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DECRETO N° 4870/2010
DE 22 DE ABRIL DE 2010

Revoga o Decreto nº 3807/2004, que aprovou 
o  Pro je to  Urbanís t i co  denominado 
Loteamento Residencial Parque da Lagoa, e 
dá outras providências. 

                      O PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições e  
tendo em vista o quanto consta no Processo Administrativo 
n° 22466/2009.

D E C R E T A

                       Art. 1° - Fica Revogado o Decreto nº 3807 de 
16 de janeiro de 2004, que  aprovou o Projeto Urbanístico 
denominado Loteamento Residencial Parque da Lagoa,  
que seria implantado na área CN (Vila do Capivara I), 
remanescente da Fazenda Caratingui, situado no km 28 da 
Estrada do Coco, Arembepe, integrante do loteamento 
Quinta de Arembepe, neste Município, com área de 

299.604,43m

                     Art. 2° - Ficando revogado o seu Termo de 
Acordo e Compromisso firmado entre o empreendedor e o 
Município em 04 de dezembro de 2003. 

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

                    GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE ABRIL DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 4871/2010
DE 22 DE ABRIL DE 2010.

Aprova o Projeto Urbanístico denominado 
Residencial Chácara Santo Antonio, na forma 
de urbanização integrada, a ser implantada em 
uma área de 32.239,79m², situada na Rua 
Cidade Nova, s/nº, Camaçari de Dentro, neste 
Município e dá outras providências.

                   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe confere o art. 94.inciso XI,da Lei Orgânica do Município e 
com fulcro no Decreto lei nº 3365/41, tendo em vista o 
quanto consta no  Processo Administrativo nº 09321/2008.

D E C R E T A

                     Art. 1º - Fica aprovado o Projeto Urbanístico 
denominado Residencial Chácara São Santo Antonio na 
forma de urbanização integrada, situada na Rua Cidade 
Nova, s/nº Camaçari de Dentro, Distrito Sede, neste 
Município.

                      § 1º - O empreendimento indicado no caput 
deste artigo será implantado numa área desmembrada da 
maior porção da Chácara Santo Antonio de 32.239,79 m² 
(trinta e dois mil, duzentos e trinta e nove metros e setenta e 
nove decímetros quadrados) sendo composto de 29 Blocos  
de apartamentos e e 496 (quatrocentos e noventa e seis) 
unidades residenciais e uma área destinada a uso 
Residencial. 

                       § 2º - O imóvel descrito no parágrafo anterior 
encontra-se registrado no Cartório do 1° Ofício de Registro 
de Imóveis da Comarca de  Camaçari, neste Estado,  sob nº 
de matrícula 747-R05, prenotado em 30 de outubro de 2007. 

                   § 3º - O imóvel no qual o projeto será implantado 
pertence a GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA.

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

                      Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrario 
em especial ao Decreto nº 4802/209.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI,  EM 22  DE  ABRIL DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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DECRETO Nº 4872/2010 
DE 22 DE ABRIL DE 2010

Dispõe sobre nomeação de Comissão de 
Enquadramento dos Agentes Comunitários 
de Saúde e Agentes de Combate às 
Endemias efetivados pela Lei Municipal nº. 
779/2007 e dá outras providências.

                      O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei 
Municipal nº. 874/2008, no que concernente ao benefício do 
Enquadramento, 

DECRETA

                      Art. 1°. - Fica constituída comissão composta 
de 07 (sete) membros, sendo 05 (cinco) titulares e 02 (dois) 
suplentes, com a seguinte composição respectivamente: 
Titulares: Kelly Lago Santos Faria, cad. 60845-0, 
Margarete Souza Santos, cad.  37174-6, Ana Ester 
Oliveira da Silveira, cad. 37.272-6, Maria Rita Pereira de 
Moura, cad. 9609-7 e Luciano Santos de Lima, cad. 9678-
6, Suplentes: Juraci Manoel do Carmo, cad. 9571-8 e  
Antônio São Pedro Bintercur Filho, cad. 9682-7, para sob 
a presidência da primeira, desenvolver as atividades 
correspondentes ao enquadramento dos servidores 
efetivados pela Lei Municipal nº. 779/2007, conforme dispõe 
a Lei Municipal nº. 874/2008.

                    Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE ABRIL DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

      
                  

DECRETO N°4873/2010
DE 22 DE ABRIL DE 2010

Torna sem efeito o Decreto Municipal  n°   
4755/2009,  da Britânia Nordeste S.A.

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

CONSIDERANDO que nos termos do art. 1° do Decreto n° 
4755/09, fora declarada a reversão, ao patrimônio do 
Município, do imóvel alienado a Britânia Nordeste S.A em 
razão da extinção da atividade empresarial desenvolvida no 
imóvel, nos termos da Lei Municipal n° 514/2001;

CONSIDERANDO que a Empresa Britânia Nordeste S.A., 
pretende retomar parte das suas atividades empresariais, 
gerando emprego e renda ao Município de Camaçari;

CONSIDERANDO que o Município de Camaçari e a 
empresa Britânia Nordeste S.A., realizaram Transação 
Extrajudicial, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, 
processo nº 26.62703-2/2009, homologada pela MM Juíza 
Titular.

CONSIDERANDO que a Empresa buscará parceiros a se 
instalarem nas áreas remanescentes da Britânia, com 
atividades que gerem empregos e rendas em números 
semelhantes aos anteriormente praticados;

CONSIDERANDO ainda que as  atividades empresariais a 
se implantarem  no Município, em razão do nível de geração 
de emprego e renda, fomentará a atividade comercial e de 
serviços no Município de Camaçari:

RESOLVE

Art. 1°- Torna sem efeito o Decreto de n° 4755/2009, face às 
razões aqui especificadas.

Art. 2°-  Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE ABRILDE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

                           

Republicado por Correção

DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 00981/2010, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor;

Resolve:

Exonerar a pedido, ALICE FONTES FERREIRA, cadastro 
nº. 8819-3, do cargo de Auxiliar Administrativo, da estrutura 
da Secretaria da Educação - SEDUC, a partir de 01 de 
novembro de 2006.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JANEIRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Republicado por Correção

DECRETO DE 11 DE JANEIRO DE 2010

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

 
RESOLVE

 
 Alterar a carga horária da servidora EVANDETE 

PAIXÃO DE JESUS, cadastro nº. 7449-9 na Função de 
Atendente de Consultório Dentário, da estrutura da 
Secretaria da Saúde – SESAU, de 30 horas semanais para 
40 horas semanais a partir da data de sua publicação.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE JANEIRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Republicado por Correção

DECRETO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº. 1180/2010.

 
RESOLVE

 
Alterar a carga horária da servidora NEIDE LOPES DOS 
SANTOS, cadastro nº. 9882-5 na Função de Assistente 
administrativo, da estrutura da Secretaria da Saúde – 
SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a 
partir da data da publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Republicado por Correção

DECRETO 26  DE  JUNHO DE  2009
         

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

RESOLVE

Conceder a extensão da carga horária da Servidora, 
ANAMARIA PRATES DE SOUSA, cadastro nº 7300-7, 

na Função de Odontólogo de  20 horas semanais para 40 
horas semanais a partir de 20 de maio de 2009.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE  JUNHO DE 2009

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE MARÇO DE 2010
 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº. 27294/2009.
 

RESOLVE
  
Alterar a carga horária da servidora FABIANA SANTOS 
PURIFICAÇÃO, cadastro nº. 9897-8 na Função de 
Assistente administrativo, da estrutura da Secretaria da 
Saúde – SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas 
semanais a partir da data da publicação deste decreto.
  
        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE MARÇO DE 2010.
  

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS        

Secretario da Administração

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
 Secretario da Saúde

 

DECRETO DE 05 DE ABRIL DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº. 07078/2010.

RESOLVE

 Alterar a carga horária da servidora MARIA CARMEM 
SANTOS, cadastro nº. 60548-4 na Função de Assistente 
Administrativo da estrutura da Secretaria da Saúde – 
SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a 
partir da data da publicação deste decreto.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE ABRIL DE 2010.



LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretario da Administração       

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretario da Saúde

DECRETO DE 05 DE ABRIL DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº. 05536/2010.

                            RESOLVE

 Alterar a carga horária da servidora CRISTINA SILVA 
DANTAS, cadastro nº. 7278-8 na Função de Assistente 
Administrativo da estrutura da Secretaria da Saúde – 
SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a 
partir da data da publicação deste decreto.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE ABRIL DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS        
Secretario da Administração       

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretario da Saúde

DECRETO DE 30 DE MARÇO DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no inciso X do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1316-11/2010 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria  à servidora ANTONIETA 
CARNEIRO DE ARAÚJO, matrícula 002076-4, Assistente 
Administrativo, nível I, referência F, lotada na Secretaria de 
Educação-SEDUC,  com fundamento no artigo 42  da 
Lei Municipal nº 997/2009, (Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição), cabendo ao Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM a fixação da renda mensal na 
inatividade na forma do artigo 45 da Lei Municipal nº 
997/2009
Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 2010. 

                         LUIZ CARLOS CAETANO      
 Prefeito Municipal  

                                 
NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA

Diretor Superintendente
       

DECRETO DE 30 DE MARÇO DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
inciso X do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, promulgada 
em  08 de fevereiro de 2008, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1096-13/2008 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria ao  servidor  JOSÉ VALDETE 
DIAS NASCIMENTO, matrícula 000111-4, Professor, nível 
IV, referência A, lotado na Secretaria de Educação-
SEDUC, com  fundamento nos artigos 17 e 45 da Lei 
Municipal nº 997/2009 (Aposentadoria Compulsória), 
cabendo ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal- 
ISSM a fixação da renda mensal na inatividade na forma do 
artigo 61 e ss da ON MPS/SPS  Nº 2 DE 31/03/2009.

Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à 29 de janeiro de  2006, data em 
que completou 70 anos.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 2010. 

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipal

   
NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA                                      

Diretor Superintendente

         DECRETO DE 30  DE MARÇO DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no inciso X do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1315-11/2010 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora MARISTELA 
MARIA GOES CUNHA, matrícula 003061-0, Professor, 
nível I, referência F lotada na SEDUC-Secretaria de 
Educação, com fundamento nos artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009,cumulado com § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal/88 , (Aposentadoria Especial de 
Professor), cabendo ao Instituto de Seguridade do 
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Servidor Municipal - ISSM a fixação da renda mensal na 
inatividade na forma do  artigo 45 e ss  da  Lei Municipal 
997/2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE  MARÇO DE 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipal 

 
NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA

 Diretor Superintendente

DECRETO DE  06 DE ABRIL  DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no inciso X do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1313-11/2010 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria  à servidora MARIA CREUZA 
CONCEIÇÃO SILVA, matrícula 003445-7, Assistente 
Administrativo, nível I, referência E, lotada na Secretaria 
de Educação-SEDUC, com fundamento nos artigos 18 e  
42  da Lei Municipal nº 997/2009, (Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição), cabendo ao Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal- ISSM a fixação da 
renda mensal na inatividade na forma do artigo 45 da Lei 
Municipal nº 997/2009

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE ABRIL DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipal   

  
NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA

 Diretor Superintendente
                                  

DECRETO DE  06 DE ABRIL DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no inciso X do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1312-11/2010 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria  à servidora MARIA JOELICE 
SOARES CAMPOS, matrícula 001686-2, Coordenador 
Pedagócico, nível I, referência F, lotada na Secretaria de 
Educação-SEDUC,  com fundamento nos artigos 18 e  
42  da Lei Municipal nº 997/2009, (Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição), cabendo ao Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal- ISSM a fixação da 
renda mensal na inatividade na forma do artigo 45 da Lei 
Municipal nº 997/2009

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE ABRIL DE 2010. 

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipal  

    
NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA

Diretor Superintendente
                                

         DECRETO DE 06  DE ABRIL DE 2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no inciso X do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1311-11/2010 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora MARIA DE FÁTIMA 
DA SILVA DE LIMA, matrícula  001930-0, Professor, Nível 
I, referência F, lotada na SEDUC-Secretaria de Educação, 
com fundamento nos artigos 20 e 42 da Lei Municipal nº 
997/2009,cumulado com § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal/88 , (Aposentadoria Especial de Professor), 
cabendo ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - 
ISSM a fixação da renda mensal na inatividade na forma do  
artigo 45 e ss  da  Lei Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE  ABRIL  DE 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipa

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA                                  
Diretor Superintendente

DECRETO DE 30  DE MARÇO DE 2010
 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

inciso X do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, promulgada 
em 08 de fevereiro de 2008, e 
 
Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1289-11/2010 devidamente instruído pelo 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:
 
Conceder aposentadoria à servidora ANA MARIA 
SCALDAFERRI DOS SANTOS, matrícula 002163-3, 
Professor, Nível I, referência F, lotada na SEDUC-Secretaria 
de Educação, com fundamento nos artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009,cumulado com § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal/88 , (Aposentadoria Especial de 
Professor), cabendo ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal - ISSM a fixação da renda mensal na inatividade 
na forma do  artigo 45 e ss  da  Lei Municipal 997/2009.
 
Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE    ABRIL  DE 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipal      

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
Diretor Superintendente

      

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Alcione Tavares Nascimento 
CADASTRO: 2152-2
PERIODO AQUISITIVO: 03/05/1995 a 02/05/2000
GOZO: 03 /maio a 02/agosto/2010

SERVIDOR: Altair Gilda Santos de Souza 
CADASTRO: 2201-6
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Arthur Lopes de Athayde
CADASTRO: 1407-9
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010
 
SERVIDOR: Ana Angélica Mota Oliveira
CADASTRO: 7419-4
PERIODO AQUISITIVO: 24/03/1992 a 23/03/1997
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Arnaldo Moreira Filho 
CADASTRO: 7218-8
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Ana Zélia Alves Duarte
CADASTRO: 7200-1
PERIODO AQUISITIVO: 27/05/2000 a 26/05/2005
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Carlos Alberto de Azevedo Sampaio
CADASTRO: 652-2
PERIODO AQUISITIVO: 02/06/1995 a 01/06/2000
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Clarice de Jesus Moreira
CADASTRO: 7445-3
PERIODO AQUISITIVO: 01/04/2004 a 30/03/2009
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Carmem Sydney Pereira da Silva
CADASTRO: 2519-0
PERIODO AQUISITIVO: 18/05/1995 a 17/05/2000
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

 SERVIDOR: Carly Chesma Brito Oliveira 
CADASTRO: 8573-7
PERIODO AQUISITIVO: 04/03/2005 a 03/03/2010
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Carmem Franco de Carvalho Batista 
CADASTRO: 7599-0
PERIODO AQUISITIVO: 14/05/1999 a 13/05/2004
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Celeste Maria de Castro
CADASTRO: 4207-8
PERIODO AQUISITIVO: 25/07/1995 a 24/07/2000
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Firmina Alves Nascimento 
CADASTRO: 3529-6
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Juliana de S. Tupinambá Guerra de Oliveira 
CADASTRO: 7846-1
PERIODO AQUISITIVO: 22/05/1999 a 21/05/2004
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Jose Batista da Luz Marques
CADASTRO: 902-8
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Maria Célia Santos Carmo 
CADASTRO: 8096-5
PERIODO AQUISITIVO: 01/05/1995 a 30/04/2000
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Maria Siradia Coelho da Silva  
CADASTRO: 1897-9
PERIODO AQUISITIVO: 18/06/1995 a 17/06/2000
GOZO: 03 /maio a 02/agosto/2010

SERVIDOR: Maria da conceição dos Santos Piedade 
CADASTRO: 7792-4
PERIODO AQUISITIVO: 13/05/1999 a 12/05/2004
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010
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SERVIDOR: Maria das Graças Lopes Franco
CADASTRO: 8498-7
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2001 a 16/05/2006
GOZO: 03/maio a 02/agosto/2010
 
SERVIDOR: Marizete Pereira da Encarnação
CADASTRO: 8243-0
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/1995 a 30/09/2000
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Maria Justina de Jesus 
CADASTRO: 2207-4
PERIODO AQUISITIVO: 03/05/1995 a 02/05/2000
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Maria de Fátima Sena Moreira
CADASTRO: 3727-9
PERIODO AQUISITIVO: 05/07/2000 a 04/07/2005
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Marinalva da Silva da Cruz 
CADASTRO: 7208-3
PERIODO AQUISITIVO: 29/05/2000 a 28/05/2005
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Ninfa Batista dos Santos
CADASTRO: 3468-4
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Paulo de Souza Pires 
CADASTRO: 8044-2
PERIODO AQUISITIVO: 01/08/1994 a 30/07/1999
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Rosalia Maria dos Santos
CADASTRO: 6391-9
PERIODO AQUISITIVO: 10/06/1995 a 09/06/2000
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Rita de Cássia Lopes Campos
CADASTRO: 8231-7
PERIODO AQUISITIVO: 18/10/2000 a 17/05/2005
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Sônia Maria da Conceição
CADASTRO: 6186-9
PERIODO AQUISITIVO: 10/06/1995 a 09/06/2000
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Valdinea da Silva Vieira
CADASTRO: 1664-1
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Verônica Capriglione Muinos
CADASTRO: 6673-9
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 19/abril a 19/julho/2010

 SERVIDOR: Vivaldo Carvalho Bispo 
CADASTRO: 8169-8
PERIODO AQUISITIVO: 05/05/1995 a 04/05/2000
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

EDITAL Nº 01, 19 de abril de 2010.

