
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

 LEI Nº 1063/2010
 DE 30 DE ABRIL DE 2010

Institui proteção à espécie florestal 
d e n o m i n a d a   C a m a ç a r i  ( C a r a i p a  
desinflora/fasciculata) plantada no Município 
de Camaçari . 

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

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

                     Art. 1º - Ficam, pela presente Lei, protegidas 
pela Prefeitura Municipal de Camaçari, todas as árvores 
Camaçari ( Caraipa desinflora/fasciculata), no 
Município,sejam aquelas plantadas nas calçadas, ruas, 
avenidas e outras vias públicas, bem como aquelas nas 
praças e jardins. 

                     Art. 2º - Fica proibido o corte de quaisquer 
dessas árvores sem autorização expressa, assinada pelo 
Prefeito ou pessoa com poderes por ele delegados para tal 
finalidade que, somente fornecerá a autorização após previa 
vistoria para constatar a necessidade do ato e parecer do 
Órgão de Meio Ambiente de Camaçari.                     
                     
                    Art. 3º - O corte, sem a autorização mencionada 
no artigo anterior, importará aos infratores as sanções 
contidas no Código de Posturas do Município. 

                    
                    Art. 4º - A erradicação de árvore no Município só 
poderá ser autorizada nas seguintes circunstâncias:

                    I – em terreno a ser edificado, quando o corte for 
indispensável à realização de obra a critério da Prefeitura 
Municipal;

                    II – quando o estado fitossanitário da árvore 
justificar;

                    III – quando a árvore ou parte desta apresentar 
risco iminente de queda; 

                    IV – nos casos em que a árvore esteja 
causando comprováveis danos permanentes ao patrimônio 
público ou privado; 

                    Art. 5º - Em caso de necessidade, qualquer 
cidadão poderá solicitar a erradicação ou poda à Prefeitura 

Municipal.

                    Art. 6º - Qualquer árvore do Município poderá 
ser declarada imune à erradicação, mediante Ato do 
Executivo Municipal, por motivo de sua localização, 
raridade, antiguidade, de seu interesse histórico, científico e 
paisagístico, ou de sua condição de porta-semente.

                    § 1º - Qualquer  cidadão poderá solicitar 
declaração de imunidade à erradicação através de 
requerimento dirigido ao Prefeito Municipal, incluindo a 
localização precisa da árvore, características gerais 
relacionadas com a espécie, o porte e a justificativa para sua 
proteção.

                    § 2º - Para efeito desse artigo, compete ao 
Executivo:

a) Emitir parecer conclusivo sobre a 
procedência da solicitação, após parecer 
do Órgão do Meio Ambiente de 
Camaçari;

b)  Cadastrar, identificar e publicar as 
árvores declaradas imune ao corte; e 

c) Dar apoio técnico à preservação dos 
espécimes protegidos.

                    Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei, no que couber, em até 90 (noventa) dias, contados a 
partir da data de sua publicação.. 

                    Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

LUIZ CARLOS CAETANO
                                          PREFEITO          

LEI Nº. 1064/ 2010
DE 30 DE ABRIL DE 2010

Autoriza o Poder Executivo Municipal, 
proceder, ao Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social do Município de Camaçari, 
para o exercício financeiro de 2010, a abertura 
de Crédito Adicional Especial no valor de R$     
151.667,50 (cento e cinqüenta e um mil, 
seiscentos e sessenta e sete reais e cinqüenta 
centavos), na forma que indica e dá outras 
providências.

O  P R E F E I T O  M U N I C I PA L  D E  
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CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais,

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

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo 
autorizada a abrir Crédito Adicional Especial, ao Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social do Município, no valor global 
de R$ 151.667,50 (cento e cinqüenta e um mil, seiscentos e 
sessenta e sete reais e cinqüenta centavos), a ser 
consignado na Secretaria de Esporte e Lazer e respectivas 
Unidades Orçamentárias, conforme detalhamento abaixo:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender o presente 
Crédito Adicional Especial são decorrentes do Superávit 
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 
2009, com respaldo no Inciso I, § 1º, do Art. 43, da Lei n° 
4.320/64, e com base no Inciso V, do Art. 167, da 
Constituição Federal, no valor de R$ 136.495, 50 (cento e 
trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e 
cinqüenta centavos), conforme detalhamento abaixo:

Art. 3º - Os recursos disponíveis para atender o presente 
Crédito Adicional Especial são decorrentes da anulação 
parcial de dotações, com respaldo na Alínea “c”, do Inciso I, 
do Art. 7º, da Lei nº. 1048/2009, em conformidade com o 
estabelecido, do Art. 43, da Lei 4.320/64, e com base no 
Inciso V, do Art. 167, da Constituição Federal, no valor de R$       
15.172,00 (quinze mil, cento e setenta e dois reais), 
conforme detalhamento abaixo:

Art. 4º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano 
Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias para exercício 
financeiro de 2010, aprovados pelas Leis nº. 1036/2009 e 
992/2009, respectivamente, em decorrência do Crédito 
Especial autorizado nesta Lei.

Art. 5º - O Crédito Especial autorizado 
nesta Lei, será consignado à estrutura de custos do 
Órgão/Secretaria e respectiva Unidade, incorporado ao 
Quadro de Detalhamento da Despesa da referida Unidade.

Art. 6º - Fica a contabilidade municipal 
autorizada a efetuar os registros necessários à execução 
desta Lei.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em 
contrário, em especial, a Lei Municipal nº 1022/2009, de 22 

de outubro de 2009 e 1047/2009 de 22 de dezembro de 
2009.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação

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

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO DE 19 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, considerando as informações 
constantes do processo administrativo nº. 03871/2010, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 

Resolve:

Exonerar a pedido, MARIA SILVA DELPHINO MEDRADO, 
do cargo de Professor I,  nomeada em 22 de janeiro de 
2010,da Prefeitura Municipal de Camaçari, a partir de 19 de 
Fevereiro de 2010.

      GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19  DE FEVEREIRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 09 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, considerando as informações 
constantes do processo administrativo nº. 3950/2010, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 

Resolve:

       Exonerar a pedido, NAILMA JATARAIBA DA SILVA, 
cadastro nº. 9900-1 do cargo de Assistente Administrativo, 
da estrutura da Secretaria de Saúde - SESAU, em 22 de 
Fevereiro de 2010.

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

DECRETO DE 22 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 

DECRETOS
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Orgânica do Município, considerando as informações 
constantes do processo administrativo nº. 08113/2010, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, resolve:

       EXONERAR a pedido, SILVANE BRITO BARBOSA 
PESSOA, cadastro nº. 60342-4 do cargo de Professor I, da 
estrutura da Secretaria da Educação e Cultura – SEDUC, 
em 07 de Abril de 2010.

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

DECRETO DE 05 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, considerando as informações 
constantes do processo administrativo nº. 3197/2010, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 

Resolve:

       Exonerar a pedido, VÂNIA DA LUZ BASTOS, do cargo 
de Professor I, nomeada em 22 de janeiro de 2010, da 
Prefeitura de Camaçari, a partir de  05 de Fevereiro de 2010.
       GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE FEVEREIRO DE 2010.

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, considerando as informações 
constantes do processo administrativo nº. 3415/2010, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 

Resolve:

       Exonerar a pedido, EMERSON DA SILVA PINHEIRO, 
do cargo de Professor IV, nomeada em 22de janeiro de 
2010, da Prefeitura de Camaçari, a partir  de 09 de Fevereiro 
de 2010.

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

DECRETO DE 09 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, considerando as informações 
constantes do processo administrativo nº. 4072/2010, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 

Resolve:
           Exonerar a pedido, ELIANA SOARES SANTANA, 
cadastro nº. 8957-5 do cargo de Professor Especial I, da 
estrutura da Secretaria da Educação e Cultura – SEDUC, 

em 22 de Fevereiro de 2010.

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

DECRETO DE 08 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, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 3292/2010, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, 

Resolve:

 Exonerar a pedido, ADRIANA DOS SANTOS ROSA, do 
cargo de Professor I, da estrutura da Secretaria da 
Educação e Cultura – SEDUC, em 08 de Fevereiro de 2010.

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

DECRETO DE 16 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,

CONSIDERANDO o não comparecimento do 
candidato (a) nomeado (a) pelo Decreto com data de 22 de 
janeiro de 2010, no prazo previsto no art. 15, § 2º da Lei 
Municipal nº. 407/1998 e no item 12.5 do Edital do Concurso 
Público de nº. 001/2007, resolve:

                                        
            EXONERAR “Ex Oficio” LEONARDO ALVES 
PALMEIRA, portador (a) do documento de identidade nº. 
0891894349 – SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de 
Professor nível I, da Prefeitura Municipal de Camaçari.          
     
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE ABRIL DE 2010.       
     

DECRETO DE 16 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,

CONSIDERANDO o não comparecimento do 
candidato nomeado pelo Decreto com data de 22 de janeiro 
de 2010, no prazo previsto no art. 15, § 2º da Lei Municipal 
nº. 407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público 
de nº. 001/2007, resolve:

 

REVOGAR a nomeação da candidata JOELMA DO 
SACRAMENTO ALVES, portadora do documento de 
identidade nº. 0351735801 – SSP/BA, do cargo de 
Assistente Administrativo, da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, desclassificando-o do certame nos termos do 



aludido Edital.

     GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE ABRIL DE 2010.            
                                               

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

  ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                            

DECRETO DE 22 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,

Considerando a necessidade de regularização da situação 
do quadro de recursos humanos da Administração Municipal 
Direta, de acordo com o Regime Único Estatutário,

Considerando o resultado do Concurso Público do Edital n° 
001/2007, resolve:

NOMEAR, em regime estatutário, para os cargos públicos 
de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
os aprovados em concurso público, abaixo relacionados, e 
que atenderão a chamamento na forma do Edital acima 
mencionado:

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

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 20 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,

Considerando a necessidade de regularização da situação 
do quadro de recursos humanos da Administração Municipal 
Direta, de acordo com o Regime Único Estatutário,

Considerando o resultado do Concurso Público do Edital n° 
001/2007, resolve:

NOMEAR, em regime estatutário, para os cargos públicos 
de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
os aprovados em concurso público, abaixo relacionados, e 
que atenderão a chamamento na forma do Edital acima 
mencionado:

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
EM 20 DE ABRIL DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 13 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 1226-11/2009 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 
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RESOLVE:

Conceder aposentadoria  ao servidor JOSÉ MARCOS DE 
LIMA LOPES, matrícula 006646-2, Arquiteto, ,nível I, 
referência F, lotado na Secretaria de Administração-
SECAD, 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 13 DE ABRIL DE 2010. 

