que fica suspenso o 
PREGÃO N.º 053/2011 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, 
cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de vacina 
meningocócica, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
12/04/2011. Ednéa Alves de Lima – Pregoeira da 
COSEL/SESAU.

AVISO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO N.º  001/2011 – SEDES 
O Município de Camaçari, Através da Gerência de Aquisição 
de Materiais – GEMAT, torna público, para conhecimento 
dos interessados que realizará o Credenciamento nº 
001/2011 da Secretaria de Desenvolvimento Social - 
SEDES. Objeto: Fornecimento de Bens e Serviços de 
Apoio Social. autorizado no processo nº 0467/2011 e de 
acordo com as condições estabelecidas no Edital e anexos. 
Período para o Credenciamento: 13/04/2011 à 20/05/2011  
das 08:00 às 14:00, na recepção da Coordenação de 
Materiais e Patrimônio, localizado à Rua Francisco 
Drummond, S/Nº, Centro Administrativo, Prédio da 
Secretaria Municipal de Educação, térreo, Camaçari, BA. O 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição no Portal 
d e  C o m p r a s  d o  M u n i c í p i o :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. . Informações pelo 
tel/fax (71) 3621-6895 / 6695. Camaçari - BA, 13/05/2010. 
Gilmara Lisboa – Gerente-GEMAT. 

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O  N . º  0 0 1 3 / 2 0 11  –  
COSEL/EDUCAÇÃO
A Cosel/Educação retifica-se o preço total do único lote à 
Empresa FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, 
devido a erro de digitação na descrição do preço final 
(homologado) na Publicação da respectiva homologação no 
Diário Oficial do Município nº 403 (de 19 a 25 de março de 
2011 - página 22), referente ao Pregão Eletrônico N.º 
0013/2011 – COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto a 
Registro de preços para aquisição de material de 
expediente –(barbante, elástico e outros), conforme a 
seguir:

Onde se lê: valor global de R$ 21.785,00 (vinte e um mil 
setecentos e oitenta e cinco reais); 
Leia-se: valor global de R$ 20.985,00 (vinte mil 
novecentos e oitenta e cinco reais).
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Camaçari/Ba, em 13/04/2011 – Miriam Alves dos Santos – 
Pregoeira – Isacarla dos Santos Silva – Presidente da 
Comissão.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0049/2011.
O Município de Camaçari torna público, para 
conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
situada na Avenida Francisco Drumond, s/nº, Térreo do 
prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, 
realizará o PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 
0049/2011. Objeto: Registro de Preços para Aquisição 
de Material de Expediente, para uso geral de todas as 
Secretarias, Unidades de Saúde e Escolas da 
Administração Municipal de Camaçari. Abertura: 
05/05/2011 às 13:30 horas.Cópia do edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de 

Compras:  www.compras.camacari .ba.gov.br .  
Informações pelo telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria 
Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari, 
13/04/2011.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0044/2011.
O Município de Camaçari torna público, para 
conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
situada na Avenida Francisco Drumond, s/nº, Térreo do 
prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, 
realizará o PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 
0044/2011. Objeto: Registro de Preços para Aquisição 
de Suprimentos de Informática, para atender as 
demandas das unidades da Prefeitura Municipal de 
Camaçari de reposição de materiais para manutenção dos 
equipamentos do Parque Tecnológico do Município. 
Abertura: 02/05/2011 às 09:00 horas. Cópia do edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
no Portal de Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Informações pelo telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria 
Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari, 
13/04/2011.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0046/2011.
O Município de Camaçari torna público, para 
conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
situada na Avenida Francisco Drumond, s/nº, Térreo do 
prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, 
realizará o PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 
0046/2011. Objeto: Registro de Preços para Aquisição 
de Suprimentos de Informática, para atender as 
demandas das unidades da Prefeitura Municipal de 
Camaçari de reposição de materiais para manutenção dos 
equipamentos do Parque Tecnológico do Município. 
Abertura: 04/05/2011 às 09:00 horas. Cópia do edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
no Portal de Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Informações pelo telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria 
Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari, 
13/04/2011