EXTRATO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICAO – 
C P S S ,  v i n c u l a d a  à  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES, no uso de suas 
atribuições, devidamente autorizada pelo Prefeito de 
Camaçari, conforme  Decreto 4863 de 14 de abril de 2010, 
nos autos do processo administrativo de n.º  22737 de 
03/10/2009, com a finalidade de atender demanda da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDES, 
para funcionamento dos programas sociais de origem 
federal e municipal – CRAS, CASA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, CONVIVER, PROJOVEM e atualização 
do PBF – divulga e estabelece normas específicas para 
abertura das inscrições e a realização de processo seletivo 
simplificado para contratação, por tempo determinado, de 
servidores temporários com escolaridade superior, nível 
médio técnico/profissionalizante e nível médio, observado o 
disposto no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, 
os termos da Lei Municipal n.º 683 de 11 de julho de 2005, e 
suas alterações posteriores, bem como as instruções 
contidas no Edital.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O processo seletivo simplificado destina-se à seleção 
de servidores temporários para as funções abaixo 
indicadas:

I – Educador Social:
a) Nível superior, com graduação em:

·Balé
·Dança
·Canto/Coral
·Teatro/Artes Cênicas

b) Nível Médio, com experiência prática em:
·Capoeira
·Violão
·Bateria
·Percussão
·Serigrafia
·Informática
·Hip hop
·Artesanato
·Lazer e histórias infantis/leitura

II – Digitador
III – Agente Social

1.1.1 No ANEXO I ao presente edital estão dispostas as 
informações sobre as funções selecionadas, como 
nomenclatura, remuneração, quantidade de vagas, 
formação escolar exigida, jornada de trabalho e síntese das 
atividades a serem desenvolvidas.

1.1.2 – Das vagas oferecidas, 5% (cinco por cento) são 
destinadas ao preenchimento por concorrentes portadores 
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SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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de necessidades especiais. 

1.1.3 - No texto deste Edital serão utilizadas as seguintes 
abreviaturas:

a) CPSS – Comissão de Processo Seletivo Simplificado;
b) PSS - Processo Seletivo Simplificado;
c) PNE – Portadores de Necessidades Especiais;
d) SECAD – Secretaria Municipal de Administração.
e) SEDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social

1.2 - As contratações serão feitas por prazo determinado, 
pelo período de um ano, prorrogáveis unicamente na 
hipótese estabelecida no inciso VII, do art. 2º da Lei n.º 683, 
de 11 de julho de 2005. 

1.2.1 – O exercício das atividades de que trata este processo 
seletivo simplificado dar-se-á na sede e distritos do 
Município de Camaçari.

1.3 – A seleção será realizada da seguinte forma:

a) para o Nível Superior: análise curricular, 
eliminatório e classificatório;

b) para o Nível Médio, excetuando a função 
Digitador: 
·anál ise curr icu lar,  e l iminatór io  e 

classificatório
·entrevista, classificatório

c) para Digitador: prova prática classificatória e 
eliminatória.

1.4 – As contratações serão distribuídas de acordo com a 
conveniência da Administração Pública.

2  –  D O S  R E Q U I S I TO S  B Á S I C O S  PA R A A 
CONTRATAÇÃO

2.1 – O candidato classificado no processo seletivo 
simplificado de que trata este Edital será contratado, até o 
limite estabelecido de vagas.

2.1.1 - Com a finalidade de prover substituições nos casos 
de rescisão antecipada do contrato, ou para suprir novas 
necessidades da Prefeitura, será formado um cadastro 
reserva do excedente de candidatos classificados, em 
ordem decrescente de pontuação.

2.1.2 – Requisitos para contratação:

a) ter sido classificado no processo seletivo na forma 
estabelecida neste Edital;

b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º, artigo 12, da 
Constituição Federal;

c) estar quite com as obrigações eleitorais;

d) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os 
candidatos do sexo masculino;

e) possuir curso e requisitos estabelecidos no ANEXO I  
deste Edital;

f) ter idade mínima de 18 anos completos na data de 
contratação;

g) não participar de gerência ou administração de empresa 
privada, sociedade civil, salvo a participação nos conselhos 
de administração e fiscal de empresas ou entidades em que 
o Município de Camaçari detenha, direta ou indiretamente, 
participação do capital social. 

h) cumprir as determinações deste edital.

2.1.3 – Não será chamado a firmar contrato o candidato que 
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos exigidos 
para a contratação estabelecidos neste Edital.

3 – DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO

3.1 – A inscrição do candidato é gratuita e implicará o 
conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento.

3.2 – O pedido de inscrição será efetuado, pessoalmente, 
não admitida a inscrição por procurador, no período de 22,23 
e 26 de abril de 2010, através do Formulário de Pedido de 
Inscrição, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 
horas, no seguinte endereço:

Endereço: Casa da Criança, Rua do Telégrafo, s/n, Bairro da 
Gleba B,  Camaçari/BA.

3.2.1 No ato da inscrição, todos os candidatos deverão 
apresentar, em original, a carteira de identidade e o CPF.

3.2.2 Os candidatos concorrentes às vagas destinadas a 
nível superior, no ato da inscrição, além de apresentar os 
documentos citados no item 3.2.1, deverão entregar o 
currículo, conforme modelo ANEXO III, acompanhado de 
todos os documentos comprobatórios da formação e da 
titulação indicada. 

Informações poderão ser obtidas através do telefone n.º (71) 
3621-3388 com os membros da CPSS, ou na sede da 
SEDES, situado na Rua Goiás, número 079, Edifício 
Abrantes, Centro, Camaçari-BA.

3.2.3 – O candidato, após preencher, assinar e entregar o 
Formulário de Pedido de Inscrição receberá o Edital do 
processo seletivo e seus anexos.

3.3 – Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou 
correio eletrônico.

3.4 – Será considerado inscrito no processo seletivo o 
candidato que tiver o seu Pedido de Inscrição confirmado 
através de publicação da lista de inscritos no mural da 
SEDES.

3.5 – Não serão aceitas inscrições duplicadas. Neste caso 
permanecerá válida a inscrição com data mais antiga, 
anulando-se as demais.
 
3.6 - As informações prestadas no Formulário de Pedido de 
Inscrição são da inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo a Comissão de Processo Seletivo o direito de 
excluir do processo aquele que o preencher com dados 
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incorretos, incompletos ou rasurados, bem como se 
constatado, posteriormente, que os mesmos são 
inverídicos.

3.7 – O candidato portador de deficiência poderá concorrer, 
sob sua inteira responsabilidade, às contratações 
reservadas a candidatos em tal condição, fazendo sua 
opção no Formulário de Pedido de Inscrição.

3.8 – No ato da inscrição, juntamente com o Formulário de 
Pedido de Inscrição já devidamente preenchido, o candidato 
portador de deficiência deverá:

a) apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – 
CID, bem como a provável causa da deficiência;

b) requerer tratamento diferenciado, indicando as condições 
diferenciadas de que necessita para a realização da 
seleção, quando for o caso;

c) requerer tempo adicional para a realização da seleção, 
quando for o caso, apresentando justificativa acompanhada 
de parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência.

3.9 - A solicitação de atendimento diferenciado referida nas 
letras “b” e “c” do subitem 3.8 será atendida obedecendo a 
critérios de viabilidade e de  razoabilidade, e será 
comunicada ao candidato quando da confirmação do seu 
pedido de inscrição.

3.10 – O candidato portador de deficiência participará do 
processo seletivo simplificado em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à 
avaliação, ao horário, ao local de aplicação das provas e à 
nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

3.10.1 – O candidato de que trata o subitem 3.8, se 
classificado na forma deste edital, será submetido a 
avaliação médica, solicitada pela Comissão responsável 
pelo processo seletivo.

3.10.2 – A Comissão responsável pelo processo seletivo 
com base no resultado da avaliação decidirá, de forma 
terminativa, sobre a qualificação do candidato como 
portador de deficiência e sobre a compatibilidade da 
deficiência com a atividade pela qual optou por concorrer, 
não cabendo recurso dessa decisão.

3.10.3 – Os candidatos considerados portadores de 
deficiência, se classificados, além de figurarem na lista geral 
de classificação, por Área de Atuação, terão seus nomes 
publicados em separado.

3.10.4 – Caso o candidato não compareça para se submeter 
à avaliação médica, este será considerado desistente e, 
conseqüentemente, eliminado do processo seletivo.

3.11 – As contratações reservadas a portadores de 
deficiências não firmadas reverterão aos demais candidatos 
classificados, de ampla concorrência, observada a ordem 
classificatória da Área de Atuação dos quais foram 
subtraídas.

4 - DA SELEÇÃO

4.1 – Os candidatos terão classificação regida pelas 
condições abaixo indicadas.

I – EDUCADOR SOCIAL
A – NÍVEL SUPERIOR

·ANÁLISE CURRICULAR

4.1.1 - Os currículos deverão ser apresentados no ato de 
inscrição, acompanhados de todos os documentos 
comprobatórios para fins de análise e pontuação, conforme 
quadro constante do subitem 4.4.

4.1.2 – Os candidatos que não comprovarem 
documentalmente as exigências para contratação, 
conforme disposto no subitem 2.1.2 deste Edital serão, 
automaticamente, eliminados do processo seletivo. 

4.2 – A análise curricular será efetuada pela CPSS que, a 
seu critério, poderá convocar técnicos para atividades de 
auxílio em áreas específicas da seleção.

4.3 – Somente serão analisados os currículos apresentados 
conforme modelo constante do Anexo III deste Edital, 
a c o m p a n h a d o  d o s  r e s p e c t i v o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios. 

4.4 –A análise curricular observará a pontuação definida no 
quadro a seguir

I – PARA AS FUNÇOES DE NÍVEL SUPERIOR:

4.4.1 – Será considerado desclassificado o candidato que 
não apresentar os títulos obrigatórios citados nos itens A e E 
da tabela acima, mesmo que apresente outros títulos 
citados na referida tabela.

4.5 – A comprovação dos Títulos e da Experiência 
Profissional será, obrigatoriamente, anexada ao currículo e 
observará que:

a) poderá ser apresentada mediante cópia, devidamente 
autenticada em cartório extrajudicial, ou pelo servidor 
público no ato de recebimento do currículo e documentos, 
desde quando apresentada a cópia acompanhada do 
original;
b) para os Títulos, o comprovante de conclusão de curso 
deverá ser expedido por instituição oficial de ensino 
devidamente reconhecida, somente sendo aceitas certidões 
ou declarações nas quais constem todos os dados 
necessários a sua perfeita avaliação;
c) a Experiência Profissional deverá ser comprovada 
mediante cópia da CTPS e/ou Declaração;
d) quaisquer documentos relacionados a Títulos ou à 
Experiência Profissional realizada no exterior somente 
serão considerados quando traduzidos para o português, 
por tradutor juramentado, e no caso dos Títulos se o 
respectivo comprovante de conclusão do curso houver sido 
revalidado por instituição nacional competente para tanto.
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4.6 - Não será computado, como experiência profissional, o 
tempo de estágio, de monitoria ou de bolsa de estudo.

4.7 - Será desconsiderado o Currículo apresentado sem a 
comprovação de todos os elementos declarados, na forma 
do subitem anterior, mesmo que dele constem informações 
suficientes para a classificação em decorrência da Análise 
Curricular.

I – EDUCADOR SOCIAL
III – AGENTE SOCIAL
NÍVEL MÉDIO

·ANÁLISE CURRICULAR
·ENTREVISTA

DA ANÁLISE CURRICULAR

4.8 Os currículos deverão ser apresentados no ato de 
inscrição, acompanhados de todos os documentos 
comprobatórios para fins de análise e pontuação, conforme 
quadro constante do subitem 4.12.

4.9  –  Os candidatos que não comprovarem 
documentalmente as exigências para contratação, 
conforme disposto no subitem 2.1.2 deste Edital serão, 
automaticamente, eliminados do processo seletivo. 

4.10 – A análise curricular será efetuada pela CPSS que, a 
seu critério, poderá convocar técnicos para atividades de 
auxílio em áreas específicas da seleção.

4.11 – Somente serão analisados os currículos 
apresentados conforme modelo constante do Anexo III 
deste Edital, acompanhado dos respectivos documentos 
comprobatórios. 

4.12 –A análise curricular observará a pontuação definida no 
quadro a seguir:

I – PARA AS FUNÇOES DE NÍVEL MÉDIO

4.13 – Será considerado desclassificado o candidato que 
não apresentar os títulos obrigatórios citados nos itens A e C 
da tabela acima, mesmo que apresente outros títulos 
citados na referida tabela.

4.14 – A comprovação dos Títulos e da Experiência 
Profissional será, obrigatoriamente, anexada ao currículo e 
observará que:

a) poderá ser apresentada mediante cópia, devidamente 
autenticada em cartório extrajudicial, ou pelo servidor 
público no ato de recebimento do currículo e documentos, 
desde quando apresentada a cópia acompanhada do 
original;
b) para os Títulos, o comprovante de conclusão de curso 
deverá ser expedido por instituição oficial de ensino 

devidamente reconhecida, somente sendo aceitas certidões 
ou declarações nas quais constem todos os dados 
necessários a sua perfeita avaliação;
c) a Experiência Profissional deverá ser comprovada 
mediante cópia da CTPS e/ou Declaração;
d) quaisquer documentos relacionados a Títulos ou à 
Experiência Profissional realizada no exterior somente 
serão considerados quando traduzidos para o português, 
por tradutor juramentado, e no caso dos Títulos se o 
respectivo comprovante de conclusão do curso houver sido 
revalidado por instituição nacional competente para tanto.

4.15 - Não será computado, como experiência profissional, o 
tempo de estágio, de monitoria ou de bolsa de estudo.

4.16 - Será desconsiderado o Currículo apresentado sem a 
comprovação de todos os elementos declarados, na forma 
do subitem anterior, mesmo que dele constem informações 
suficientes para a classificação em decorrência da Análise 
Curricular.
 