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipal  

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
Diretor Superintendente

         

DECRETO DE  13 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 1314-11/2010 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria  à servidora MARIA HELENA 
DOS SANTOS, matrícula 007092-2,  Auxiliar de 
Enfermagem ,nível I, referência E, lotada na Secretaria de 
Saúde-SESAU, 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 13 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: Antonio Borges Santiago
CADASTRO: 1955-1
PERIODO AQUISITIVO: 04/05/1990 a 03/05/1995
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Márcia Maria Vieira de Freitas
CADASTRO: 6717-1
PERIODO AQUISITIVO: 18/05/2000 a 17/05/2005
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

SERVIDOR: Nancy Oliveira Silva
CADASTRO: 2248-9
PERIODO AQUISITIVO: 01/06/1990 a 30/05/1995
GOZO: 19 /abril a 19/julho/2010

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 005/2010
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2007

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca os candidatos 
aprovados e classificados no Concurso Público 001/2007, 
para os cargos de: ARQUITETO, ASSISTENTE SOCIAL,
E N G E N H E I R O  C I V I L ,  F A R M A C Ê U T I C O ,  
FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, PEDAGOGO, 
PSICÓLOGO, VETERINÁRIO, FISCAL DO
USO DO SOLO E MEIO AMBIENTE, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, conforme relação 
abaixo, nos dias 10, 11, 12, 13 e 14/05/2010, das 09h00 às 
12h00 e das 13h30m às 16h00, à Rua Francisco 
Dromund S/N, Centro Administrativo -
Centro - Camaçari-Bahia, (auditório da Secretaria de 
Administração/SECAD), para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: carteira de identidade, 
CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o verso), 
diploma de conclusão do curso referente à escolaridade 
mínima exigida para a função, expedida por Instituição de 
ensino autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da
Educação – MEC, e devidamente registrado, comprovante 
de escolaridade, título de eleitor, certidão de quitação 
eleitoral, CPF, certificado de reservista (sexo masculino),
Pis/Pasep, certidão de antecedentes criminais, duas fotos 3 
x 4, certidão de nascimento de filhos (menores de 14 anos), 
comprovante de residência, participar de desempate, 
quando for o caso, realizar exames médicos e psicológicos. 
Estas etapas são de caráter eliminatório conforme itens 10.8 
e 10.9 do edital.
OBS.:  SERÃO ATENDIDOS NO MÁXIMO 120 
CANDIDATOS CONVOCADOS NESTE EDITAL POR DIA, 

S
E

C
A

D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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ATRAVÉS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE
SENHAS DEVIDAMENTE ENUMERADAS, A PARTIR DAS 
08h00 DE CADA DIA, CONFORME PERÍODO ACIMA 
MENCIONADO. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de Etapa Eliminatória, o candidato que não 
comparece r  no  pe r íodo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – Concurso 
Público 001/2007. Em hipótese nenhuma haverá 
prorrogação do referido período.

Este Edital encontra-se publicado no Quadro de Avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no Site – 

a partir 29/04/2010.

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da convocação de 
nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE  CAMAÇARI, 28 DE ABRIL DE 2010.

Ademar Delgado das Chagas
Secretário da Administração

www.camacari.ba.gov.br 

PORTARIA Nº. 008/2010
DE 26 DE ABRIL DE 2010

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando a 
necessidade de instituir COMISSÃO PERMANENTE PARA 
RECEBIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, especialmente 
conforme exigência dos arts. 15, §8º e 23 da Lei de 
Licitações (Lei 8.666/93),

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores ROQUILDA RIBEIRO DOS 
PASSOS, matrícula 7932-6, EDILANIA CARDEAL REIS, 
matrícula 060838-3 e MILENA MARIA DOS SANTOS 
OLIVEIRA, matrícula 060836-9, para, sob a presidência da 
primeira, compor uma COMISSÃO PERMANENTE PARA 
RECEBIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE ABRIL DE 2010.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº. 009/2010
DE 26 DE ABRIL DE 2010

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando a 
necessidade de instituir COMISSÃO PERMANENTE PARA 
RECEBIMENTO DE MATERIAIS, especialmente conforme 
exigência dos arts. 15, §8º e 23 da Lei de Licitações (Lei 
8.666/93),

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores ANA CECÍLIA 
AUSTREGÉSILO HEREDA, matrícula: 60665-8, ALEX 
SANTANA VENTURA, matrícula: 8316-3 e RITA DE CASSIA 
DE JESUS LESSA, matrícula: 3956-0, para, sob a 
presidência da primeira, compor uma COMISSÃO 
PERMANENTE PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE ABRIL DE 2010.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº. 32/2010
DE 29 DE ABRIL DE 2010

O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no 
exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, Resolução CONAMA 
nº 412, de 13 de maio de 2009, e Resolução CEPRAM nº 
3.999/2009, de 06/11/2009, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo nº 03507/2010, de 10/02/2010;

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3 (três) anos, à CONCESSIONÁRIA LITORAL 
NORTE S/A - CLN, inscrita no CNPJ sob nº 
03.643.134/0001-19, com sede no(a) Rodovia BA-099 
(Estrada do Coco), km 14, Praça do Pedágio, Distrito de 