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0048/2011.
O Município de Camaçari torna público, para 
conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 

Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
situada na Avenida Francisco Drumond, s/nº, Térreo do 
prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, 
realizará o PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 
0048/2011. Objeto: Registro de Preços para Aquisição 
de Artigos de Armarinho, para uso geral de todas as 
Secretarias, Unidades de Saúde e Escolas da 
Administração Municipal de Camaçari, proporcionando 
estrutura e qualidade de trabalho. Abertura: 05/05/2011 às 
09:00 horas. Cópia do edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no Portal de Compras: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo 
telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – 
Presidente da COMPEL. Camaçari, 13/04/2011

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0045/2011.
O Município de Camaçari torna público, para 
conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
situada na Avenida Francisco Drumond, s/nº, Térreo do 
prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, 
realizará o PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 
0045/2011. Objeto: Registro de Preços para Aquisição 
de Suprimentos de Informática, para atender as 
demandas das unidades da Prefeitura Municipal de 
Camaçari de reposição de materiais para manutenção dos 
equipamentos do Parque Tecnológico do Município. 
Abertura: 03/05/2011 às 09:00 horas. Cópia do edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
no Portal de Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Informações pelo telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria 
Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari, 
13/04/2011.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0047/2011.
O Município de Camaçari torna público, para 
conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
situada na Avenida Francisco Drumond, s/nº, Térreo do 
prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, 
realizará o PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 
0047/2011. Objeto: Registro de Preços para Aquisição 
de Ventiladores, incluindo instalação, para atender as 
demandas das Secretarias e Unidades da Prefeitura 
Municipal de Camaçari.  Abertura: 04/05/2011 às 13:30 
horas. Cópia do edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no Portal de Compras: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo 
telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – 
Presidente da COMPEL. Camaçari, 13/04/2011.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0050/2011.
O Município de Camaçari torna público, para 
conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
situada na Avenida Francisco Drumond, s/nº, Térreo do 
prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, 
realizará o PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 
0050/2011. Objeto: Registro de Preços de Material de 
Limpeza, para atender as demandas das Secretarias e 
Unidades da Prefeitura Municipal de Camaçari Abertura: 
06/05/2011 às 09:00 horas. Cópia do edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de 
Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações 
pelo telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio 
Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari, 13/04/2011.
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PREGÃO N.º 060/2011 (PRESENCIAL) – 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. Abertura: 02/05/2011, às 09h (Horário local) – 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Adson de Oliveira Silva – Pregoeiro da 
COSEL/SESAU.

 PREGÃO N.º 059/2011 (PRESENCIAL) – 
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. Abertura: 
03/05/2011, às 09h (Horário local) – Edital/Informações: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Ednéa Alves de Lima – Pregoeira da COSEL/SESAU.
 
PREGÃO N.º 063/2011 (PRESENCIAL) – 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. Abertura: 
04/05/2011, às 09h (Horário local) – Edital/Informações: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Adson de Oliveira Silva – Pregoeira da COSEL/SESAU.
 
PREGÃO N.º 061/2011 (PRESENCIAL) – 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. Abertura: 
05/05/2011, às 09h (Horário local) – Edital/Informações: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Maria Santos Correia – Pregoeira da COSEL/SESAU.

 PREGÃO N.º 064/2011 (PRESENCIAL) – 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. Abertura: 
06/05/2011, às 09h (Horário local) – Edital/Informações: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Maria Santos Correia – Pregoeira da COSEL/SESAU.

 PREGÃO N.º 066/2011 (PRESENCIAL) – 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. Abertura: 09/05/2011, às 09h (Horário local) – 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Adson de Oliveira Silva – Pregoeira da 
COSEL/SESAU.
 
PREGÃO N.º 068/2011 (PRESENCIAL) – 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. Abertura: 
10/05/2011, às 09h (Horário local) – Edital/Informações: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Ednéa Alves de Lima – Pregoeira da COSEL/SESAU.
 