DA ENTREVISTA

4.17 O candidato concorrente às vagas de Educador Social 
– Nível Médio e Agente Social, classificados na análise 
curricular, será convocado, mediante publicação no mural 
da SEDES e no endereço eletrônico  camacari.ba.gov.br , 
para se submeterem a uma entrevista, cujo barema 
encontra-se no ANEXO V deste edital, de natureza 
classificatória, não eliminatória.

II – DIGITADOR
NÍVEL MÉDIO

·PROVA PRÁTICA

4.18 O candidato concorrente às vagas de DIGITADOR 
serão convocados, mediante publicação no mural da 
SEDES e no endereço eletrônico  camacari.ba.gov.br, para 
se submeterem a uma prova prática de digitação, cujo 
barema encontra-se no ANEXO VI deste edital, de natureza 
classificatória e eliminatória.

5 - DOS RECURSOS

5.1 - Os candidatos poderão interpor recurso quanto à 
pontuação obtida na análise curricular e na prova prática 
(para Digitador), nos dois dias úteis subseqüentes à sua 
publicação no mural da SEDES.

5.2 - Admitir-se-á um único recurso por candidato, entregue 
no endereço constante do subitem 5.3, letra d, dirigido à 
Presidente da CPSS.

5.3 - O recurso deverá ser apresentado:
a) datilografado ou digitado, em formulário próprio, 
conforme modelo constante do Anexo IV;
b) sem formalização de processo;
c) até dois dias úteis, contados a partir da publicação do 
resultado;
d) na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, situada na Rua Goiás, número 79, centro, tel. n.º 
3621-3388 ao Presidente da Comissão de Processo 
Seletivo Simplificado.

5.4 - Serão desconsiderados os recursos remetidos por via 
postal, via fax ou via correio eletrônico.
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5.5 - A decisão dos recursos será dada a conhecer, 
coletivamente, por meio de publicação no mural da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

5.6 Não será admitido recurso quanto à entrevista.

6 – DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 – A classificação final do candidato no PSS será 
decorrente do somatório dos pontos por ele obtidos na 
seleção realizada, conforme opção. 

6.2 – Ocorrendo empate, o desempate beneficiará o 
candidato mais idoso.

6.3 – Persistindo o empate, o tempo de serviço, ano a ano, 
na Administração Pública, em qualquer nível, beneficiará o 
concorrente.

6.4 – Em hipótese alguma haverá classificação de 
candidatos considerados eliminados no processo seletivo 
simplificado.

6.5 – O resultado final do processo seletivo simplificado será 
homologado pelo Prefeito Municipal e publicado no mural da 
SEDES e o extrato de convocação através de publicação em 
jornal de grande circulação, não se admitindo recurso desse 
resultado.

6.6 – A publicação de que trata o subitem anterior 
contemplará, separadamente, os candidatos classificados 
concorrentes às contratações reservadas a portadores de 
deficiência.

7 – DA CONTRATAÇÃO

7.1 - Serão classificados no processo seletivo simplificado 
apenas os candidatos que tenham tido seus Currículos 
analisados e pontuados em ordem decrescente de 
classificação.
 
7.2 – Os candidatos classificados serão convocados para 
contratação por meio de publicação no mural da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e/ou através de 
telegrama para o endereço constante da ficha de inscrição.

7.3 – O não-pronunciamento do candidato convocado para 
contratação no prazo de cinco dias úteis permitirá à 
Comissão de Processo Seletivo Simplificado que o 
convocou excluí-lo do processo de seleção.

7.4 – No período de doze meses contados da homologação, 
caso haja rescisão contratual, poderão ser chamados para 
contratação candidatos classificados, quantos se fizerem 
necessários, observando-se rigorosamente a ordem de 
classificação e a relação constante do CADASTRO 
RESERVA.

7.5 - A contratação fica condicionada ao atendimento das 
condições constitucionais e legais.

7.6 – O candidato contratado submeter-se-á a regime 
específico de natureza temporária, na forma dos 
dispositivos legais pertinentes à matéria.

7.7 – O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
na SEDES, enquanto estiver participando do processo 

seletivo simplificado.

8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As despesas porventura decorrentes da participação 
em todas as etapas e procedimentos do processo seletivo 
simplificado de que trata este Edital correrão por conta do 
Município de Camaçari.

8.2 – Não serão fornecidos atestados, certificados ou 
certidões relativos à classificação ou notas de candidatos, 
valendo, para tal fim, os resultados oficialmente publicados.

8.3 – Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, 
certificados ou certidões relativos a notas de candidatos 
eliminados.

8.4 – A classificação no processo seletivo simplificado 
assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, 
ficando a concretização desse ato condicionada à 
observância das disposições legais pertinentes, do 
exclusivo interesse e conveniência da Administração, da 
rigorosa ordem de classificação e do prazo para realização 
de concurso público.

8.5 – Qualquer informação a respeito do processo seletivo 
poderá ser obtida pelo telefone n.º 3621-3388 ou na sede da 
SEDES, situada na Rua Goiás, número 079, centro, 
Camaçari-BA,  junto aos membros da Comissão de 
Processo Seletivo Simplificado.

8.6 - Será excluído do processo seletivo, por ato da 
Comissão de Processo Seletivo Simplificado, o candidato 
que:

a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou 
inexata;
b) agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer 
membro da equipe da CPSS;
c) for responsável por falsa identificação pessoal;
d) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter 
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do 
processo seletivo;
e) efetuar o pedido de inscrição fora do prazo estabelecido 
neste Edital; ou
f) não atender às determinações regulamentares da 
Comissão de Processo Seletivo Simplificado, pertinentes ao 
processo seletivo.

8.7. O presente processo seletivo terá validade de 1 (um) 
ano, contado a partir de sua homologação, prorrogável por 
igual período apenas uma única vez
8.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
Processo Seletivo Simplificado, ouvido a Secretária 
Municipal de Desenvolvimento Social.

Jailce Sobral de Andrade Silva
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Telma Freitas Teixeira
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado.
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EDITAL Nº 01 de 19 de abril de 2010.
ANEXO I

I - FUNÇAO: EDUCADOR SOCIAL
A - NÍVEL SUPERIOR

*Para convocação imediata./** 5% das vagas são destinadas a PNE
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EDITAL Nº 01, DE 19/04/2010
ANEXO III 

MODELO DE CURRÍCULO
I - DADOS PESSOAIS

                

ANEXAR OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE TODOS OS ELEMENTOS DECLARADOS.

Data :                                                         Assinatura:
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JUNTA DE JULGAMENTO

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira
Relatora: Andréa Neves
Processo: 06906/2009
Requerente: Jose Dilson Nogueira Gomes
Assunto: Recadastramento
  
Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, devendo ser 
promovido o cancelamento da inscrição n. 516597-0 e dos créditos 
correlatos.  

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira
Relatora: Andréa Neves
Processo: 12724/2008
Requerente: Augusto Reis Gomes
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, devendo ser 
promovido o cancelamento da inscrição n. 507997-7 e dos créditos 
correlatos.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira
Relatora: Andréa Neves
Processo: 00084/2009
Requerente: Walter Luiz Moreira 
Assunto: Revisão

Destarte, tendo em vista as razões expedidas, julgo 
PROCEDENTE o pedido, devendo ser promovido o cancelamento 
do lançamento referente ao exercício de 2000, ao tempo em que 
recorro de oficio da decisão ora prolatada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira
Relatora: Andréa Neves
Processo: 11698/2009
Requerente: Raimundo Nonato Trindade
Assunto: Revisão

Destarte, tendo em vista as razões expedidas, julgo 
PROCEDENTE o pedido, devendo ser promovido o cancelamento 
dos lançamentos referentes aos exercícios de 2000 e 2001, ao 
tempo em que recorro de oficio da decisão ora prolatada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira
Relatora: Andréa Neves
Processo: 20120/2009
Requerente: Cleber Alves de Jesus
Assunto: Cancelamento

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, devendo ser 
promovido o cancelamento das inscrições 83696-6 e 83697-4 e dos 
tributos indevidamente constituídos.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relatora: Andréa Neves
Processo: 11572/2009
Requerente: Ana Paula carvalho dos santos
Assunto: Revisão

Destarte, tendo em vista as razões expedidas, julgo 
PROCEDENTE o pedido, devendo ser promovido o cancelamento 

dos lançamentos referentes ao exercício de 2000 nas inscrições 
507087-2 e 507082-1, ao tempo em que recorro de oficio da 
decisão ora prolatada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relatora: Andréa Neves
Processo: 11392/2009
Requerente: Amarilio Martins 
Assunto: Recadastramentos setor 99

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, devendo ser 
promovido o cancelamento da inscrição n. 84892-1 e dos créditos 
correlatos.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relatora: Andréa Neves
Processo: 19360/2009
Requerente: Marlene dos reis benevides 
Assunto: Recadastramento setor 99

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, devendo ser 
promovido o cancelamento da inscrição n. 505568-7 e dos créditos 
correlatos.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relatora: Andréa Neves
Processo: 01421/2009
Requerente: Jose Raimundo batista de Freitas
Assunto: Recadastramento setor 99

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, devendo ser 
promovido o cancelamento da inscrição n. 79673-5 e dos créditos 
correlatos.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relatora: Andréa Neves
Processo: 02626/2003
Requerente: Cláudio Villas Boas 
Assunto: Diversos

Destarte, tendo em  vista as razões expendidas, somos pela 
PROCEDENCIA DO PEDIDO, devendo ser promovido o 
cancelamentos de todos os créditos de IPTU porventura 
constituídos nas inscrições 34487-7 e 34488-5, ao tempo em que 
recorro de oficio ao Conselho Municipal de Contribuintes.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relatora: Andréa Neves
Processo: 03209/2009
Requerente: Nair Umbrelina das Neves 
Assunto: Recadastramento setor 99

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, devendo ser 
promovido o cancelamento da inscrição n. 92206-4 e dos créditos 
correlatos.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relatora: Andréa Neves
Processo: 17021/2009
Requerente: Manoel Morais Pereira 
Assunto: Recadastramento setor 99

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, devendo ser 
promovido o cancelamento da inscrição n. 511256-7e dos créditos 
correlatos.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relatora: Andréa Neves

S
E

F
A

Z

SECRETARIA DA FAZENDA
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Processo: 12152/2009
Requerente: Clinica Santa Helena 
Assunto: Auto de Infração
Destarte, de tudo quanto exposto, somos pela PROCEDENCIA 
DO AUTO DE INFRAÇÃO N. 12152/2009, ao tempo que 
determinamos o prazo de 30 dias para recolhimento do tributo 
devido sob pena de inscrição em Divida Ativa. 

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relatora: Andréa Neves Cerqueira
Processo: 20618/2009
Requerente: Roberto Santana Batista 
Assunto: Revisão

Destarte, tendo em  vista as razões expendidas, somos pela 
PROCEDENCIA DO PEDIDO, devendo ser promovido o 
cancelamentos dos lançamentos de IPTU e TLC referentes aos 
exercícios de 2000 a 2006 e promovidos novos lançamentos 
referentes aos exercícios de 2005 a 2007 na inscrição n° 514783-2.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relatora: Andréa Neves Cerqueira
Processo: 14331/2009
Requerente: Pedro Augusto da Silva Simões 
Assunto: Revisão

Destarte, tendo em vista as razões expendidas, julgo 
PROCEDENTE O PEDIDO, devendo ser promovido o 
cancelamento dos créditos tributários na inscrição n° 500259-1 
referentes aos exercícios de 2000 e 2001 ao tempo em que recorro 
de oficio ao Conselho Municipal de Contribuintes.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira
Relatora: Andréa Neves
Processo:21978/2009
Requerente: Valdir Ribeiro de Santana
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, sucessivamente, á Coordenadoria da 
Divida Ativa e á CAF-GEARC, para o cancelamento de valores 
existentes na inscrição n° 518778-8, inclusive qualquer ação fiscal 
já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira
Relatora: Andréa Neves
Processo:02095/2010
Requerente: Lucivaldo Santos Silva
Assunto: Revisão
Destarte, tendo em vista as razões expendidas, julgo procedente o 
pedido devendo ser promovido o cancelamento dos lançamentos 
referentes ao exercícios de 2000, ao tempo em que recorro de oficio 
da decisão ora prolatada.

Presidente em exercício: Tadeu José Vieira Mota 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 02744/2004
Requerente: Osvaldo Vieira dos santos 
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que se 
encaminhem os autos á Coordenadoria da Divida Ativa, para 
promover o cancelamento de valores existentes na inscrição n° 
509889-0, inclusive processo de ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 06957/2008
Requerente: Pedro Miranda braves 

Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, sucessivamente, á Coordenadoria da 
Divida Ativa e á CAF-GEARC, para o cancelamento de valores 
existentes na inscrição n° 080448-7, inclusive qualquer ação fiscal 
já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 15839/2008
Requerente: Eliude Lopes dos Santos 
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, sucessivamente, á Coordenadoria da 
Divida Ativa e á CAF-GEARC, para o cancelamento de valores 
existentes na inscrição n° 066189-9, inclusive qualquer ação fiscal 
já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 07917/2009
Requerente: Alexnaldo Pelagio Portela 
Assunto: Recadastramento
Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, sucessivamente, á Coordenadoria da 
Divida Ativa e á CAF-GEARC, para o cancelamento de valores 
existentes na inscrição n° 093066-0, inclusive qualquer ação fiscal 
já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 22655/2006
Requerente: Valdizete Evangelista de Souza
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, sucessivamente, á Coordenadoria da 
Divida Ativa e á CAF-GEARC, para o cancelamento de valores 
existentes nas inscrições n° 078883-0 e 057916-5, referente ao 
exercício de 2001, inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 03222/2008
Requerente: Maria da Gloria Teixeira Monte
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, sucessivamente, á Coordenadoria da 
Divida Ativa e á CAF-GEARC, para o cancelamento de valores 
existentes na inscrição n° 519117-3, inclusive qualquer ação fiscal 
já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 20806/2009
Requerente: Carmem Lucia Nunes dos Santos
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, sucessivamente, á Coordenadoria da 
Divida Ativa e á CAF-GEARC, para promoverem o cancelamento 
de valores existentes na inscrição n° 520076-8, inclusive qualquer 
ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
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Processo: 17157/2009
Requerente: Márcia Regina de Melo
Assunto: Remissão 
Diante o tudo quanto exposto, o parecer desta Junta de Julgamento 
é pela procedência do pedido, considerando que a Requerente faz 
jus a remissão dos débitos do IPTU referente ao exercício anterior a 
2002, ou seja, de somente o exercício de 2000, de conformidade 
com a orientação da Lei n. 555/2002.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 16456/2009
Requerente: Marieta santos da silva
Assunto: Cancelamento

Diante do exposto, julgo procedência o pedido, devendo ser 
promovido o cancelamento da inscrição n. 511423-3 e dos créditos 
cerrelatos.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 19694/2009
Requerente: Nilda Maria de Souza
Assunto: Revisão 

Destarte, tendo em vista as razoes expendidas, julgo 
PROCEDENTE o pedido, devendo ser promovido o cancelamento 
dos lançamentos referentes aos exercícios de 2000 a 2006 na 
inscrição n. 524505-2, realizado-se novos lançamentos referentes 
aos 2005 a 2007, ao tempo em que recorro de oficio da decisão ora 
prolatada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 02053/2009
Requerente: Damião ribeiro dos santos 
Assunto: Revisão 

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa para o 
cancelamento de valores existentes na inscrição 035815-0, 
referente ao exercício de 2000 (valores arbitrados),inclusive 
cancelamento qualquer ação qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 02853/2009
Requerente: Rosita quaresma de Souza
Assunto: Revisão 

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa para o 
cancelamento de valores existentes na inscrição 519573-0, 
re ferente  ao  exerc íc io  de  2000 e  2001 (va lores  
arbitrados),inclusive cancelamento qualquer ação qualquer ação 
fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 07138/2009
Requerente: Risoneide Teixeira Capinan
Assunto: Revisão 