Abrantes, Camacari/BA, para extração de areia (jazidas J-
7A e J-7A1), Processos DNPM 872.795/2005 e 
872.599/2009,  nas coordenadas geográf icas:  
Lat.12,59702S / Long. 38,05679W e Lat.12,59716S / 
Long.38,06002W, no(a) Fazenda Barra do Rio Pojuca, 
Distrito de Monte Gordo, neste município, com emprego 
imediato nas obras de duplicação da BA-099, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. adotar a inclinação dos taludes 1:1 a cada 
2,00 metros de talude concluído; II. apresentar a SEDUR, 
relatório com fotos ilustrativas das etapas de recuperação 
ambiental e medidas mitigadoras concebidas no PRAD. 
Freqüência: trimestral. III. implantar e apresentar a SEDUR, 
projeto de drenagem que assegure o escoamento 
superficial das águas pluviais e dos efluentes, a fim de evitar 
o assoreamento dos corpos d´água e o carreamento do solo 
superficial para as partes baixas. Prazo: 60 dias. IV. 
proceder a recuperação e correção dos processos 
constatados de erosão superficial e profunda (voçoroca), 
por meio da implantação de um sistema de drenagem 
adequado, em locais onde existem maiores declividades do 
terreno natural; V. proteger os taludes em geral, através do 
plantio maciço de espécies nativas locais, o que evitará a 
formação de processos erosivos e contribuirá, ainda, para 
restabelecer o verde na região; VI. proteger, através da 
manutenção sistemática, contra a ação danosa das 
precipitações pluviométricas mais intensas, as praças, pés e 
cristas de talude e valetas de proteção; VII. implantar e 
apresentar a SEDUR, projeto paisagístico para o 
empreendimento, contemplando um cinturão verde no 
entorno de toda a área da jazida, para reduzir os impactos 
negativos advindos da atividade, procurando resgatar a 
vegetação nativa remanescente. Prazo: 90 dias. VIII. manter 
a proteção vegetal permanentemente verde, utilizando-se 
da conjugação do plantio de gramíneas e leguminosas de 
“ciclos diferentes”; IX. proceder da seguinte maneira, na 
remoção da cobertura vegetal para executar a atividade 
mineral: a) suprimir a vegetação paulatinamente à 
proporção que se avança na área; b) picotar todo o material 
lenhoso e estocar para ser espalhado sobre o solo, 
posteriormente; c) em hipótese alguma deverá fazer uso de 
queimadas para remoção da vegetação; X. replantar 
sempre que possível, em áreas adjacentes, as espécies 
arbóreas retiradas; XI. priorizar a contratação da mão de 
obra local no atual estágio do empreendimento, a fim de 
minimizar os impactos sócio-econômicos, além do 
conhecimento das particularidades da região pelos 
mesmos; XII. evitar a emissão de particulados, 
apresentando a SEDUR relatório das medições e análises 
das partículas inaláveis, direção e intensidade dos ventos. 
Freqüência: trimestral; XIII. transportar o minério (argila) em 
veículos equipados com cobertura (“lona”) nas caçambas, 
visando evitar a emissão de particulados no trajeto; XIV. 
aplicar nas diversas etapas da mineração a Norma 
Regulamentadora NR – 22, com redação dada pela Portaria 
n.° 2.037 de 15/12/99; XV. dispor, de imediato, o rejeito e/ou 
“bota-fora”, em pilha, seguindo parâmetros da Norma 
Técnica NBR-13029; XVI. apresentar a SEDUR, Carta de 
Viabilidade da Limpeza Pública de Camaçari – LIMPEC, 
para o recolhimento dos resíduos sólidos. Prazo: 60 dias. 
XVII. efetuar o recolhimento e a destinação final do lixo 
doméstico das faixas marginais da jazida, de acordo com o 
Art. 75 do Regulamento da Lei Estadual n° 10.431, de 20 de 
dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
11.235, de 10 de outubro de 2008; XVIII. atender os 
seguintes aspectos relacionados à saúde e segurança dos 
trabalhadores: a) elaborar e implantar programa de saúde 
do trabalhador e segurança do trabalho que priorize 
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medidas preventivas de caráter coletivo (envolvendo 
treinamento e capacitação), conforme normas definidas 
pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego; b) 
adotar quando necessário medidas de correção, na 
seguinte ordem de prioridade: 1) eliminação da fonte de 
risco; 2) controle do risco na fonte; 3) controle do risco no 
meio ambiente de trabalho; 4) proteção individual, incluindo 
diminuição do tempo de exposição e utilização de EPI, estes 
contemplados, quando as medidas de proteção coletiva 
forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa 
proteção contra os riscos de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho; XIX. apresentar a SEDUR o 
Registro de Licença, expedido pelo DNPM, sem o qual esta 
licença poderá ser cancelada. Prazo: 60 dias; XX. cumprir 
todas as ações propostas para a proteção ambiental, além 
do monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro 
de Caracterização do Empreendimento - RCE e Plano de  
Recuperação de área Degradada - PRAD, enviados a 
SEDUR, e não permitir estocar e dispor os rejeitos, na 
vertente da área da mineração, assim como espalhá-los 
pelas frentes da lavra e praça de embarque; XXI. fica 
terminantemente proibida a deposição e/ou lançamento de 
quaisquer materiais, resíduos e/ou produtos resultantes do 
processo de lavra, em locais que possa direta ou 
indiretamente vir a comprometer a qualidade das águas 
superficiais e/ou subterrâneas, bem como causar impactos 
paisagísticos ou danos ao meio biótico; XXII. otimizar os 
acessos, já existentes, com melhoramentos e ampliação da 
rede de drenagem, porém, sem utilização da exploração de 
jazidas; XXIII. limitar a lavra às áreas definidas na poligonal 
que consta do Memorial Descritivo da Área; XXIV. não 
constituir ameaça ao equilíbrio ecológico nem as áreas de 
atração turística, de valor ambiental e de beleza 
paisagística; XXV. não constituir ameaça a segurança da 
população nem comprometer o desenvolvimento urbano da 
região; XXVI. não prejudicar o funcionamento regular de 
escolas, hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso 
ou similares; XXVII. implantar, imediatamente, faixa de 
segurança para exploração mineral, com sistema de 
segurança e monitoramento de pessoas e animais na área 
de influência direta e indireta do empreendimento; XXVIII. 
apresentar e implantar programa de Educação Ambiental. 
Prazo: 60 dias; XXIX. apresentar viabilidade de tráfego e 
transporte, emitida pela Superintendência de Trânsito e 
Transportes – STT desta Prefeitura. Prazo: 30 dias; XXX. 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008; 

Art. 2.º A Licença ora concedida refere-se a análise de 
viabilidade ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais. 
Art. 3.º A Licença simplificada, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA. 
Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 29 DE ABRIL DE 2010.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

PORTARIA Nº 33/ 2010
DE 29 DE ABRIL DE 2010

O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no 
exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, Resolução CONAMA 
nº 412, de 13 de maio de 2009, e Resolução CEPRAM nº 
3.999/2009, de 06/11/2009, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo nº 03505/2010, de 10/02/2010;