PREGÃO N.º 067/2011 (PRESENCIAL) – 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. Abertura: 
11/05/2011, às 09h (Horário local) – Edital/Informações: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Maria Santos Correia – Pregoeira da COSEL/SESAU.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVO AO 
CONTRATO E AO CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Aquisição N° 
147/2010, Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria da Saúde - SESAU; Contratada: Empresa 
Comercial de Pneus São Thomaz Ltda.; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Terceira – e sua Planilha, do Contrato original; Do 
Preço: Tendo em vista o acréscimo de quantitativos, fica 
acrescido, através de presente Termo Aditivo, o valor de R$ 
17.103,76 (dezessete mil, cento e três reais e setenta e seis 
centavos), correspondendo a 12,85%, aproximadamente, 
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 SESAU. Fica mantida a forma de 
pagamento na Cláusula Quarta do Contrato original, 
alterada pela apostila 001, emitida pela SESAU; 
Assinatura: 23/03/2011; Camilo Pinto de Farias Lima e 
Silva - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 159/2010, Contratante: Município de 
Camaçari;  Contratada: Empresa GECONARTE 
Construções Ltda.; Do Objeto: Alterar as Cláusulas Terceira 
e Quinta, do Instrumento original; Do Prazo: O prazo de 
prorrogação do instrumento original será de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do 
presente Termo Aditivo; Do Preço: Tendo em vista o 
acréscimo de serviços, fica acrescido, através de presente 
Termo Aditivo, o valor de R$ 62.449,55 (setenta e dois mil, 
quatrocentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e cinco 
centavos), correspondendo a 50%, do valor do Contrato 
destinado á reforma, que é de R$ 124.899,10 (cento e vinte e 
quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e dez 
centavos) e o valor de R$ 3.727,07 (três mil, setecentos e 
vinte e sete reais e sete centavos) correspondendo a 25%, 
do valor do Contrato destinado á ampliação, que é de R$ 
14.908,29 (quatorze mil, novecentos e oito reais e vinte e 
nove centavos), totalizando um valor global de R$ 66.176,62 
(sessenta e seis mil cento e setenta e seis reais e sessenta e 
dois centavos). Em razão do acréscimo de novos serviços, 
previstos no Contrato de origem, ficam anexas novas 
Planilhas Contratuais,  conforme informações da SESAU.  
O empenho destinado a fazer face á despesa para a 
execução dos serviços de ampliação e reforma da Unidade 
do Pronto de Atendimento (UPA), é o de n° 799. Fica mantida 
a forma de pagamento na Cláusula Terceira, do Contrato 
original; Assinatura: 28/02/2011; Luiz Carlos Caetano – 
Município