Diante do exposto, o parecer desde Junta de Julgamento é pela 
procedência do pedido, que sejam os autos encaminhados, 
sucessivamente á Coordenadoria da Divida Ativa e a CAF - 
GEARC o cancelamento de valores porventura existentes na 
inscrição, 506331-0, referente aos exercícios de 2000 e 2001, e 
2003 a 2006 (valores arbitrados),  inclusive o cancelamento 

qualquer ação qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 14075/2009
Requerente: Jose Raimundo Lima Chaves
Assunto: Cancelamento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que se 
encaminhem  os autos á Coordenadoria da Divida Ativa,  para 
promover o cancelamento de valores existentes na inscrição 
509587-5, referente ao exercício de 2003  inclusive o processo de 
ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 09747/2009
Requerente: Silvane Maria da Silva
Assunto: Revisão 

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que se 
encaminhem  os autos á Coordenadoria da Divida Ativa,  para  
cancelamento dos débitos inscritos em Divida Ativa, referente os 
exercícios de 2000 e 2001, na inscrição 524382-3, inclusive 
qualquer ação fiscal já ajuizada, por ter sido tributada por valor 
arbitrado.
Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 18981/2008
Requerente: Rodolfo Nascimento oliveira 
Assunto: Isenção de Imposto

Diante o tudo quanto acima exposto, e tendo em vista as razoes 
expendidas, o parecer desta Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais é pela IMPROCEDENTE DO PEDIDO, considerando que 
não encontramos guarida na legislação em vigor para abrigar pleito 
do Requerente.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 10399/2009
Requerente: Lenalva Queiroz de lima 
Assunto: Baixa de IPTU

Assim sendo, diante do tudo quanto acima exposto, e tendo em 
vista as razões expendidas, o parecer desta Junta de Julgamento é 
pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO, considerando que não 
encontramos respaldo legal para abrigar seu pleito.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 27793/2009
Requerente: Renicelia santos Jorge
Assunto: Atualização de Cadastro

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, sucessivamente á Coordenadoria da 
Divida Ativa e a CAF - GEARC o cancelamento de valores 
porventura existentes na inscrição, 089074-0, inclusive qualquer 
ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 25883/2009
Requerente: Maria Raimunda Souza Costa
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
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os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa para o 
cancelamento de valores existentes na inscrição 511617-1, 
referente ao exercício de 2000 (valores arbitrados), inclusive 
cancelamento qualquer ação qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 04041/2010
Requerente: Teobaldo Carneiro de Moura
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa para 
promover o  cancelamento de valores porventura existentes na 
inscrição 502464-1, referente ao exercício de 2000 a 2006 (valores 
arbitrados), inclusive cancelamento qualquer ação qualquer ação 
fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 17048/2008
Requerente: Gedivaldo Ferreira de Souza
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa e a CAF/ 
GEARC para o cancelamento de valores existentes na inscrição 
duplicada n° 517429-5, inclusive cancelamento qualquer ação 
qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 25963/2009
Requerente: Romildo Bispo dos Santos
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa para 
promover o  cancelamento de valores existentes na inscrição n° 
092376-1, referentes ao exercício de 2001(valores arbitrados) 
inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 01357/2010
Requerente: Valdeck Ferreira Vasconcelos
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa e a CAF/ 
GEARC para o cancelamento de valores existentes na inscrição n° 
509901-3, inclusive cancelamento qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 23837/2009
Requerente: Raimunda Francisca Varjão
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa para 
promover o cancelamento de valores existentes na inscrição n° 
508928-0, referente ao exercício de 2000(valores arbitrados) 
inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 19757/2009
Requerente: Maria Raimunda Souza Costa

Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa para 
promover o cancelamento de valores existentes na inscrição n° 
514343-8, referente aos exercícios de 2000 a 2006 (valores 
Arbitrados) inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 24835/2009
Requerente: Ana Regina Araújo Barbosa
Assunto: Cancelamento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa e a CAF/ 
GEARC  para promover o cancelamento de valores existentes na 
inscrição n° 508383-4,  inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 22181/2009
Requerente: Ailton Marques dos Santos
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa e a 
CAF/GEARC para promover o cancelamento de valores existentes 
na inscrição n° 040070-0, referente aos exercícios de 2000 a 2007 
(valores Arbitrados) inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 09543/2008
Requerente: Edmar de Farias Soares
Assunto: Remissão

Por via de conseqüência não existem débitos no sistema de controle 
desta prefeitura, para serem contemplados pelo beneficio fiscal da 
remissão. Considerando que já foram remitidos automaticamente 
ou pagos pelo requerente. Destarte como se tornou insubsistente o 
referido pedido, somos pelo arquivamento do referido processo.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 17462/2009
Requerente: Valdelice Evaristo de Souza
Assunto: Isenção

Assim sendo, diante do exposto, e tendo em vista as razões 
expendidas, com base na legislação em vigor, somos pela 
procedência parcial do pedido, deferindo o pedido para o exercício 
de 2000, que será cancelado por ter sido aplicado um valor 
arbitrado, e indeferindo o perdão dos débitos dos exercícios de 
2007 e 2008, por não encontrar abrigo legal, para agasalhar o pleito 
da requerente.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 03061/2009
Requerente: Dilma dos Anjos Pereira
Assunto: Cancelamento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa e a 
CAF/GEARC para promover o cancelamento de valores existentes 
na inscrição n° 077176-7, inclusive qualquer ação fiscal já 
ajuizada.
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Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 01815/2009
Requerente: Jorge Fernandes Guimarães
Assunto: Revisão

Diante do exposto, o parecer desta Junta de Julgamento e pela 
procedência do pedido, que sejam os autos encaminhados, à 
Coordenadoria de Cadastro para ciência e a devida atualização dos 
dados cadastrais da inscrição de n° 071407-0.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo:23482/2009
Requerente: Carlos Evilacio Oliveira
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa e a 
CAF/GEARC para promover o cancelamento de valores existentes 
na inscrição n° 063861-7, referentes aos exercícios de 2005 a 2009, 
inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo:00327/2009
Requerente: Paraiso Empreendimentos Ltda
Assunto: Cancelamento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa e a 
CAF/GEARC para promover o cancelamento dos débitos por 
ventura existentes na inscrição n° 061649-4, bem como qualquer 
ação de execução fiscal já ajuizada, a partir da data da 
desapropriação da área.

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira 
Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo:03303/2010
Requerente: Josefa Maria da Silva
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, á Coordenadoria da Divida Ativa para 
promover o cancelamento de valores existentes na inscrição n° 
520901-3, referentes aos exercícios de 2000 a 2006, (valores 
Arbitrados) inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Camaçari, 22/04/2010.

   Tadeu Jose Mota Vieira
Presidente em exercício da Junta

  

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À 
A P R O VA Ç Ã O  D O  P R O J E TO  U R B A N Í S T I C O  

DENOMINADO CONDOMÍNIO BOSQUE DA ALDEIA, NA 
FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação da 

Urbanização Integrada denominada Condomínio Bosque da 

Aldeia, que entre si fazem, de um lado, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 

Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 

Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 

14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 100, da lei 

Orgânica Municipal Revisada, neste ato representado pelo 

Sr LUIZ CARLOS CAETANO, Prefeito Municipal e pelo 

Secretário de Desenvolvimento Urbano, JOSÉ 

CUPERTINO DE SANTANA FILHO, doravante denominado 

MUNICÍPIO, conforme competência delegada pelo Decreto 

Municipal n° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e, do outro 

lado, LRL ENGENHARIA LTDA, sociedade LTDA, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 

96.755.830/0001-06, com sede na Alameda Pádua, 59, 

Centro Comercial Ponto 5 Sala 107, CEP 41.830-480, 

Pituba, Salvador, Estado da Bahia, neste ato representada, 

na forma do contrato social, por LUCIANO REGIS LINS, 

brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, RG nº 2.276.345, SSP-

Ba, CPF nº 352.908.705-04, natural de Salvador-BA, 

nascido em 01/10/1964, residente e domicilio na Alameda 

Graviola, nº 119, Apto. 702, Caminho das Árvores, CEP 

41.820.475  Salvador, Bahia, doravante denominado 

PROPRIETÁRIO, mediante as seguintes cláusulas e 

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 

Município estabelece normas para implantação do Projeto 

Urbanístico, denominado Condomínio Bosque da Aldeia, 

tendo em vista o constante no processo administrativo nº 

204/2010-PMC. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CARACTERÍSTICAS DO 

EMPREENDIMENTO 

I - Localização: área de 31.316,54m2 (trinta e um mil 

trezentos e dezesseis metros e cinqüenta e quatro 

decímetros quadrados), destinada ao empreendimento 

denominado Condomínio Bosque da Aldeia, situada no 

Lote 17 do Núcleo Colonial Boa União, Distrito de Abrantes, 

Camaçari – Bahia. 

II - Características e memorial descritivo da área: a área 

caracteriza-se como terreno próprio, correspondente a uma 

poligonal de 31.316,54m2 (trinta e um mil trezentos e 

dezesseis metros e cinqüenta e quatro decímetros 

quadrados), designada como Área A, desmembrada da 

maior porção do lote nº 02, do Condomínio Parque da 

DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 355 - de 17 a 23 de Abril de 2010  - PÁGINA 20 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
S

E
D

U
R

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO



Aldeia, antigo Lote 17, do Núcleo Colonial Boa União, 

localizada no Distrito de Abrantes, cujos limites e 

confrontantes são: Inicia-se a descrição deste perímetro no 

vértice P26, de coordenadas N 8.580.079,064 m. e E 

578.694,681 m., situado no limite com AREA B, e o LOTE N° 

05, deste, segue com  azimute de 313°48'48" e distância de 

75,62m., confrontando neste trecho com AREA B  vértice 

P25A, de coordenadas N 8.580.185,092 m. e E 

578.584,167 m.; deste, segue com azimute de 213°16'10" e 

distância de 75,06 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P25, de coordenadas N 8.580.157,802 m. e E 

578.566,262 m.; deste, segue com  azimute de 33°16'10" e 

distância de 32,64 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P25A, de coordenadas N 8.580.185,092 m. e E 

578.584,167 m.; deste, segue com azimute de 29°45'29" e 

distância de 32,64 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P22, de coordenadas N 8.580.213,428 m. e E 

578.600,368 m.; deste, segue com azimute de 31°50'45" e 

distância de 59,00 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P22A, de coordenadas N 8.580.263,550 m. e E 

578.631,500 m.; deste, segue com azimute de 31°10'55" e 

distância de 59,01 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P23, de coordenadas N 8.580.314,037 m. e E 

578.662,055 m.; deste, segue com  azimute de 301°30'50" 

e distância de 24,06 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P23A, de coordenadas N 8.580.326,614 m. e E 

578.641,542 m.; deste, segue com azimute de 301°30'48" e 

distância de 2,63 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P24, de coordenadas N 8.580.327,988 m. e E 

578.639,301 m.; deste, segue com azimute de 70°44'56" e 

distância de 24,62 m., confrontando neste trecho com 

ACESSO LOCAL CONDOMÍNIO PARQUE DA ALDEIA 

vértice P3, de coordenadas N 8.580.336,104 m. e E 

578.662,540 m.; deste, segue com  azimute de 73°46'45" e 

distância de 10,20 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P4, de coordenadas N 8.580.338,953 m. e E 

578.672,334 m.;  deste, segue com azimute de 94°44'47" e 

distância de 7,20 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P5, de coordenadas N 8.580.338,357 m. e E 

578.679,513 m.; deste, segue com  azimute de 97°27'52" e 

distância de 7,35 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P6, de coordenadas N 8.580.337,402 m. e E 

578.686,800 m.; deste, segue com azimute de 116°12'39" e 

distância de 22,01 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P7, de coordenadas N 8.580.327,683 m. e E 

578.706,543 m.; deste, segue com azimute de 129°59'19" e 

distância de 37,94 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P8, de coordenadas N 8.580.303,301 m. e E 

578.735,612 m.; deste, segue com  azimute de 132°36'22" 

e distância de 78,73 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P9, de coordenadas N 8.580.250,008 m. e E 

578.793,556 m.; deste, segue com azimute de 210°11'55" e 

distância de 135,61 m., confrontando neste trecho com 

LOTE Nº 03 vértice P26E, de coordenadas N 8.580.132,806 

m. e E 578.725,346 m.; deste, segue com azimute de 

201°41'43" e distância de 5,14 m., confrontando neste 

trecho com o vértice P26D, de coordenadas N 

8.580.128,033 m. e E 578.723,447 m.; deste, segue com 

azimute de 209°10'35" e distância de 22,53 m., 

confrontando neste trecho com LOTE Nº 04  vértice P26C, 

de coordenadas N 8.580.108,362 m. e E 578.712,464 m.; 

deste, segue com azimute de 211°09'55" e distância de 

17,17 m., confrontando neste trecho com o vértice P26B, de 

coordenadas N 8.580.093,669 m. e E 578.703,578 m.; 

deste, segue com  azimute de 211°09'56" e distância de 

10,32 m., confrontando neste trecho com LOTE Nº 05  

vértice P26A, de coordenadas N 8.580.120,071 m. e E 

578.631,146 m.; deste, segue com azimute de 122°50'20" e 

distância de 6,78 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P26, de coordenadas N 8.580.079,064 m. e E 

578.694,681 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-

referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 

encontram-se representadas no Sistema UTM, 

referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo como o 

Datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 

perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 

III - Documentação: o imóvel no qual o empreendimento 

será implantado foi adquirido pelo PROPRIETÁRIO, por 

opção de compra e venda, feita à outorgante Liana Regis 

Lins, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob nº 

251.257.025-87. Encontra-se devidamente registrado no 

Cartório do 1° Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de 

Camaçari, deste Estado, na matrícula de número 8893 de 

03 de novembro de 1988.