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3 (três) anos, à CONCESSIONÁRIA LITORAL 
NORTE S/A - CLN, inscrita no CNPJ sob nº 
03.643.134/0001-19, com sede no(a) Rodovia BA-099 
(Estrada do Coco), km 14, Praça do Pedágio, Distrito de 
Abrantes, Camacari/BA, para extração de areia (jazidas A1 
e A2), Processos DNPM 872.794/2005 e 872.598/2009, nas 
coordenadas geográficas: Lat. -12,60125 e Long. -
38,05850, no(a) Fazenda Barra do Rio Pojuca, Distrito de 
Monte Gordo, neste município, com emprego imediato nas 
obras de duplicação da BA-099, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. adotar 
a inclinação dos taludes 1:1 a cada 2,00 metros de talude 
concluído; II. apresentar a SEDUR, relatório com fotos 
ilustrativas das etapas de recuperação ambiental e medidas 
mitigadoras concebidas no PRAD. Freqüência: trimestral. 
III. implantar e apresentar a SEDUR, projeto de drenagem 
que assegure o escoamento superficial das águas pluviais e 
dos efluentes, a fim de evitar o assoreamento dos corpos 
d´água e o carreamento do solo superficial para as partes 
baixas. Prazo: 60 dias. IV. proceder a recuperação e 
correção dos processos constatados de erosão superficial e 
profunda (voçoroca), por meio da implantação de um 
sistema de drenagem adequado, em locais onde existem 
maiores declividades do terreno natural; V. proteger os 
taludes em geral, através do plantio maciço de espécies 
nativas locais, o que evitará a formação de processos 
erosivos e contribuirá, ainda, para restabelecer o verde na 
região; VI. proteger, através da manutenção sistemática, 
contra a ação danosa das precipitações pluviométricas mais 
intensas, as praças, pés e cristas de talude e valetas de 
proteção; VII. implantar e apresentar a SEDUR, projeto 
paisagístico para o empreendimento, contemplando um 
cinturão verde no entorno de toda a área da jazida, para 
reduzir os impactos negativos advindos da atividade, 
procurando resgatar a vegetação nativa remanescente. 
Prazo: 90 dias. VIII. manter a proteção vegetal 
permanentemente verde, utilizando-se da conjugação do 
plantio de gramíneas e leguminosas de “ciclos diferentes”; 
IX. proceder da seguinte maneira, na remoção da cobertura 
vegetal para executar a obra: a) suprimir a vegetação 
paulatinamente à proporção que se avança na área; b) 
picotar todo o material lenhoso e estocar para ser espalhado 
sobre o solo, posteriormente; c) em hipótese alguma deverá 
fazer uso de queimadas para remoção da vegetação; X. 
replantar sempre que possível, em áreas adjacentes, as 
espécies arbóreas retiradas; XI. priorizar a contratação da 
mão de obra local no atual estágio do empreendimento, a fim 
de minimizar os impactos sócio-econômicos, além do 
conhecimento das particularidades da região pelos 
mesmos; XII. implantar, imediatamente, faixa de segurança 
para exploração mineral, com sistema de segurança e 
monitoramento de pessoas e animais na área de influência 
direta e indireta do empreendimento; XIII. aplicar nas 
diversas etapas da mineração a Norma Regulamentadora 
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NR – 22, com redação dada pela Portaria n.° 2.037 de 
15/12/99; XIV. apresentar a SEDUR o Registro de Licença, 
expedido pelo DNPM, compatível com a área da licença, 
sem o qual esta licença poderá ser cancelada. Prazo: 60 
dias. XV. dispor, de imediato, o rejeito e/ou “bota-fora”, em 
pilha, seguindo parâmetros da Norma Técnica NBR-13029; 
XVI. apresentar a SEDUR, Carta de Viabilidade da Limpeza 
Pública de Camaçari – LIMPEC, para o recolhimento dos 
resíduos sólidos. Prazo: 60 dias. XVII. efetuar o 
recolhimento e a destinação final do lixo doméstico das 
faixas marginais da jazida, de acordo com o Art. 75 do 
Regulamento da Lei Estadual n° 10.431, de 20 de dezembro 
de 2006, aprovado pelo Decreto Estadual nº 11.235, de 10 
de outubro de 2008; XVIII. atender os seguintes aspectos 
relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores: a) 
elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador e 
segurança do trabalho que priorize medidas preventivas de 
caráter coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), 
conforme normas definidas pelos Ministérios da Saúde e do 
Trabalho e Emprego; b) adotar quando necessárias 
medidas de correção, na seguinte ordem de prioridade: 1) 
eliminação da fonte de risco; 2) controle do risco na fonte; 3) 
controle do risco no meio ambiente de trabalho; 4) proteção 
individual, incluindo diminuição do tempo de exposição e 
utilização de EPI, estes contemplados, quando as medidas 
de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não 
oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes 
e doenças relacionadas ao trabalho; XIX. cumprir todas as 
ações propostas para a proteção ambiental, além do 
monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro de 
Caracterização do Empreendimento - RCE e Plano de  
Recuperação de área Degradada - PRAD, enviados a 
SEDUR, e não permitir estocar e dispor os rejeitos, na 
vertente da área da mineração, assim como espalhá-los 
pelas frentes da lavra e praça de embarque; XX. fica 
terminantemente proibida a deposição e/ou lançamento de 
quaisquer materiais, resíduos e/ou produtos resultantes do 
processo de lavra, em locais que possa direta ou 
indiretamente vir a comprometer a qualidade das águas 
superficiais e/ou subterrâneas, bem como causar impactos 
paisagísticos ou danos ao meio biótico; XXI. limitar a lavra 
de areia às áreas definidas na poligonal que consta do 
Memorial Descritivo da Área; XXII. otimizar os acessos, já 
existentes, com melhoramentos, sinalização e ampliação da 
rede de drenagem, porém, sem utilização da exploração de 
jazidas; XXIII. não constituir ameaça ao equilíbrio ecológico 
nem as áreas de atração turística, de valor ambiental e de 
beleza paisagística; XXIV. não constituir ameaça a 
segurança da população nem comprometer o 
desenvolvimento urbano da região; XXV. não prejudicar o 
funcionamento regular de escolas, hospitais, ambulatórios, 
casas de saúde, repouso ou similares; XXVI. Requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para alteração 
que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008; 

Art. 2.º A Licença ora concedida refere-se  a análise de 
viabilidade ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais. 