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio N° 001/2010; 
Concedente: Município de Camaçari; Convenente: 
Empresa PRESTCARD Administradora de Cartão Ltda. Me; 
Do Objeto: Alteração da Cláusula Quinta – Do Prazo, do 
Convênio original; Do Prazo: O prazo de prorrogação do 
Instrumento original será de 12 (doze) meses, contados a 
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partir da data de assinatura deste Termo Aditivo; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 10/02/2011; 
Luiz Carlos Caetano - Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato N° 166/2010, de 
Prestação de Serviço; Contratante: Município de 
Camaçari – Secretaria da Saúde - SESAU; Contratada: 
Empresa AVANSYS Tecnologia Ltda.; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Terceira – Do Preço, do Instrumento original; Do 
Acréscimo de Valor: Em virtude da necessidade de 
pagamento de insalubridade e periculosidade aos 
empregados que atuam na área de tecnologia da 
informação, para atender as necessidades as necessidades 
do Centro de Tecnologia em Saúde – CTS, da Secretaria de 
Saúde do Município, fica acrescido o valor de R$ 54.226,29 
(cinqüenta e quatro mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e 
nove  cen tavos) ,  que  co r responde  a  7 ,52%,  
aproximadamente, do valor previsto no Contrato n° 
166/2010, considerando o acréscimo de valor, constante do 
Primeiro Termo Aditivo. O empenho destinado a despesa 
para a prestação de serviços de suporte e prospecção 
tecnológica na área de Tecnologia da Informação, é o de n° 
720. Anexo, Nota de Empenho. Fica Anexa nova Planilha de 
Quantitativos, tendo em vista o acréscimo de valor 
constante no presente Termo Aditivo, conforme informações 
da SESAU. Fica mantida a forma de pagamento na Cláusula 
Quarta do Contrato original; Assinatura: 16/02/2011; 
Camilo Pinto de Farias Lima e Silva - Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 095/2008; Contratante: Município de 
Camaçari – Secretaria da Saúde - SESAU; Contratada: 
Empresa MERCAP Comercio e Assistência Técnica em 
Equipamentos e Instalações Ltda.; Do Objeto: Alterar o 
Caput da Cláusula Terceira e a Cláusula Quarta, do 
Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente Termo 
Aditivo, a data prevista para o encerramento do Contrato 
original, prevista no Segundo Termo Aditivo que é de 01 de 
abril de 2011, passará a ser 01 de agosto de 2011; Do 
Preço: Em virtude do Contrato original, ser de natureza de 
prestação de serviços de caráter continuado e considerando 
a prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda, do 
presente Termo Aditivo, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido Instrumento é de R$ 71.958,05 
(setenta e um mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e 
cinco centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira, do Contrato original; 
Assinatura: 30/03/2011; Camilo Pinto de Farias Lima e 
Silva - Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Serviço N° 
103/2008; Contratante: Município de Camaçari –  
Contratada: Empresa LOC TUDO Locação e Assistência 
Técnica Ltda.-Me; Do Objeto: Alterar o item 2.1 da Cláusula 
Segunda e o item 4.2 da Cláusula Quarta, do Instrumento 
original; Do Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a 
data prevista para o encerramento do Contrato original, que 
é de 02 de março de 2011, passará a ser 02 de março 2012; 
Do Preço: Em virtude do Contrato original, ser de natureza 
de prestação de serviços de caráter continuado e 
considerando a prorrogação de prazo contida na Cláusula 
Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido Instrumento é de R$ 
46.884,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e oitenta e quatro 
reais). Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Segunda, do Contrato original; Assinatura: 

14/02/2011; Luiz Carlos Caetano - Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano N° 051/2008; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa Lago Imobiliária Ltda.; Do Objeto: 
Alterar as Cláusulas Segunda, Terceira e Quarta, do 
Instrumento original; Do Prazo: O prazo de prorrogação do 
Instrumento original será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo; Do 
Preço: Em virtude do reajuste do valor do aluguel, em 
4,31%, IPCA – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, o valor global proporcional, estipulado para o 
presente Termo Aditivo é de R$ 138.219,00 (cento e trinta e 
oito mil duzentos e dezenove reais). Em razão do IPCA 
acumulado, no período compreendido de março/2010 a 
dezembro/2010, no percentual 4.3%, fica o valor mensal 
reajustado, através do presente Termo Aditivo. Tendo em 
vista o quanto contido no Caput da presente Cláusula, o 
valor mensal reajustado para a locação do Imóvel, será de 
aproximadamente, R$ 11.518,25 (onze mil quinhentos e 
dezoito reais e vinte cinco centavos). Da Data Base Para 
Reajustamento: Em razão da atualização prevista no 
presente Termo Aditivo, fica estipulado, o mês de abril de 
2012, como nova Data Base para reajustamento do 
Contrato original; Assinatura: 03/03/2011; Luiz Carlos 
Caetano - Município.