IV - Características gerais do projeto: trata-se de uma 

urbanização integrada, de uso plurirresidencial, sujeita ao 

regime instituído nos termos das leis Municipais n° 866 de 

11.01.2008 e n° 913 de 03.09.200, de 05.06.1999, com 04 

(quatro) blocos e 440 (quatrocentos e quarenta) unidades, a 

ser implantada em uma área de 31.316,54m2 (trinta e um 

mil trezentos e dezesseis metros e cinqüenta e quatro 

decímetros quadrados), segundo planta arquivada na 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V - Distribuição das áreas da urbanização integrada: a área 

do empreendimento é de 31.316,54m2 (trinta e um mil 

trezentos e dezesseis metros e cinqüenta e quatro 

decímetros quadrados), desmembrada conforme Portaria 

SEDUR nº 003/2010, de 13 de janeiro de 2010, assim 

distribuída: 

a) Área de Preservação Permanente – APP com 

3.958,73m² (três mil novecentos e cinqüenta e oito 

metros e setenta e três decímetros quadrados), 

correspondendo a 12,6% (doze vírgula seis por 

cento) da área total.

b) Área Líquida, na qual será implantado o 
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empreendimento equivale a 27.357,81m² (vinte e 

sete mil trezentos e cinqüenta e sete metros e 

oitenta e um decímetros quadrados), que 

corresponde a 87,4% (oitenta e sete vírgula quatro 

por cento) da área total.

c) Área Residencial destinada aos 04 blocos com 05 

(cinco) pavimentos cada, com um total de 440 

apartamentos, sendo área ocupada por bloco igual 

a 1.346,80m², totalizando 5.387,20m² (cinco mil 

trezentos e oitenta e sete metros e vinte decímetros 

quadrados) de área ocupada para os 04 blocos; 

área construída por bloco igual a 6.734,00 m², 

totalizando 26.936,00 m² (vinte e seis mil 

novecentos e trinta e seis metros quadrados) de 

área construída para os 04 blocos;

d) Áreas de uso comum, com 20.531,56m² (vinte mil 

quinhentos e trinta e um metros e cinqüenta e seis 

decímetros quadrados), equivalente a 75% 

(setenta e cinco por cento) da área líquida do 

empreendimento, correspondendo a:

1. Sistema Viário com 12.887,89m², (doze mil 

oitocentos e oitenta e sete metros e oitenta e nove 

decímetros quadrados), que corresponde a 47% 

(quarenta e sete por cento) da área líquida, 

incluindo as vias de circulação de veículos, com 

3.848,77 m² (três mil oitocentos e quarenta e oito 

metros e setenta e sete metros quadrados) e 

passeio com 3.032,79m², além do estacionamento 

de veículos, com 6.006,33m² (seis mil e seis metros 

e trinta e três decímetros quadrados), composto de 

422 (quatrocentos e vinte e duas) vagas simples e 

18 (dezoito) vagas duplas totalizando 458 

(quatrocentos e cinqüenta e oito) vagas de 

estacionamento;

2. Área Verde e de Lazer descoberta com 

7.643,67m² (sete mil seiscentos e quarenta e três 

metros e sessenta e sete decímetros quadrados), 

que corresponde a 28% (vinte e oito por cento) da 

área líquida, incluindo 02 quadras, piscina e parque 

infantil;

3. Área comum coberta, composta de guarita, 

zeladoria, vestiários de funcionários, casa de lixo, 

casa de gás, 02 quiosques ecológicos, e 

edificações do clube totalizando 418,95 m² 

(quatrocentos e dezoito metros e noventa e cinco 

decímetros quadrados);

e) Área total ocupada de 5.806,15m² (cinco mil 

oitocentos e seis metros e quinze decímetros 

quadrados), área total construída de 27.354,95m² 

(vinte e sete mil trezentos e cinqüenta e quatro 

 

metros e noventa e cinco decímetros quadrados), 

área total permeável de 17.708,73m² (dezessete 

mil setecentos e oito metros e setenta e três 

decímetros quadrados), taxa de ocupação de 19% 

(dezenove por cento), taxa de permeabilidade de 

56% (cinquenta e seis por cento), coeficiente de 

aproveitamento de 88% (oitenta e oito por cento);

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido o recuo de 

30,00m (trinta metros) de qualquer construção para a 

margem do córrego existente, totalizando uma área de 

3.958,73m² (três mil novecentos e cinqüenta e oito metros e 

setenta e três decímetros quadrados) como Área de 

Preservação Permanente (APP). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DIMENSIONAMENTO DO 

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E EXTERNO DE ACESSO 

1. Sistema Vário de Acesso ao Condomínio será 

implantado exclusivamente pelo proprietário, 

devendo a pista existente de acesso ao Condomínio 

Parque da Aldeia ser alargada para 7,00m (sete 

metros), com meios-fios no padrão DNER, sendo a 

calçada composta de uma faixa de 1,50m (um metro e 

cinquenta centímetros) pavimentada, destinada ao 

passeio.

2. S is tema Viá r io  In te rno  será  imp lan tado 

exclusivamente pelo proprietário, devendo a pista 

possuir largura de 6,00m (seis metros), faixa de 

estacionamento de 5,00m (cinco metros) e calçadas 

de 1,20m (um metro e vinte centímetros), nos dois 

lados da via e meios-fios no padrão econômico.

CLÁUSULA QUARTA - PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 

E USO DO SOLO 

Os parâmetros urbanísticos incidentes sobre o 

empreendimento CONDOMÍNIO BOSQUE DA ALDEIA são 

os seguintes: 

I - Gabarito: 05 pavimentos; 

II - Taxa de Ocupação (TO): 19%; 

III - Coeficiente de Aproveitamento (CA): 0,88; 

IV - Índice de Permeabilidade (IP): 0,56. 

CLÁUSULA QUINTA - CONDICIONANTES E 

PROIBIÇÕES 

Ficam vedadas a construção, ampliação ou alteração das 

unidades e das áreas comuns, sem a prévia e 

indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 

observada a sua obediência aos parâmetros 

DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 355 - de 17 a 23 de Abril de 2010  - PÁGINA 22 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



estabelecidos, bem como as seguintes proibições: 

a) Construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 

unidade; 

b) Construção nas áreas de recuos laterais e de fundo 

dos blocos residenciais; 

c) Construções nas Áreas de Preservação 

Permanente - APP, conforme legislação ambiental 

vigente. 

§1° Somente será liberado o alvará de habite-se, para os 

blocos residenciais, após a conclusão das respectivas 

obras, bem como após a emissão do alvará de conclusão 

das obras de infra-estrutura do empreendimento e 

recebimento da ETE pela EMBASA. 

§2° Fica vedado o fracionamento das áreas comuns e das 

áreas privativas, sob qualquer hipótese. 

CLÁUSULA SEXTA - ESPECIFICAÇÕES E INFRA-

ESTRUTURA 

I - Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 

exclusivamente pelo PROPRIETÁRIO, com pavimentação 

de paralelepípedo, disposto sobre base de arenoso 

compactada, provido de sinalizações horizontal e vertical, 

sendo que a área destinada às vagas de estacionamento 

terá o piso articulado, vazado; 

II - Passeios: os passeios serão executados pelo 

PROPRIETÁRIO com pavimento em concreto; 

III - Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação 

pública: as unidades serão abastecidas por rede de energia 

elétrica e as vias contarão com rede de iluminação pública, 

executadas pelo PROPRIETÁRIO, conforme projeto 

devidamente aprovado pela COELBA e arquivado na 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, ficando a 

cargo de cada adquirente a ligação de energia para a 

unidade imobiliária correspondente; 

IV - Rede de abastecimento de água: o sistema de 

abastecimento de água potável será executado pelo 

PROPRIETÁRIO e contará com rede de distribuição interna 

ao empreendimento, interligada à adutora da EMBASA, 

conforme projeto específico; 

V - Sistema de Esgotamento Sanitário: o sistema de 

esgotamento sanitário do empreendimento será executado 

pelo PROPRIETÁRIO e contará com rede de captação 

interna do empreendimento, com extensão até a rede 

pública ou com solução de estação de tratamento própria, 

conforme projeto específico, aprovado pela EMBASA. No 

caso de ligação à rede da EMBASA, a execução do duto no 

trecho de ligação à rede pública será de responsabilidade 

exclusiva do PROPRIETÁRIO; 

VI - Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 

p luv ia l  será  executada exc lus ivamente  pe lo  

PROPRIETÁRIO, conforme projeto aprovado e arquivado 

na Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, 

atendendo à contribuição pluvial interna e também às 

contribuições externas, provenientes da sub-bacia na qual 

está inserido o empreendimento; 

VII - Paisagismo: as praças serão mantidas com o mínimo 

de 80% (oitenta por cento) da área permeável. Nos 

canteiros projetados e em todas as áreas verdes internas e 

externas, serão plantadas mudas de árvores de espécies 

nativas ou adaptadas com, no mínimo, 0,10m de DAP 

(diâmetro a altura do peito), conforme projeto específico, 

aprovado pela SEDUR, garantindo-se a proporção mínima 

de 01 (uma) árvore para cada 100,00m2 (cem metros 

quadrados) de área permeável. As espécies exóticas serão 

toleradas apenas quando adaptadas ao ecossistema local. 

Os taludes e canteiros serão revestidos com grama natural 

ou outra variedade de vegetação rasteira, adequada ao tipo 

de solo, ventilação e ao clima local; 

VIII - As edificações: serão executadas de acordo com as 

normas técnicas vigentes, conforme plantas aprovadas e 

memorial descritivo anexo, que constituem parte integrante 

do processo. 

IX - Divisas: todo o perímetro do condomínio residencial 

será protegido por muro, cerca viva, grade ou alambrado, 

de acordo com as indicações do projeto específico, 

devendo atender aos requisitos de segurança dos seus 

proprietários e usuários.  Nos trechos em que as divisas se 

situarem em Área de Preservação Permanente (APP), o 

fechamento só poderá ser feito com cerca viva, alambrado 

ou tela. 

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para execução das obras será de 24 (vinte e quatro) 

meses, a contar da expedição da competente licença para 

implantação do empreendimento pelo Município, sob pena 

de, não o fazendo, ser o empreendimento considerado 

clandestino, para todos os efeitos jurídicos. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES 

I - O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, 

herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a: 

a) Cumprir quanto disposto no presente instrumento; 

b) Executar todas a obras relacionadas, de acordo 

com as especificações indicadas nas cláusulas 

terceira e sexta do presente Termo de Acordo e 

Compromisso, às suas expensas e sob a sua exclusiva 

responsabilidade, no prazo indicado na cláusula 

sétima; 

c) Fazer constar dos instrumentos de alienação das 

unidades comercializáveis a obrigação dos 

respectivos adquirentes em cumprirem fielmente este 

Termo e a legislação pertinente à matéria; 

d) Responsabilizar-se pela instalação de depósitos de 
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lixo nas áreas comuns, próximas aos acessos dos 

conjuntos residenciais, de forma a possibilitar o acesso 

e recolhimento do lixo pela empresa responsável da 

limpeza urbana municipal; 

II - O MUNICÍPIO obriga-se a: 

a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 

Compromisso; 

b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 

cumprimento da legislação vigente, em especial à 

legislação urbanística e ambiental; 

c) Observar, quando da aprovação de projetos de 

construção, reforma e ampliação, bem como da 

emissão de alvará, se foram atendidas as exigências 

estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.

 

III - Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a: 

a) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 

Compromisso, especialmente no que tange à 

legislação urbanística e ambiental vigente; 

b) Realizar individualmente ou pela Associação de 

Moradores e às suas expensas, a coleta de lixo 

domiciliar e das áreas comuns, colocando-o em 

depósitos externos ao condomínio, de fácil acesso ao 

veículo municipal coletor, que recolherá os resíduos 

sob sua responsabilidade, de acordo com a viabilidade 

da empresa responsável pela limpeza urbana 

municipal; 

c) Cumprir as decisões da assembléia da Associação 

dos Moradores, que defina princípios, normas e 

posturas próprias, de acordo com as estabelecidas 

neste Termo, na legislação em vigor e com os 

princípios apontados pela licença ambiental, a que o 

empreendimento está submetido.

C L Á U S U L A  N O N A  -  R E G I S T R O  D O  

EMPREENDIMENTO

O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de cento e oitenta 

dias, contados da data do ato de publicação do decreto 

correspondente à aprovação do conjunto residencial, 

apresentar ao MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do 

Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, 

relativa ao registro do empreendimento Condomínio 

Bosque da Aldeia, conforme orientação da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, para o PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA, que será o gerador de recursos para 

construção do mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES 

A inobservância de qualquer das estipulações consignadas 

no presente instrumento, sujeitará o PROPRIETÁRIO, sem 

prejuízo de outras cominações, às multas previstas na 

legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 

renunciando as partes a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados e compromissados, 

assinam este instrumento, em duas vias, com as 

testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 

legais e jurídicos efeitos. 

Camaçari, 14 de janeiro de 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO

PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LRL ENGENHARIA LTDA

PROPRIETÁRIO

Testemunhas: 

1. _____________________

CPF/MF

_                         

2.______________________

 CPF/MF   

RETI-RAFICAÇÃO DO TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO REFERENTE AO EMPREENDIMENTO 
DENOMINADO LOTEAMENTO QUINTA DE ABRANTES, 
NA FORMA ABAIXO:

Reti-ratificação do Termo de Acordo e Compromisso 
referente ao parcelamento de uma área situada a margem 
esquerda da Ba – 099 (Salvador – Monte Gordo), Km 11, no 
distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob n. 14.109.763/0001-80, com sede 
na Avenida Francisco Drumond, Centro, Camaçari-Ba, 
neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, LUIZ CARLOS CAETANO, doravante 
denominado MUNICÍPIO, e, do outro lado, SILVIO EGIDIO 
SANTOS, brasileiro, solteiro, maior , Assessor Parlamentar, 
cédula de identidade 27039763 SSP/PB, CPF/MF sob nº 
046.199.774 – 62, residente e domiciliado na Estrada do 
Coco, Km 11, Vila de Abrantes, Camaçari – Bahia, doravante 
denominado PROPRIETÁRIO, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente Termo de Reti-ratificação de Acordo e 
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Compromisso, o MUNICÍPIO retifica o Termo de Acordo e 

Compromisso que deu origem ao Projeto Urbanístico 

denominado Loteamento Quinta de Abrantes.

A retificação se refere à mudança do Preâmbulo, do Termo 

de Acordo e Compromisso, onde está enquadrado como 

loteamento classe - 1000 se exige a construção nos lotes de 

unidades uniresidenciais, passando então a ser acordada a 

possibilidade de construção de unidades pluriresidenciais, 

bem como o desmembramento em lotes inferiores a 

1.000m2, sendo respeitadas as condições aqui 

estabelecidas e os parâmetros específicos para este tipo de 

atividade, tendo em vista o constante do Processo 

Administrativo n° 20819/2008.
CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
LOTEAMENTO

I – LOCALIZAÇÃO: O Loteamento quinta de Abrantes está 

localizado a margem esquerda da Ba – 099 (Salvador – 

Monte Gordo), Km 11, no distrito de Abrantes, Município de 

Camaçari, Estado da Bahia, Município de Camaçari, Estado 

da Bahia. 

II – CARACTERÍSTICAS: Os imóveis nos quais serão 

permitidas construções de unidades pluriresidenciais são os 

seguintes: lote n° 13 da quadra E, tendo a inscrição 

municipal sob o n° 16439001 - 2 e possuindo a área de 

1.120,00 m² (um mil cento e vinte metros quadrados).

III – DOCUMENTAÇÃO: O imóvel n° 13 Q – E, acima citado 

foi adquirido pelo PROPRIETÁRIO junto a MARIO HERMES 

CARNEIRO E SUA ESPOSA EDNA NEVES CARNEIRO e 

encontram-se devidamente registrados no Cartório do 1o 

Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de 

Camaçari-Ba, sob os números de matrícula 21.074 de 21de 

junho de 2004, respectivamente.

IV – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO: Trata-se 

de um Loteamento Residencial, sujeito ao regime instituído 

pela legislação vigente e pelo Termo de Acordo e 

Compromisso assinado pelo Município e pelo Sr. SILVIO 

EGIDIO SANTOS, responsável pela implantação do 

empreendimento, conforme planta arquivada na Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano do MUNICÍPIO.

Para os demais projetos destinados ao uso pluriresidencial, 

será permitido esse tipo de uso apenas para lotes 

remembrados, cuja a área mínima resultante seja maior ou 

igual a 2.000,00m².
CLÁUSULA TERCEIRA – SISTEMA VIÁRIO

Para a construção de Village, deverão ser compatibilizados 

os parâmetros urbanísticos específicos para este tipo de 

atividade, a saber: largura mínima do sistema viário interno 

de 6,00m para sentido único e 7,00m para sentido duplo; 

com passeio de 1,50m para cada lado.
CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E 
USO DO SOLO

Ratificando o Termo Inicial de Acordo e Compromisso 
supracitado, devem ser respeitados os seguintes 
parâmetros de ocupação e uso do solo:

I - RECUOS:

a) Frontal – 10,00m;
b) Laterais – recuo mínimo de 3,00m, para os lotes que 

se limitam com as unidades vizinhas, e 4,00m para 
as laterais/fundo que se limitem com a área verde, 
para a via = 10,00 M de recuo. 

II - TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA: 30% (trinta por cento);

III - INDICE DE UTILIZAÇÃO MÁXIMO: 0,60 (zero vírgula 

sessenta);

IV – INDICE DE PERMEABILIDADE MÍNIMO: 0,60 (zero 

vírgula sessenta);

V – GABARITO: 03 pavimentos, com no máximo 12,00m de 

altura. 