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, seja mantida disponível à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA. 
Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 29 DE ABRIL DE 2010.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

PORTARIA Nº. 34/2010
DE 30 DE ABRIL DE 2010

“ D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
remembramento dos Lotes 18 e 19, medindo 
250,00m.², e 357,00m.², respectivamente, 
situados no Loteamento Vila de Arembepe, 
situado em Arembepe, distrito de Abrantes, 
neste Município, em uma nova área de 
607,00m.² na forma que indica.” 

O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das suas 
competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto nº 
4365/2007 e tendo em vista o quanto consta no processo 
administrativo n° 07040/2010 e demais disposições de 
Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o 
remembramento dos Lotes 18 e 19, medindo 250,00m², e 
357,00m², respectivamente, situados no Loteamento Vila de 
Arembepe, situado em Arembepe, distrito de Abrantes neste 
Município, em uma nova área de 607,00m² na forma que 
indica:

Parágrafo único – As áreas ora 
remembradas são de propriedade do Sr. JAILTON 
DAMASCENO, devidamente registradas no 1° Ofício do 
Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de 
Camaçari – Bahia, sob matrículas de número 26.534, de 02 
de dezembro de 2010 e número 26.533 de 02 de dezembro 
de 2010.

Art. 2° - A situação atual das áreas 
está assim descrita:
LOTE 18
Área com um total de 250,00 m², em forma de um retângulo , 
assim descrito: Frente, medindo 10,00 m, confrontando com 
a Rua “H”; Fundo medindo 10,00 m, confrontando com os 
Lotes de nº09 e 10 da mesma Quadra; Lado Direito medindo 
25.00 m, confrontando com o Lote de nº 17 da ,mesma 
quadra; Lado Esquerdo medindo 25.00 m, confrontando 
com o Lote de nº 19 da mesma quadra, perfazendo uma área 
total de 250,00 m²
LOTE 19
 Área com um total de 357,00 m², em forma de um trapézio, 
assim descrito: Frente, medindo 18,00 m, confrontando com 
a Rua “H”; Fundo medindo 12,00 m, confrontando com o 
Lote de nº 10 da mesma Quadra; Lado Direito medindo 
25,00 m, confrontando com o Lote de nº 18 da mesma 
quadra; Lado Esquerdo medindo 26,00 m, confrontando 
com a rua “L”, perfazendo uma área total de 357,00 m².

Art. 3° - As áreas remembradas 
ficam assim descritas e caracterizadas:

ÁREA REMEMBRADA
-  Descrição: Área em forma de um trapézio;

-  28.00m de frente confrontando com a Rua “H”; 
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- 22.00m de fundo, confrontando com os Lotes de nº 09 e 
10 da mesma          Quadra;

-  25,00m do lado direito, confrontando com o Lote de nº 
17 da mesma Quadra;

-  26,00 m do lado esquerdo, confrontando com a rua “L”;

Área Total: 607,00 m²
Art. 4º - Esta Portaria tem validade 

de 180 (Cento e Oitenta) dias para Registro no Cartório 
Imobiliário, sob pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 30 DE ABRIL DE 2010.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº 066/2010
14 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 1314-11/2010, 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 
HELENA DOS SANTOS, matrícula 007092-2, Auxiliar 
Enfermagem, nível I, referência E, lotada na Secretaria de Saúde-
SESAU, em R$ 867,79 (oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e 
nove 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 cinqüenta e sete centavos );  Adicional de tempo de 
serviço 31% (trinta e um por cento) R$ 181,22 (cento e oitenta e um 
reais e vinte e dois centavos).

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 14 DE ABRIL DE 2010.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 067/2010
                     14 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 1226-11/2009, 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 do segurado JOSÉ MARCOS 
DE LIMA LOPES, matrícula 006646-2, Arquiteto, nível I, 
referência F, lotado na Secretaria de Administração-SECAD em 
R$ 2.043,03 (dois mil e quarenta e três reais e três centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração percebida no 
mês de março de 2010, constituída das seguintes parcelas: 
Vencimento: R$ 1.547,75 (hum mil, quinhentos e quarenta e sete 
reais e setenta e cinco centavos) e  Adicional de tempo de serviço 
32% (trinta e dois por cento) R$ 495,28 (quatrocentos e noventa e 
cinco reais e vinte e oito centavos).

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 14 DE ABRIL DE 2010.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N.º 0068/2010
DE 16 DE ABRIL DE 2010

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais 
tendo em vista o que consta no processo nº 1305-21/2010, 
com fundamento  Inciso I, artigo 21 Lei Municipal  nº 
997/2009.
                                    
                                             RESOLVE:
Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1305 instituída 
pelo ex.segurado ERNANI PIO DA COSTA NUNES, 
matricula 000832-5, aposentado no cargo de Auxiliar 
Técnico, nível 05A, integrado por um dependente LUCY 
ALVES SOBRAL (companheira), no valor R$ 4.200,55 
(quatro mil e duzentos reais e cinqüenta e cinco centavos) 
equivalente a 100% do salário de contribuição verificado no 
mês de janeiro de 2010. Esta Portaria entrará em vigor na 
data da publicação retroagindo seus efeitos a 09 de 
fevereiro de 2010, data do requerimento.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 16 DE  ABRIL DE DE 2010.