Termo Aditivo de Reti – Ratificação ao Quinto Termo 
Aditivo ao Contrato  de Locação de Imóvel Urbano  N° 
090/2006; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratado: Clube Social e Desportivo de Camaçari; Do 
Objeto: Alterar a Cláusula Segunda – Do Prazo, bem como 
a data de assinatura do Quinto Termo Aditivo; Da 
Retificação: Em razão do equivoco constatado, referente 
as datas indicadas na Cláusula Segunda – Do Prazo, bem 
como a data de assinatura do Quinto Termo Aditivo, ao 
Contrato original, necessário que se proceda á correção 
necessária. Onde se lê na Cláusula Segunda, 05 de janeiro 
de 2010 e 05 de janeiro de 2011, leia-se “05 de janeiro de 
2011 e 05 de janeiro 2012”. Onde se lê na data de assinatura 
do Quinto Termo Aditivo ao Contrato original, 15 de 
dezembro de 2010, leia-se “05 de janeiro de 2011”. Da 
Retificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 18/03/2011; 
Luiz Carlos Caetano - Município.

Convênio N° 003/2010; Concedente: Município de 
Camaçari; Convenente: Fundação de Fomento a 
Tecnologia e a Ciência – Fundação FTC, com a 
interveniência da FTC- Faculdade de Tecnologia e Ciências; 
Do Objeto:  A realização de estágios para a 
complementação do ensino e da aprendizagem, de vendo 
devendo os estágios curriculares ser planejados, 
executados, acompanhados e avaliados em conformidade 
com as diretrizes curriculares da etapa, modalidade da área 
de ensino, e do projeto pedagógico de cada curso e 
calendários escolares Termo de Compromisso de 
Estagio: A concretização dos estágios dependerá de previa 
formalização, em cada caso, do competente Termo de 
compromisso de Estagio entre o Município, e o Estagiário, 
com a interveniência da Instituição de Ensino. Os estágios 
serão executados no período e horário determinado, 
especificamente, no Termo de Compromisso de Estagio, 
obrigando-se o estagiário a desempenhar as atividades que 
lhe forem atribuídas; Da Vigência: O presente Convênio 
vigorará até 31 de dezembro de 2013, a partir, da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 
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sucessivos períodos, desde que haja expressa 
manifestação e concordância de ambos os Convenentes e, 
que não ocasione prejuízo para os alunos e para a 
população assistida; Assinatura: 30/07/2010; Luiz Carlos 
Caetano - Município.

Convênio N° 010/2011; Concedente: Município de 
Camaçari; Convenente: ASBEC – Sociedade Baiana de 
Educação e Cultura S/A Mantenedora do Centro 
Universitário Jorge Amado – UNIJORGE; Do Objeto: O 
estabelecimento de cooperação técnica entre os 
convenentes, com a finalidade de a ASBEC- Sociedade 
Baiana de Educação e Cultura S/A, Mantenedora do Centro 
Universitário Jorge Amado – UNIJORGE, proporcionar aos 
alunos dos Cursos de Graduação na área de saúde, 
ministrados pela CONVENIADA, oportunidade para o 
desenvolvimento de estágios nos termo previstos na 
legislação vigente no pais, de acordo com as normas da 
Convenente, referente á Estágio Curricular obrigatório; Do 
Termo de Compromisso de Estagio: A concretização dos 
estágios dependerá de previa formalização, em cada caso, 
do competente Termo de Compromisso de Estágio entre 
o Município, e o Estagiário, com a interveniência 
obrigatória da Instituição de Ensino; Da Vigência: O 
presente Convênio vigorará até 31 de dezembro de 2013, a 
partir, da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos, desde que haja expressa 
manifestação e concordância de ambos os Convenentes e, 
que não ocasione prejuízo para os alunos e para a 
população assistida; Assinatura: 18/03/2011; Luiz Carlos 
Caetano - Município.

EXTRATOS DA LIMPEC

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº. 006/10 CONTRATADA: Empresa Marinalva 
Nunes da Costa Me – MWE; OBJETO: O aditamento do 
prazo Contratual por mais 12 (doze) meses, a contar da data 
de 01/04/2011, consoante disposições da Cláusula Sexta do 
Instrumento referido, nos limites que não impliquem na 
descaracterização da Modalidade Seletiva Convite; 
Assinatura: 01/04/2011 - Domingos Barbosa Neto – Diretor 
Presidente.