VI - AFASTAMENTO MÍNIMO ENTRE AS CONSTRUÇÕES 

ERGUIDAS NO MESMO TERRENO: 3,00m.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I - Os PROPRIETÁRIOS, por si, seus representantes, 

herdeiros e sucessores, a qualquer título, obrigam-se a:
a) cumprir o quanto disposto no presente instrumento;
b) fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes cumprirem fielmente a legislação pertinente à 
matéria e, em especial, o presente Termo de Acordo e 
Compromisso;
c) responsabilizar-se pela construção de um depósito de 
lixo, de fácil acesso externo para o veículo coletor, 
responsável pelo recolhimento;
d) cumprir com as determinações do Código Urbanístico 
Ambiental, bem como, do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano - PDDU.

II - Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:
a) cumprir o presente Termo de Acordo e Compromisso;
b) realizar a coleta de lixo domiciliar, colocando-o em 
depósito externo, de fácil acesso ao veículo municipal 
coletor.

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES

A inobservância de quaisquer das estipulações, 

consignadas no presente instrumento, sujeitará aos 

PROPRIETÁRIOS, sem prejuízo de outras cominações, às 

multas previstas na legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari-Ba, 

renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado 

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

Camaçari-Ba, 12 de abril de 2010.
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LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICÍPAL

JOSE CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SILVIO EGÍDIO SANTOS

TESTEMUNHAS:
1. ________________________
Nome:
CPF/MF:

2. ________________________
Nome:
CPF/MF:

PORTARIA Nº 002/2009
DE 16 DE ABRIL DE 2010

A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA MULHER E DA 
REPARAÇÃO EM CAMAÇARI, NO ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições:

RESOLVE,

Designar o servidor JOAZ PIMENTEL LOPES, 
matrícula 37849-5 para responder por adiantamentos desta 
Secretaria em lugar de ANA CLÉCIA ALVES PEREIRA 
BARRETO, matrícula nº 35614-8.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO DA 
MULHER E DA REPARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, em 16 de abril de 2010. 

AURENITA FERREIRA NUNES CASTILLO
SECRETÁRIA DA SEPROM

PORTARIA Nº 056/2010
31 DE MARÇO DE 2010

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso 

de suas atribuições legais, tendo em vista os requisitos 
legais constantes no processo de aposentadoria nº 1289-
11/2010, com fundamento no artigo 42  da Lei Municipal  nº 
997/2009. 

                                      RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada ANA 
MARIA SCALDAFERRI DOS SANTOS, matrícula 002163-3, 
Professor, nível I, referência F, lotada na SEDUC-Secretaria 
de Educação, em R$ 3.599,23 (três mil, quinhentos e 
n o v e n t a  e  n o v e  r e a i s  e  v i n t e  e  t r ê s                                                                                        
centavos), equivalente a 100% (cem por cento) da 
remuneração percebida no mês de março de 2010  
constituída das seguintes parcelas:Vencimento: R$ 
1.562,53( hum mil, quinhentos e sessenta e dois reais e 
cinquenta e três centavos); Adicional de tempo de serviço 
28% (vinte e oito  por cento) R$ 437,51 (quatrocentos e trinta 
e sete reais e cinqüenta e um centavos); FCE II-B R$ 974,19 
(novecentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos); 
Grat.Docência Noturno R$ 156,25 (cento e cinqüenta e seis 
reais e vinte e cinco centavos) e Grat.Ativ.Complemt. R$ 
468,75 (quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e 
cinco centavos).

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM  31 DE MARÇO DE 2010

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 057/2010
31 DE MARÇO DE 2010

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista os requisitos 
legais constantes no processo de aposentadoria nº 1096-
13/2008, com fundamento no artigo 45  da Lei Municipal nº 
997/2009.  

                                      RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade do segurado JOSE 
VALDETE DIAS NASCIMENTO, matrícula 00111-4, 
Professor, nível IV, referência A, lotada na Secretaria de 
Educação-SEDUC, em R$ 544,75 (quinhentos e quarenta e 
quatro reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 36% 
(trinta e seis por  cento) da média dos  salários de 
contribuição), de acordo com o disposto no artigo 45 da Lei 
Municipal nº 997/2009.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à 29 de janeiro de  2006, data em 
que completou 70 anos .

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 31  DE MARÇO  DE 2010          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE 
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PORTARIA Nº 058/2010
31 DE  MARÇO  DE 2010

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista os requisitos 
legais constantes no processo de aposentadoria nº 1315-
11/2010, com fundamento no artigo 42  da Lei Municipal  nº 
997/2009. 

                                   RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
MARISTELA MARIA GOES CUNHA, matrícula 003061-0, 
Professor, nível I, referência F, lotada na SEDUC-Secretaria 
de Educação, em R$ 2.437,54 (dois mil, quatrocentos e 
trinta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de fevereiro de 2010  constituída das 
seguintes parcelas:Vencimento: R$ 1.562,53 ( hum 
mil,quinhentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e três 
centavos); Adicional de tempo de serviço 26% (vinte e seis  
por cento) R$ 406,26 (quatrocentos e seis reais e vinte e seis 
centavos) e Regência de Classe R$ 468,75 (quatrocentos e 
sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM  31 DE MARÇO DE 2010

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 059/2010
31 DE MARÇO DE 2010

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista os requisitos 
legais constantes no processo de aposentadoria nº 1316-
11/2010, com fundamento no artigo 42  da Lei Municipal nº 
997/2009. 

                                   RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
ANTONIETA CARNEIRO DE ARAÚJO, matrícula 002076-4, 
Assistente Administrativo, nível I, referência F, lotada na 
Secretaria de Educação-SEDUC, em R$ 766,96 
(setecentos e sessenta e seis reais e noventa e seis 
centavos), equivalente a 100% (cem por cento) da 
remuneração percebida no mês de fevereiro de 2010, 
constituída das seguintes parcelas: Vencimento: R$ 599,19 
(quinhentos e noventa e nove reais e dezenove centavos) e 
Adicional de tempo de serviço 28% (vinte e oito por cento) 
R$ 167,77 (cento e sessenta e sete reais e setenta e sete 
centavos), de acordo com o disposto no artigo 40, §§ 2 e 3 da 
Constituição Federal.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 31 DE MARÇO DE 2010

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 060/2010
07 DE ABRIL DE 2010

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista os requisitos 
legais constantes no processo de aposentadoria nº 1312-
11/2010, com fundamento no art.18, da Lei Municipal nº 
997/2009, cumulado com  o artigo 40, §§ 2 e 3 da 
Constituição Federal.  

                                            RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
JOELICE SOARES CAMPOS, matrícula 001686-2, 
Coordenador Pedagógico, nível I, referência F, lotada na 
Secretaria de Educação-SEDUC, em R$ 2.656,29 (dois mil, 
seiscentos e cinqüenta e seis reais e vinte e nove centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de fevereiro de 2010,constituída das 
seguintes parcelas: Vencimento:R$ 1.562,53 (hum mil, 
quinhentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e três 
centavos );  Adicional de tempo de serviço 30% (trinta por 
cento por cento) R$ 468,76 (quatrocentos e sessenta e oito 
reais e setenta e seis e oito centavos);  Grat.Ativ Pedagógica 
R$ 468,75 (quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e 
cinco centavos) e  Grat.Docência Noturno R$ 156,25 (cento 
e cinqüenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 07 DE ABRIL   DE 2010.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 061/2010
07 DE ABRIL DE 2010

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista os requisitos 
legais constantes no processo de aposentadoria nº 1311-
11/2010, com fundamento no artigo 42  da Lei Municipal  nº 
997/2009. 

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
DE FÁTIMA DA SILVA DE LIMA, matrícula 001930-0, 
Professor, nível I, referência F, lotada na SEDUC-Secretaria 
de Educação, em R$ 3.304,78 (três mil, trezentos e quatro 
reais e setenta e oito centavos), equivalente a 100% (cem 
por cento) da remuneração percebida no mês de março de 
2010  constituída das seguintes parcelas:Vencimento: R$ 
1.562,53 ( hum mil, quinhentos e sessenta e dois reais e 
cinqüenta e três  centavos); Adicional de tempo de serviço 
29% (vinte e nove  por cento) R$ 453,13 (quatrocentos e 
cinqüenta e três reais e treze centavos); FCE II-A  R$ 820,37 
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(oitocentos e vinte reais e trinta e sete centavos) e 
Grat.Ativ.Comp. R$ 468,75 (quatrocentos e sessenta e oito 
reais e setenta e cinco centavos).

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 07 DE ABRIL DE 2010

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 062/2010
07  DE ABRIL DE 2010

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista os requisitos 
legais constantes no processo de aposentadoria nº 1313-
11/2010, com fundamento no art.18, da Lei Municipal nº 
997/2009, cumulado com  o artigo 40, §§ 2 e 3 da 
Constituição Federal. 

                                            RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
CREUZA CONCEIÇÃO SILVA, matrícula 003445-7, 
Assistente Administrativo, nível I, referência E, lotada na 
Secretaria de Educação-SEDUC, em R$ 730,71 
(setecentos e trinta reais e setenta e um centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de março de  2010,constituída das 
seguintes parcelas: Vencimento:R$ 584,57 (quinhentos e 
oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos );  
Adicional de tempo de serviço 25% (vinte e cinco por cento) 
R$ 146,14 (cento e quarenta e seis reais e quatorze 
centavos). 

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 07 DE ABRIL DE 2010.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 031/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: aquisição de móveis, cadeira de rodas e colchões, 
para atender as necessidades do Pronto Atendimento de 
Nova Aliança no Município de Camaçari.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09/04/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.
 

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 035/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/04/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 030/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, para 
atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde 
do Município de Camaçari, incluindo transporte.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09/04/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Convite SECAD n.º 0003/2010, que 
tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
na Elaboração de Maquete Virtual Tridimensional para 
aplicação em vídeo  e fotos, utilizando técnicas de 
computação gráfica e produção de vídeo de 05 (cinco) 
minutos com animações, trilha sonora e locução. 
Detalhamento, concepção e imagens das perspectivas para 
apresentação do projeto arquitetonico de Re-qualificaçao 
urbanística de Arembepe e Revitalização da Praça dos 
Coqueiros, da Praça da Amendoeiras e da Aldeia Hippie, à 
empresa CENA DIGITAL LTDA, com o valor global de 
R$63.000,00 (sessenta e três mil reais). Data da 
Homologação: 01/03/2010. LUIZ CARLOS CAETANO
 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 011/2010 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto o Registro de 
preços para fornecimento de gêneros alimentícios 
perecíveis – preparados ( salsicha de peru )., à empresa 
Litoral Norte Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, para o 
único lote com o quantitativo de 35.000 KG, com o valor 
unitário de R$ 7,69 ( sete reais e sessenta e nove centavos), 
, perfazendo o valor total de R$ 269.150,00 ( duzentos e 
sessenta e nove mil e cento e cinqüenta reais). Data da 
Homologação: 22/04/2010. LUIZ CARLOS CAETANO – 
PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
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atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 014/2010 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto o Registro de 
preços para fornecimento de gêneros alimentícios 
perecíveis – panificação ( pão para hot dog )., à empresa 
Real Bahiana de Alimentos e Participações Ltda, para o 
único lote com o quantitativo de 99.000 KG, com o valor 
unitário de R$ 3,00 ( três reais), perfazendo o valor total de 
R$ 297.000,00 ( duzentos e noventa e sete mil reais ). Data 
da Homologação: 22/04/2010. LUIZ CARLOS CAETANO – 
PREFEITO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 019/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos manipulados, destinados à Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 31/03/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 130/2010. CONTRATADO: JOSÉ 
RIBEIRO NETO E CIA LTDA. LICITAÇÃO: Pregão 
Presencial nº 0012/2010 – COSEL/EDUCAÇÃO. 
OBJETO: Aquisição de condicionadores de ar, tipo ”split” 
para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, 
incluindo transporte e instalação. Valor global de R$ 
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto / Atividade: 4005 - Natureza da 
Despesa: 4.4.90.52.00.00 – Fonte: 0101.030. Data da 
assinatura: 19/04/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 124/2010. CONTRATADO: A BAHIANA 
EMBALAGENS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 
0004/2010 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de 
luvas e sacos plásticos descartáveis, para manipulação e 
acondicionamento de alimentos, visando atender as 
necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de 
Ensino. Valor global de R$ 16.354,00 (dezesseis mil, 
trezentos e cinqüenta e quatro reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto / Atividade 4008 - Natureza da 
Despesa 3.3.90.30 - Fonte 0100.000. Data da assinatura: 
19/04/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 129/2010. CONTRATADO: 7 BOOKS 
LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial n.º 030/2010 – 
COSEL/SESAU. OBJETO: Aquisição de materiais de 
expediente, para atender as necessidades das Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Camaçari, incluindo 
transporte. Vencedora dos Lotes 01, 02, 03, 04 e 05 Valor 

Global: R$ 108.465,00 (cento e oito mil, quatrocentos e 
sessenta e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade: 4026, 4027, 4028, 4030, 4031 e 4032; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 0114.026, 
0114.025, 0102.020 e 0114.027. DATA DA ASSINATURA: 09 
de abril de 2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

CONTRATO Nº. 0067/2010. CONTRATADO: CENA 
DIGITAL LTDA. LICITAÇÃO: CONVITE - SECAD nº. 
0003/2010 OBJETO: Contratação de Empresa 
Especializada na Elaboração de Maquete Virtual 
Tridimensional para aplicação em vídeo  e fotos, utilizando 
técnicas de computação gráfica e produção de vídeo de 05 
(cinco) minutos com animações, trilha sonora e locução. 
Detalhamento, concepção e imagens das perspectivas para 
apresentação do projeto arquitetonico de Re-qualificaçao 
urbanística de Arembepe e Revitalização da Praça dos 
Coqueiros, da Praça da Amendoeiras e da Aldeia Hippie. 
Valor global de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4024 Elemento 
de despesa: 33.90.39.00.00; Fonte: 0100.000 Data da 
assinatura: 02/03/2010 LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito 
Municipal. Camaçari, 20/04/2010.

CONTRATO Nº 0131/2010. CONTRATADA: AGL 
SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. LICITAÇÃO: DISPENSA 
nº. 0054/2010. OBJETO: Contratação de Empresa 
especializada na prestação de serviços na área de 
conservação e manutenção integrada nos mercados 
comerciais do município. Valor: R$ 107.876,55 (cento e sete 
mil oitocentos e setenta e seis reais e cinqüenta e cinco 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4041; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 0100.000. Data 
da assinatura: 06/04/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 0048/2010. Inexigibilidade de Licitação nº 
008/2010. CONTRATADO: TORRES SOM LTDA. OBJETO: 
Contratação de Artistas e Bandas: Koysa Boa, Bonde Black, 
Os Mannos, Na Varanda, Com Karicia, Filé de Camarão, 
Balanswing, O Grudy, Kortezia, Augusto Dino, Helio 
Fernandes Para a Festa de em comemoração ao Padroeiro 
de São Sebastião, na localidade de Cachoeirinha, no 
Período de 06/02/2010 à 08/02/2010. Valor global: de R$ 
137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais). Fundamentada 
no Art. 25, inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93 Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4060; Elemento de 
Despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 
03/02/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi DESERTA a sessão 
do PREGÃO N.º  050/2010 (PRESENCIAL)  –  
COSEL/SESAU, cujo objeto é a Confecção de painel 
informativo, para serem instalados nas diversas unidades 
do Departamento de Média e Alta Complexidade e nas 
Unidades Básicas de Saúde e Saúde da Família do 
Município de Camaçari, incluindo transporte. Camaçari, 
12/04/2010. Adson de Oliveira Silva – Pregoeiro da 
COSEL/SESAU.
 