                 NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
                    DIRETOR SUPERINTENDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2010
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A Secretaria Municipal da Cultura, através da Comissão Pró-
Conselho, nomeada pela Portaria nº 001/2010, em 
cumprimento à Lei Municipal nº 1017/2009 de 16 de Outubro 
de 2009 e ao Decreto nº 4838/2010 de 21 de janeiro de 2010, 
convoca Assembléia Pública Geral para o dia 22 de maio de 
2010, das 9:00 ás 17:00 h, para ELEIÇÃO dos membros 
titulares e suplentes, representantes da sociedade civil que 
comporão o Conselho Municipal de Cultura de Camaçari, 
para o triênio 2010/2012, nos seguintes segmentos:

I - ÁUDIO VISUAIS, RADIODIFUSÃO E NOVAS MÍDIAS;

II - MÚSICA;
III - TEATRO E CONGÊNERES;

IV - DANÇA E CONGÊNERES;

V - PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E IMATERIAL);

VI - LIVRO E LITERATURA;

VII - ARTES VISUAIS E ARTESANATO;

VIII - PRODUTORES CULTURAIS;

IX - SOCIEDADE CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS.

1. DA INSCRIÇÃO DE ELEITORES E CANDIDATOS

1.1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO DOS ELEITORES E DOS 
CANDIDATOS

a) De 03 de maio de 2010 a 14 de maio de 2010 - Horário: 
das 08h as 12 e das 13h as  17h (de segunda a sexta-feira).

1.2. LOCAL DE INSCRIÇÃO: Secretaria da Cultura, 
localizada à rua Ponciano de Oliveira, s/nº, Centro, 
Camaçari-Bahia

1.3. Deverão se inscrever os eleitores e candidatos 
(pessoas físicas), que pretendam participar do processo 
regulado pelo presente Edital.

1.4. Os Candidatos deverão declara não serem detentores 
de Cargo em Comissão no Município ou de mandato eletivo 
junto ao Poder Legislativo.

2. DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES E DOS 
CANDIDATOS

2.1. No ato de inscrição deverão ser apresentados os 
documentos abaixo relacionados:

a) Cópia e original de documentos de identificação com 
fotografia (carteira de identidade;carteira de motorista ou 
outro equivalente);

b) Cópia e original de  comprovante de residência que 
comprove a sua permanência no Município, a no mínimo 01 
(um) ano (faturas de água, luz, telefone, contrato de locação 
de imóvel devidamente registrado e acompanhado de cópia 
autent icada do rec ibo do ú l t imo pagamento;  
correspondência de instituição bancária/financeira; 
documentos ou correspondência expedida por órgão oficias 
das esferas municipal,estadual ou federal); 

b1)Todos os comprovantes, exceto o contrato de locação de 

imóvel,deverão apresentar prazo de emissão não superior a 
60 (sessenta) dias;

c) Documento que comprove atuação no segmento cultural 
que pretende representar;

c1) Serão considerados como comprovante de atuação na 
atividade cultural pretendida, o mínimo de 02 (dois) 
documentos (matérias de jornal, atestados emitidos por 
instituições públicas e privadas, certificados, declarações e 
outros), que atestem efetivamente a realização de 
atividades culturais pelo interessado, no segmento que 
pretende representar. 

3. DA ELEIÇÃO

3.1. Serão eleitos para representação  de cada segmento 
dois conselheiros, sendo um titular e um suplente.

3.2. A Secretaria de Cultura de Camaçari, a partir de 
17.05.2010, divulgará no site www.camacari.ba.gov.br, a 
relação dos eleitores e candidatos habilitados a participarem 
do processo eleitoral ora regulamentado. Nessa mesma 
relação, será informado o local onde será realizada a 
votação para a escolha dos Conselheiros.

3.3. A eleição se dará na data de 22.05.2010, no horário das 
09:00h às 17:00h.
3.4. Os eleitores manifestar-se-ão através de voto secreto.

3.5. Não serão aceitos votos por procuração.

3.6. Os candidatos poderão exercer o direito ao voto.

4. DO PROCEDIMENTO ELEITORAL

4.1. No dia e horário acima referidos no item 3.3. do presente 
Edital, os eleitores comparecerão ao local de votação, 
portando documento de identificação com foto;

4.2. Após assinarem a lista de comparecimento, receberão 
cédula de votação contendo apenas os nomes dos 
candidatos inscritos para o segmento no qual estão 
habilitados, para fins do processo eleitoral;

4.3. Concluída a votação, será imediatamente iniciado o 
processo de apuração na presença dos candidatos e 
eleitores que desejem acompanhá-lo;

4.4. Encerrada a apuração, será lavrada a Ata com a 
votação nominal de cada candidato;

4.5. Anexa a Ata, constará à relação com o nome dos 
eleitores, com as respectivas assinaturas;

4.6. Serão igualmente relacionados os nomes dos 
candidatos que estiverem presentes ao pleito, colhendo-se 
as respectivas assinaturas;
    
4.7. O candidato melhor votado será indicado como 
Conselheiro Titular e o segundo mais votado, como 
Conselheiro Suplente;

4.8. No caso de fornecimento, pelo Conselheiro Titular 
eleito, de informação falsa ou na hipótese de ocorrência de 
impedimento absoluto ou temporário, será o mesmo 
destituído, assumindo em seu lugar o respectivo Suplente. 
Nesta situação, o terceiro candidato classificado na votação 
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assumirá a respectiva suplência e assim sucessivamente, 
quando da constatação do mesmo fato (impedimento 
absoluto ou temporário, ou informação falsa de suplentes);

4.9. Caso inexistam candidatos suficientes para viabilizar o 
preenchimento das 2 (duas) vagas no  Conselho (titular e 
suplente) a que determinado segmento tenha direito, será 
mantida a vacância da função (titular  e/ou suplente)  e 
realizado novo processo de eleição pra o suprimento da 
vaga;

4.10 No processo previsto acima, serão adotados na 
seleção original, estado aptos a votar somente os eleitores 
originariamente habilitados.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
 
5.1. Não será admitida a interposição de recurso em razão 
da inabilitação de candidaturas;
          
5.2. As atividades de Conselheiro serão consideradas de 
relevância pública, não sendo remuneradas; 
    
5.3. Os nomes dos Conselheiros eleitos pela Sociedade 
Civil Organizada, além daqueles indicados  pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal, serão acrescidos  àqueles 
eleitos pela comunidade artística e cultural organizada, para 
fins de   composição do Decreto Municipal de nomeação 
dos Conselheiros, a ser assinado pelo Prefeito de Camaçari.  