CONTRATO Nº. 002/2011, CONVITE Nº. 003/2011; 
CONTRATADA: PRIMATEC Engenharia Ltda. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para a execução 
regular de serviços técnicos especializados de Topografia 
na área do Aterro Sanitário da Limpec – Camaçari – Bahia, 
conforme anexo III do Convite 003/2011; Do Preço Forma 
de Pagamento e Recurso Orçamentário: O valor global do 
presente Contrato é de R$ 145.097,08 (cento e quarenta e 
cinco mil, noventa e sete reais e oito centavos), fixo e 
irreajustável, inclusos todos os custos diretos ou indiretos, 
despesas inerentes á sua execução, seguros, custo 
previdenciário, impostos e taxas de qualquer natureza. O 
pagamento será realizado pela unidade demandante do 
serviço, no prazo de até 20(vinte) dias após a apresentação 
da fatura, devidamente atestada pela unidade usuária dos 
serviços; Do PRAZO: A duração do presente instrumento 
estender-se-á por 12 (doze) meses ou conclusões dos 
serviços e entrará em vigor a partir de sua assinatura; 
Assinatura: 11/02/2011 Domingos Barbosa Neto – Diretor 
Presidente.

CONTRATO Nº. 003/2011, CONVITE Nº. 006/2011 
CONTRATADA: Marinalva Nunes  – Me (MWE 
Serviços e Manutenção) OBJETO: A execução de Serviços 

Costa

Sazonais (Consertos, Reformas, Recuperação e Pequenos 
reparos) a serem realizados na sede da LIMPEC, Casa de 
Apoio da Orla e Aterro Sanitário, englobando as seguintes 
atividades de mão de obra especializada: Hidráulica, 
Elétrica, Pintura, Alvenaria, Carpintaria e Jardinagem; DO 
VALOR: O valor mensal estimado atribuído ao presente 
Contrato é de R$6.368,62 (seis mil, trezentos e sessenta e 
oito reais e sessenta e dois centavos) e o valor global anual 
estimado em R$ 76.423,44 (setenta e seis mil, quatrocentos 
e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), 
Irreajustável pelo período de um ano, o qual ultrapassado 
será reajustado com base na Cláusula Quinta deste 
Instrumento; PRAZO: O prazo de vigência deste Contrato é 
de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 
suscetível de prorrogações, por exclusivo interesse da 
Contratante, caso tal hipótese não implique na 
descaracterização da Modalidade Seletiva Convite; 
Assinatura: 01/03/2011 Domingos Barbosa Neto – Diretor 
Presidente.

CONTRATO Nº. 004/2011, CONVITE Nº. 007/2011 
CONTRATADA: Delicatessen Glamour Ltda. OBJETO: O 
fornecimento diário de aproximadamente 80(oitenta) Quites 
(café matinal), quantitativo este poderá sofrer alterações 
para mais ou menos, levando-se em consideração aspectos 
relativos a sazonalidade da situação podendo oscilar entre 
um quantitativo mínimo de 50 (cinqüenta) e Maximo de 120 
(cento e vinte) unidades; VALOR GLOBAL: O valor global 
do presente Contrato é de R$ 75.296,00 (setenta e cinco mil, 
duzentos e noventa e seis reais), a depender da demanda 
das subestruturas da Contratante, bem como o preço 
unitário para o item 01 atribuído a cada (quite) refeição é de 
R$ 4,78 (quatro reais e setenta e oito centavos) e de R$ 5,50 
(cinco reais e cinqüenta centavos) para o item 02, conforme 
proposta de preços; DO PRAZO CONTRATUAL: O prazo 
de vigência deste Contrato é de 06 (seis) meses, a partir de 
02 de março de 2011, suscetível de prorrogações, por 
exclusivo interesse da Contratante, caso tal hipótese não 
implique na descaracterização da Modalidade Seletiva 
Convite; Assinatura: 03/03/2011 Domingos Barbosa Neto – 
Diretor Presidente.
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