PREGÃO PRESENCIAL No 0009/2010-
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COSEL/EDUCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 
49, da Lei no 8.666/93, resolve REVOGAR o processo 
licitatório, modalidade Pregão Presencial, tombado na 
COSEL/EDUCAÇÃO sob o n.º 0009/2010, cujo objeto é a 
registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios perecíveis - carnes ( carne moída), tornando 
sem efeito todos os atos a ele direta ou indiretamente 
relacionados, Camaçari, 19 de abril de 2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO N.º 050/2010 
(PRESENCIAL)  COSEL/SESAU

 Objeto: Confecção de painel informativo, para serem 
instalados nas diversas unidades do Departamento de 
Média e Alta Complexidade e nas Unidades Básicas de 
Saúde e Saúde da Família do Município de Camaçari, 
incluindo transporte. Abertura: 10/05/2010, às 14h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: 
(71) 3621-6655. CARLA BARBOSA - Presidente da 
COSEL/SESAU.

 

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO N.º 057/2010 
(PRESENCIAL) - COSEL/SESAU

 Objeto: Aquisição de veículo, para ser utilizado nas 
atividades de prevenção e apoio diagnóstico e terapêutico 
do Programa Municipal de DTSAIDS de Camaçari - Bahia. 
Abertura: 10/05/2010, às 09h. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
CARLA BARBOSA - Presidente da COSEL/SESAU.

 AVISO DE ABERTURA -PREGÃO N.º 066/2010 
(PRESENCIAL) - COSEL/SESAU

 Objeto: Registro de preços para aquisição de frasco plástico 
para atender as necessidades da rede de saúde do 
município de Camaçari, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Abertura: 11/05/2010, às 09h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: 
(71) 3621-6655. CARLA BARBOSA - Presidente da 
COSEL/SESAU.

 AVISO DE ABERTURA - PREGÃO N.º 069/2010 
(PRESENCIAL) - COSEL/SESAU

 Objeto: Registro de preços para aquisição de material 
odontológico (endodontia, agulhas, instrumental clinico, 
periodontia, cirurgia), 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. Acolhimento: 
11/05/2010 a partir das 08h; Abertura: 12/05/2010, às 09h; 
Disputa: 12/05/2010, às 14h. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
CARLA BARBOSA - Presidente da COSEL/SESAU.

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO N.º 063/2010 
(PRESENCIAL) - COSEL/SESAU

 Objeto: Aquisição de clamp, dreno, cânula e máscara para 
atender as necessidades do SAMU 192 do Município de 
C a m a ç a r i .  A b e r t u r a :  1 2 / 0 5 / 2 0 1 0 ,  à s  0 9 h .  
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: 
(71) 3621-6655. CARLA BARBOSA - Presidente da 
COSEL/SESAU.

 AVISO DE ABERTURA - PREGÃO N.º 068/2010 
(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 
M u n i c i p a l .  A b e r t u r a :  1 3 / 0 5 / 2 0 1 0 ,  à s  0 9 h .  
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: 
(71) 3621-6655. CARLA BARBOSA - Presidente da 
COSEL/SESAU.

 AVISO DE ABERTURA - PREGÃO N.º 070/2010 
(PRESENCIAL) - COSEL/SESAU

 Objeto: Registro de preços para aquisição de babador 
impermeável, 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. Acolhimento: 13/05/2010 
a partir das 08h; Abertura: 14/05/2010, às 09h; Disputa: 
1 4 / 0 5 / 2 0 1 0 ,  à s  11 h .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
CARLA BARBOSA - Presidente da COSEL/SESAU.

O Município de Camaçari, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão 
Central Permanente de Licitação – COMPEL, situada na Av. 
Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - 
Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o seguinte 
Pregão: 

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0037/2010, cujo 
objeto é o Registro de Preços para material de Limpeza 
(álcool etílico, aromatizador de ar, desinfetante anti-séptico, 
desodorante em pedra, desinfetante líquido) Abertura: 
06/05/2010 às 09:00 horas. 

Cópia dos editais e seus anexos encontram-se à disposição 
d o s  i n t e r e s s a d o s  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo 
telefone (71)3621-6880 – Ailda Maria Sampaio Topázio – 
Presidente da COMPEL. Camaçari – 22/04/2010. 

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0038/2010, cujo 
objeto é a Aquisição de Estantes de Aço, visando atender a 
demanda do Arquivo Público Geral do Município de 
Camaçari. Abertura: 06/05/2010 às 13:30 horas. 

Cópia dos editais 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 – 22/04/2010. 
 

PREGÃO PRESENCIAL– SECAD Nº.  0039/2010.

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. 0039/2010. Objeto: 
Aquisição de DataShow, para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Camaçari. Abertura: 
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07/05/2010 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 – 23/04/2010.

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 060/2010 
(PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

Objeto: Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços técnicos de suporte e prospecção 
tecnológica na área de tecnologia da informação, para 
atender as necessidades do Centro de Tecnologia em 
Saúde – CTS da Secretaria de Saúde do município de 
Camaçari - BA. Abertura: 14/05/2010, às 09h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: 
(71) 3621-6655. CARLA BARBOSA - Presidente da 
COSEL/SESAU.

PREGÃO PRESENCIAL– SECAD Nº.  0040/2010.

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. 0040/2010. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM CARRO DE 
SOM, INCLUINDO, VEÍCULO, MOTORISTA E 
COMBUSTÍVEL. Abertura: 07/05/2010 às 10:30 horas. 
Cópia do edital e seus anexos encontram-se à disposição 
d o s  i n t e r e s s a d o s  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo 
telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – 
Presidente da COMPEL. Camaçari – 23/04/2010.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0023/2010– 
COSEL/EDUCAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que realizará o PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 0023/2010 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
OBJETO: Registro de preços para fardamento de 
merendeiras da Rede Municipal de Ensino. ABERTURA: 
06/05/2010, às 14h:30min, na Coordenadoria de Materiais e 
Patrimônio, localizado na Rua Francisco Drumond, s/nº, 
Centro Administrativo, Prédio da Secretaria Municipal de 
Educação, térreo, Camaçari, Bahia.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no Portal 
de Compras do Município:  
Informações pelo telefax (71)3621-6665. Camaçari - Ba, 
19/03/2010. Joseane Adriana da Silva – Pregoeira.

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 059/2010 
(PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
de locação de 50 (cinquenta) máquinas de café solúvel, para 
serem utilizadas nas Unidades da Secretaria de Saúde do 
município de Camaçari – BA, incluindo , incluindo 

www.compras.camacari.com.br. 

instalação, assistência técnica, fornecimento de insumos, 
manutenção preventiva e corretiva. Abertura: 05/05/2010, 
à s  1 4 h .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
CARLA BARBOSA - Presidente da COSEL/SESAU.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO N.º 067/2010. CONTRATADA: 
DROGAFONTE LTDA.  PREGÃO PRESENCIAL 
N.º035/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO Registro de preço 
para aquisição de  medicamentos diversos, destinado a 
Secretaria de Saúde - SESAU do município de Camaçari-BA. 
Vencedora dos lotes 01 e 02.  VALOR GLOBAL: R$ 4.644,00 
(quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais). DATA DA 
ASSINATURA: 16/04/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA 
E SILVA. 
 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de 
Preços Nº 058/2010. Fornecedor: LITORAL NORTE 
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 
Pregão Presencial N.º. 0006/2010-Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios perecíveis – laticínios e margarina, referente ao 
o lote 01 (BEBIDA LÁCTEA), quantidade 66.000 litros - com 
o valor unitário de R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco 
centavos), perfazendo o valor global de R$ 227.700,00 
(duzentos e vinte e sete mil e setecentos reais). Data da 
Assinatura: 19/04/2010. Ademar Delgado das Chagas – 
Secretário de Administração – Município de Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de 
Preços N.º 059/2010. Fornecedor: NA BRASIL COMERCIO 
DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Pregão 
Presencial Nº. 008/2010-Cosel/Educação. Objeto: Registro 
de preços para fornecimento de gêneros alimentícios 
perecíveis – aves (coxa e sobrecoxa e peito de frango), 
referente ao lote 01, conforme planilha a seguir:

Data da Assinatura: 19/04/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de 
Preços N.º 060/2010. Fornecedor: LITORAL NORTE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 
Pregão Presencial Nº. 008/2010-Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios perecíveis – aves (coxa e sobrecoxa e peito de 
frango), referente ao lote 02, conforme planilha a seguir

Data da Assinatura: 19/04/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 056/2010. 
CONTRATADA: LABORATÓRIO E FARMACIA DE 
MANIPULADOS NERY ESTEVES LTDA (ME) PREGÃO 
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PRESENCIAL N.º019/2010 – COSEL/SESAU – 
OBJETO Registro de preços para aquisição de 
medicamentos manipulados, destinados à Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora dos lotes 04, 05 e 07.  
VALOR GLOBAL: R$ 4.120,80 (quatro mil, cento e vinte 
reais e oitenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 
31/03/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA. 

TERMO DE COMPROMISSO N.º057/2010.  
C O N T R A T A D A :  F A M A  P R O D U T O S  
FA R M A C E U T I C O S  LT D A ( M E )  P R E G Ã O  
PRESENCIAL N.º019/2010 – COSEL/SESAU 
–OBJETO Registro de preços para aquisição de 
medicamentos manipulados, destinados à Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora dos lotes 01, 02,03,06,08 
e 09.  VALOR GLOBAL: R$ 4.768,80 (quatro mil, 
setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.

CANCELAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa n.º 0038/2010 – Processo n.º 
0253 /2010 .  CONTRATADO:  ASAP SINGS 
COMUNIAÇÃO VISUAL LTDA-XPLAK. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS PARA 
MOTOLÂNCIAS PERTENCENTES AO SAMU. Valor 
global: R$ 80,00 (oitenta reais). Fundamentada no Art. 
24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 17/03/2010.

CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL – 
SECAD Nº. 0032/2010

A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO - 
COMPEL torna público, para conhecimento dos 
interessados, o cancelamento do Pregão Presencial – 
SECAD nº. 0032/2010. Objeto: Registro de Preços 
para Material de Limpeza (Álcool Etílico, Aromatizador 
de Ar, Desinfetante Anti-Séptico, Desodorante em 
Pedra, Desinfetante Líquido). Camaçari–20/04/2010 - 
Ailda Maria Sampaio Topázio – Presidente da 
COMPEL.

RETIFICAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, informa que no aviso de licitação publicado 
no Diário Oficial nº. 354  de 10 a 16 de abril de 2010, 
cujo objeto é o Registro de Preços de Toner, Cartucho e 
Cilindro para impressoras marca Brother para atender 
as demandas das unidades da Prefeitura Municipal de 
Camaçari.

onde se lê:

Pregão Presencial – SECAD nº. 0034/2010

Leia-se:  

Pregão Presencial – SECAD nº. 0036/2010

Demais condições permanecem inalteradas.

Camaçari, 19 de abril de 2010. Ailda Maria Sampaio 
Topázio – Presidente da  COMPEL.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
 
Termo de Dispensa nº. 0065/2010 – Processo nº. 
0310/2010. CONTRATADO: MLM DE SOUZA. 
OBJETO: DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FARDAMENTO 
P A R A  A T E N D E R  A  S E C R E T A R I A  D E  
ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMAÇARI. 
Valor global: R$ 7.699,00 (sete mil seiscentos e 
noventa e nove reais). Fundamentada no Art. 25, inciso 
II, da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 
19/04/2010.

DISPENSA Nº.0020/2010 – PROCESSO Nº. 
0199/2010. CONTRATADO: SOCIEDADE KOLPING 
SANTO ANTONIO DO PAU GRANDE. OBJETO: 
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A UNIDADE 
ESCOLAR TERRA MAIOR, LOCALIZADA NO 
POVOADO DO PAU GRANDE S/N, VILA DE 
ABRANTES, CAMAÇARI-BA PELO PERIODO DE 
1 2 ( D O Z E )  M E S E S . VA L O R  M E N S A L :  R $  
615,93(SEICENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E 
TRÊS CENTAVOS).  VALOR GLOBAL R$: 7.391,16 
(SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E 
DEZESEIS CENTAVOS). FUNDAMENTADA NO ART. 
24, INCISO X DA LEI FEDERAL N.º.8666/93. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 23/02/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

 O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a DISPENSA nº. 0054/2010 - 
Gerencia de Materiais-Gemat, que tem como objeto a 
Contratação de Empresa especializada na prestação 
de serviços na área de conservação e manutenção 
integrada nos mercados comerciais do município. 
Valor: R$ 107.876,55 (cento e sete mil oitocentos e 
setenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos). 
Data da Homologação: 06/04/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

AVISO DE REVOGAÇÃO
 
O PREFEITO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados, a revogação do 
Processo nº. 01312/2009 – SECAD. Objeto: 
Contratação de empresa especializada na prestação 
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de serviço de locação de rádios comunicadores, para 
serem utilizados durante os eventos festivos realizados 
pela Administração Municipal de Camaçari. 
Camaçari–22/04/2010 – Luiz Carlos Caetano.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de 
suas atribuições legais, em conformidade com o 
disposto no art. 49, da Lei no 8.666/93, resolve 
REVOGAR o processo licitatório, modalidade Pregão 
Presencial, tombado na COSEL/EDUCAÇÃO sob o n.º 
0009/2010, cujo objeto é a registro de preços para 
fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis - 
carnes (carne moída), tornando sem efeito todos os 
atos a ele direta ou indiretamente relacionados, 
Camaçari, 19 de abril de 2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO. 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

Termo de Inexigibilidade n.º 008/2010 – Processo n.º 
0127/2010. CONTRATADO: TORRES SOM LTDA. 
OBJETO: Contratação de Artistas e Bandas: Koysa 
Boa, Bonde Black, Os Mannos, Na Varanda, Com 
Karicia, Filé de Camarão, Balanswing, O Grudy, 
Kortezia, Augusto Dino, Helio Fernandes Para a Festa 
de em comemoração ao Padroeiro de São Sebastião, 
na localidade de Cachoeirinha, no Período de 
06/02/2010 à 08/02/2010. Valor global: de R$ 
137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais). 
Fundamentada no Art. 25, inciso III, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 03/02/2010.

Termo de Inexigibilidade nº. 0033/2010 – Processo nº. 
0386/2010. CONTRATADO: ESAD TREINAMENTO 
APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO LTDA., 
OBJETO: INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA 
BRITO MARTINS DA SILVA, NO CURSO DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE CONTROLE 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO 
NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2010, NA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO. Valor global: R$1.470,00(Hum mil, 
quatrocentos e setenta reais). Fundamentada no Art. 
25, inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 01/04/2010.

CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE

Termo de Inexigibilidade n.º  052/2009 – Processo n.º 
0677/2009. Contratado: MKT ADMINISTRAÇÃO DE 
ASSINATURAS LTDA. Objeto: Assinatura mensal de  
12 (doze)  Exemplares da Revista “Educação e 12 
(doze) exemplares da  Revista Língua Portuguesa”, 
pelo período de 12 (meses), a ser entregue nas escolas 
da rede municipal de ensino, para atender ao Programa 
“ Lendo Conheço o Mundo”.   Valor global: R$  
11.495,40 ( onze mil, quatrocentos e noventa e cinco 
reais e quarenta centavos).   Publicado no Diário Oficial 
do Município  n.º : 347 de 20 à 26 de fevereiro de 2010.

CANCELAMENTO DE CONTRATO

Contrato n.º 0114/2009 – Processo n.º 0677/2009. 
C o n t r a t a d o :  M K T  A D M I N I S T R A Ç Ã O  D E  
ASSINATURAS LTDA. Objeto: Assinatura mensal de 
12 (doze)  Exemplares da Revista “Educação e 12 
(doze) exemplares da  Revista Língua Portuguesa”, 
pelo período de 12 (meses), a ser entregue nas escolas 
da rede municipal de ensino, para atender ao Programa 
“ Lendo Conheço o Mundo”.   Valor global: R$  
11.495,40 ( onze mil, quatrocentos e noventa e cinco 
reais e quarenta centavos).   Publicado no Diário Oficial 
do Município  n.º : 347 de 20 à 26 de fevereiro de 2010.

  EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
AO CONTRATO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Execução de 
Obras e Serviços de Engenharia N° 083/2008; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Reconart Construtora Ltda. DO Objeto: A 
Prorrogação do prazo do contrato de origem; Do Prazo: 
Será de 05 (cinco) meses, contados a partir da data de 
assinatura deste Termo Aditivo; Do Preço: Por se tratar 
o presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e 
por existir saldo financeiro para execução dos serviços 
prestados, o valor ajustado para a prestação dos 
serviços contratados, constante no caput da cláusula 
Terceira, do contrato de origem que é de R$ 
1.717.647,25 (hum milhão, setecentos e dezessete mil, 
seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco 
centavos), permanece sem sofrer qualquer alteração. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
cláusula Terceira, do contrato original; Assinatura: 
01/03/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo de Reti Ratificação N° 
412/2007; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa LIS Transportes e Turismo Ltda. 
DO Objeto: Suprimir o item 10.1 da cláusula Décima – 
Das Obrigações da contratante do instrumento original; 
Da Ratificação: Em virtude do erro material constante 
no item 10.1 da cláusula Décima – Das Obrigações da 
contratante, fica o mesmo suprimido através do 
presente Termo Aditivo, uma vez que o item 9.1 da 
cláusula Nona – Das Obrigações da contratada, traz no 
seu bojo as disposições do item retro mencionado; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, 
as demais cláusulas e disposições do contrato 
originário, não modificadas por este instrumento; 
Assinatura: 02/03/2010; Luiz Carlos Caetano - 
Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 006/2007; Contratante: Município de 
Camaçari SESAU; Contratada: Empresa Cost – Clinica 
de Olhos São Thomaz Ltda. DO Objeto: Alterar o 
parágrafo segundo da cláusula Sexta e a cláusula 
Décima Terceira do instrumento original; Do Prazo: 
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Será de 01 (um), mês contados a partir da data de 
assinatura do presente Termo Aditivo; 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, deste Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido instrumento, é 
de R$ 37.310,01(trinta e sete mil, trezentos e dez reais  
e um centavos), Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na cláusula Oitava, do contrato original; 
Assinatura: 03/03/2010; Camilo Pinto de Farias Lima e 
Silva - Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 095/2008; Contratante: Município de 
Camaçari 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: Será de 12 (doze), meses contados 
a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo; Do 
Reajustamento: Tendo em vista o quanto contido no 
caput, da presente cláusula, os valores, 
concernentes á manutenção e ao fornecimento de 
peças, serão de R$ 129.947,13 (cento e vinte e nove, 
novecentos e quarenta e sete reais e treze centavos), 
e R$: 85.927,03 (oitenta e cinto mil, novecentos e 
vinte e sete reais e três centavos), respectivamente; 
Do valor Global: Em virtude do contrato original, 
caracterizar-se por ser de natureza de prestação de 
serviço continuado, e considerando a prorrogação de 
prazo contida na cláusula segunda, bem como o 
reajustamento dos valores contidos na cláusula 
Terceira, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido instrumento, 
é de R$ 215.874,16(duzentos e quinze mil, 
oitocentos e setenta e quatro reais  e dezesseis 
centavos), Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na cláusula Terceira, do contrato original; 
Assinatura: 01/04/2010; Camilo Pinto de Farias Lima 
e Silva - Município. 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 005/2007; Contratante: Município de 
Camaçari SESAU; Contratada: Empresa Clise – 
Clinica de Serviços Médicos Especializados Ltda. DO 
Objeto: Alterar o parágrafo segundo da cláusula 
Sexta e a cláusula Décima Terceira do instrumento 
original; Do Prazo: Será de 01 (um), mês contados a 
partir da data de assinatura do presente Termo 
Aditivo; 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, deste Termo Aditivo, o 
valor global, proporcional, estipulado para o referido 
instrumento, é de R$ 73.193,00(setenta e três mil, 
cento e noventa e três reais), Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na cláusula Oitava, do contrato 
original; Em razão da atualização prevista no 

presente termo aditivo, fica estipulado o mês de abril 
de 2010, como nova data base para reajustamento 
do contrato original; Assinatura: 03/03/2010; Camilo 
Pinto de Farias Lima e Silva - Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento 
N° 331/2008; Contratante: Município de Camaçari 
SESAU; Contratada: Empresa Tec Voicer 
Teleinformática Ltda. DO Objeto: Alterar o caput da 
cláusula Terceira e a cláusula Quinta, do instrumento 
original; Do Prazo: Será de 12 (doze), meses contado 
a partir da data de assinatura do presente Termo 
Aditivo; Do Preço: Tendo em vista que a gestão de 
frota por sistema de posicionamento global 
(AVL/GPS) com softwares de controle, incluindo 
instalação, um dos objetos do contrato original, ser de 
natureza de prestação de serviços de caráter 
continuado, considerando a prorrogação de prazo 
contida na cláusula segunda, do presente Termo 
Aditivo, o valor global, proporcional, estipulado para o 
referido instrumento, é de R$ 129.360,00(cento e 
vinte e nove mil e trezentos e sessenta reais). O valor 
mensal, proporcional, estipulado para o referido 
Termo é de 10.780,00 (dez mil e setecentos e oitenta 
reais), conforme contrato original. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na cláusula Terceira, do 
contrato original; Assinatura: 16/03/2010; Camilo 
Pinto de Farias Lima e Silva - Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 017/2007; Contratante: Município de 
Camaçari SESAU; Contratada: Empresa Prev Center 
Clirca-Assistência Medica e Social S/C Ltda. DO 
Objeto: Alterar o parágrafo segundo da cláusula 
Sexta e a cláusula Décima Terceira do instrumento 
original; Do Prazo: Será de 01 (um), mês contados a 
partir da data de assinatura do presente Termo 
Aditivo; 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$ 18.900,00(dezoito mil e 
novecentos reais), Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na cláusula Oitava, do contrato 
original; Assinatura: 03/03/2010; Camilo Pinto de 
Farias Lima e Silva - Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 002/2007; Contratante: Município de 
Camaçari SESAU; Contratada: Empresa Centro 
Medico Camaçari Ltda. DO Objeto: Alterar o 
parágrafo segundo da cláusula Sexta e a cláusula 
Décima Terceira do instrumento original; Do Prazo: 
Será de 01 (um), mês contados a partir da data de 
assinatura do presente Termo Aditivo; 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 
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cláusula segunda, presente Termo Aditivo, o valor 
global, proporcional, estipulado para o referido 
instrumento, é de R$ 126.780,20(cento e vinte e seis 
mil, setecentos e oitenta  reais e vinte centavos), Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Oitava, do contrato original; Assinatura: 03/03/2010; 
Camilo Pinto de Farias Lima e Silva - Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Execução de 
Obras e Serviços de Engenharia N° 198/2007; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Santa Cruz Engenharia Ltda. DO Objeto: 
Alterar o caput das cláusulas Terceira e Quinta, do 
instrumento original; Do Prazo: Será de 12 (doze), 
meses contado a partir da data de assinatura do 
presente Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude do 
contrato original, ser de natureza de prestação de 
serviços de caráter continuado, considerando a 
prorrogação de prazo contida na cláusula segunda, 
do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido instrumento, 
é de R$ 2.519.896,82(dois milhões quinhentos e 
dezenove mil, oitocentos e noventa e seis reais e 
oitenta e dois centavos), Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na cláusula Terceira, do contrato 
original; Assinatura: 12/04/2010; Luiz Carlos Caetano 
- Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Execução de 
Obras e Serviços de Engenharia N° 044/2008; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Paisartt Construtora Ltda. DO Objeto: 
Alterar o caput das cláusulas Terceira e Quinta, do 
instrumento original; Do Prazo: Será de 12 (doze), 
meses contado a partir da data de assinatura do 
presente Termo Aditivo; 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$ 12.238.125,00(doze milhões, duzentos e 
trinta e oito mil e cento e vinte e cinco reais), Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Terceira, do contrato original; Assinatura: 
01/04/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.

EXTRATO DO STT

Contrato de Prestação de Serviço N°0012/2010; 
Contratante: Município de Camaçari – STT – 
Superintendência de Trânsito e Transportes; 
Contratada: H.J. R Comercio de Confecções & Silk 
Screen Ltda.me; DO Objeto: Contratação de 
empresa especializada em criação e impressão de 
matérias gráficas de uso publicitário, para divulgação 
das ações institucionais e campanhas educativas da 

STT, Conforme Planilha Descritiva; Do Preço e 
Condições de Pagamento: Fica estipulado em R$ 
67.075,00 (setenta e sete mil e setenta e cinco reais) 
o valor total estimado a ser pago à contratada pela 
contratante, o pagamento devido à contratada será, 
efetuado pela superintendência de transito e 
transportes – STT, mensalmente após a medição dos 
serviços, de acordo com as ordens de serviços 
efetivamente atendidas no período, em nome da 
contratante, no valor e condições estabelecidas 
neste contrato; Do Prazo da Execução e da Vigência: 
será de 10(dez) meses, a contar da data de 
ass ina tu ra ;  Da  Do tação  Orçamen tá r i a :  
Projeto/Atividade: 2050/4064/4065/4066; Natureza 
de Despesas: 3.3.90.30/3.3.90.39; Fonte: 0100;; 
Assinatura: 19/03/2010; João de Araújo  - 
Superintendência - STT –  Município.

EXTRATOS DE TERMOS E CONTRATOS 
DA LIMPEC

CONTRATO nº. 001/10 e CONVITE Nº. 001/2010 
OBJETO: Prestação de serviços de engenharia para 
incinerar e dar destino final as cinzas, dos resíduos 
classificados como A, B e E da Resolução CONAMA 
358/05, através de termo destruição, provenientes 
das instalações e atividades das unidades de saúde 
do município de Camaçari – BA. CONTRATADA: 
ECOMED – Serviços e Equipamentos Ltda. VALOR 
GLOBAL R$ 144.000,00. PRAZO: 04 meses. 
VIGÊNCIA: 01/02/2010 a 31/05/2010. ;Assinatura: 
01/02/2010. Domingos Barbosa Neto – Diretor 
Presidente.

CONTRATO Nº. 006/10 e CONVITE Nº. 006/2010 
CONTRATADA: Marinalva Nunes da Costa Me 
(MWE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO) ;OBJETO: 
Prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em 49 (quarenta e nove) Aparelhos 
Condicionadores de Ar e 11 (onze) Bebedouros 
localizados na sede da LIMPEC, Casa do Gari, Casa 
de Apoio da Orla, Aterro Sanitário PRAZO DE 
EXECUÇÃO: de 12 (doze) meses ; VIGÊNCIA: 
01/04/2010 a 31/03/2011; VALOR GLOBAL: 40.910,40 
(quarenta mil novecentos e dez reais e quarenta 
centavos) ;Assinatura: 01/04/2010 – Domingos 
Barbosa Neto – Diretor Presidente.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento 
parcelado de Materiais de Limpeza Convite nº. 
005/2009; CONTRATADA: A.J Dos Santos Depósito 
de Bebidas –ME; OBJETO: Prorrogação do prazo do 
Instrumento e Acréscimo em 25% do valor do Contrato 
Base. ;PRAZO: 12 (doze) meses ;VIGÊNCIA: de 
01/04/2010 a 31/03/2011 ;Assinatura: 31/03/2010 - 
Domingos Barbosa Neto – Diretor Presidente.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento 
de Óleos Lubrificantes; CONTRATADA: PETROBRAS 
Distribuidoras S/A. ;OBJETO: Inclusão na Cláusula 
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Quarta do Óleo Lubrificante tipo AT (Código 
1.0002.333) para transmissão e caixa hidráulica 
(estimativa anual de consumo de 1.400 litros/tambor, 
com capacidade de 200 Litros), Valor unitário de R$ 
1.029,69 (um mil vinte e nove reais e sessenta e nove 
centavos). ; Assinatura: 14/12/2009 - Domingos 
Barbosa Neto –– Diretor Presidente.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIACIAL

Camaçari,  22 de janeiro de 2010 

Ao
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ  00.000.000/0001-91

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua Francisco Drumond s/n, 
Centro Administrativo de Camaçari, inscrito no 
C.N.P.J.(M.F) sob o n.º 14.109.763/0001-80, doravante 
denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo 
Chefe do Executivo, LUIZ CARLOS CAETANO, brasileiro, 
casado, Farmacêutico, vem, 

NOTIFICAR

 o BANCO DO BRASIL S/A,  com sede na Capital Federal, 
Setor Bancário Sul, Quadra I, Bloco “C”, Edifício Sede III, 24° 
andar, inscrito no CNPJ sob o n° 00.000.000/0001-91, 
considerando o que se segue:

CONSIDERANDO que a CAIXA repassará ao Município, 
pelo direito de exploração dos serviços objeto do Contrato, 
Remuneração superior aos valores praticados pelo ora 
NOTIFICADO;

CONSIDERANDO que as tarifas são inferiores às 
praticadas pelo NOTIFICADO. 

Fica o NOTIFICADO ciente de que o MUNICÍPIO não mais 
tem interesse em manter o negócio jurídico celebrado 
através do Contrato de n°461/2007.

A presente NOTIFICAÇÃO, tem o prazo de 30 dias, 
obedecendo o que preceitua o parágrafo terceiro, da 
Cláusula Décima do Contrato em epígrafe, a contar da data 
de recebimento.

A presente NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, vai 
estampada em 02 (duas) laudas assinadas e rubricadas, 
representando a salvaguarda dos legítimos direitos do 
NOTIFICANTE. 

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS CAETANO
MUNICÍPIO/NOTIFICANTE

                                                

            NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIACIAL

Camaçari, 22 de janeiro de 2010

Ao
BANCO  BRADESCO S/A
CNPJ  60.746-948

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua Francisco Drumond s/n, 
Centro Administrativo de Camaçari, inscrito no 
C.N.P.J.(M.F) sob o n.º 14.109.763/0001-80, doravante 
denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo 
Chefe do Executivo, LUIZ CARLOS CAETANO, brasileiro, 
casado, Farmacêutico, vem, 

NOTIFICAR

 o BANCO BRADESCO S/A, Instituição financeira de direito 
privado, Agência Centralizadora, Filial 2985, Controle 02, 
Camaçari-Ba, localizada na Av. Radial A, Inscrita no CNPJ 
sob o n° 60.746.948,  , considerando o que se segue:

CONSIDERANDO que a CAIXA repassará ao Município, 
pelo direito de exploração dos serviços objeto do Contrato, 
Remuneração superior aos valores praticados pelo ora 
NOTIFICADO;

CONSIDERANDO que as tarifas são inferiores às 
praticadas pelo NOTIFICADO. 

Fica o NOTIFICADO ciente de que o MUNICÍPIO não mais 
tem interesse em manter o acordo celebrado através dos 
Convênios de n°s, 088, 089, 090 de 2006.

A presente NOTIFICAÇÃO, tem o prazo de 30 dias, 
obedecendo o constante em  Cláusulas dos Convênios 
epigrafados, a contar da data de recebimento.

A presente NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, vai 
estampada em 02 (duas) laudas assinadas e rubricadas, 
representando a salvaguarda dos legítimos direitos do 
NOTIFICANTE. 

Atenciosamente

LUIZ CARLOS CAETANO
MUNICÍPIO/NOTIFICANTE                                                         
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