5.4. Os votantes e candidatos interessados poderão 
apresentar recurso, devidamente justificado, até o dia 17 de 
maio de 2010, no horário das 08h às 12h e das13:00h às 
17:00h, na sede da Secretaria de Cultura do Município de 
Camaçari – SECULT.

5.5. A apreciação e o julgamento dos recursos serão 
efetuados pela Comissão Pró-Conselho, no dia 18 de maio 
de 2010.

5.6. Serão indeferidas pela Comissão Pró-Conselho, as 
candidaturas que não se adequarem à Lei Municipal n° 
1.017/2009, ao Decreto nº 4.838/2010 e deste Edital de 
Convocação.

5.7. A publicação da homologação final das candidaturas 
ocorrerá por meio de edital afixado no dia 19 de maio de 
2010, a partir das 10h, nos murais da Secretaria de Cultura e 
do prédio do Gabinete do Prefeito, além do site 
www.camacari.ba.gov.br, e demais meios de comunicação.
Camaçari, 28 de Abril de 2010.

SECRETRETARIA DA CULTURA 
VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS 

COMISSÃO PRÓ-CONSELHO: Edmilson Vieira de Souza       
Antonio Bispo Barreto, Emerson Carlos da Silva,        
Mônica Silva Homem 

       

ANEXO V
DEFINIÇÕES

DEFINIÇÃO DOS SEGMENTOS CULTURAIS PARA 
COMPOSIÇÃO DAS VAGAS NO CONSELHO DE 
CULTURA

I - AUDIOVISUAL, RADIODIFUSÃO E NOVAS MÍDIAS: 

Audiovisual: linguagens artísticas que registrem sons e 
imagens, através da produção de filmes cinematográficos 
ou videográficos, obedecendo a um roteiro determinado.

A radiodifusão é uma emissão comercial, que ocorre apenas 
por transmissão de sinais, sem sua transcepção. Ex. 
Emissoras de Rádio.

Novas mídias é um termo amplo que normalmente se refere 
a soma de novas tecnologias e métodos de comunicação 
para se diferenciar dos canais de comunicação tradicionais 
como TV, radiodifusão, imprensa, etc. As principais novas 
mídias no momento são internet e  celular.

II – MÚSICA:linguagem artística que expressa harmonia, 
ritmo e melodia em diferentes modalidades e gêneros.

III - TEATRO E CONGÊNERES: é uma forma de arte em que um 

ator ou conjunto de atores, interpreta uma história ou atividades 
para o público em um determinado lugar. Com o auxílio de 

dramaturgos ou de situações improvisadas, de diretores e 
técnicos, o espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação 

e despertar sentimentos no público.

IV - DANÇA E CONGÊNERES: caracteriza-se pelo uso do corpo 

seguindo movimentos previamente estabelecidos (coreografia) 
ou improvisados (dança livre).

V - PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E IMATERIAL): 
preservação de bens de relevância histórica, artística, 
arquitetônica, paisagística, arqueológica, etnográfica e etnológica; 
conjunto de manifestações folguedos populares e congêneres , 
materiais e simbólicas, transmitida de geração a geração, 
traduzindo conhecimento, usos e  costumes.

VI - LIVRO E LITERATURA: 
Caracteriza-se pelo desenvolvimento de ações de acesso público 
destinado à promoção da leitura e difusão do conhecimento. Fazem 
parte deste segmento: Escritores, poetas, bem como educadores, 
bibliotecários, universidades, especialistas em livro e leitura, 
organizações da sociedade de fomento a leitura, Bibliotecas 
comunitárias, Pontos de leitura...

VII - ARTES VISUAIS E ARTESANATO: 
Artes Visuais: linguagens artísticas que compreendam artes 
plásticas, gráficas, fotografia e congêneres;
Artesanato: arte de confeccionar peças e objetos manufaturados, 
não seriados e em
pequena escala, sem auxílio de máquinas sofisticadas de produção.

VIII - PRODUTORES CULTURAIS: o produtor cultural é 
designado para a criação e organização de projetos e produtos 

artísticos e culturais, tais como espetáculos de teatro, música e 

dança. Ele também atua em produções cinematográficas e 

televisivas, festivais, mostras e eventos. O trabalho vai desde o 
desenvolvimento, planejamento e a execução, cuidando de todas as 
etapas do processo, da captação de recursos à realização final. Pode 

trabalhar tanto com artistas quanto em organizações e empresas 
voltadas para a área cultural.
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IX - SOCIEDADE CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS:

Sociedade civil se refere à totalidade das organizações e 
instituições cívicas voluntárias que formam a base de uma 

sociedade em funcionamento, por oposição às estruturas 

apoiadas pela força de um Estado (independentemente de seu 
sistema político). Ex. associações profissionais, clubes cívicos, 

clubes sociais e esportivos, cooperativas, corporações, grupos 

ambientalistas, grupos por gênero, culturais e religiosos, 
instituições de benemerência, instituições políticas, órgãos de 
defesa do consumidor.

Movimento social é uma expressão técnica usada para denominar 
movimentos feitos pela sociedade. A categoria é ampla e pode 
congregar, dependendo dos critérios de análise empregados, 
organizações voltadas para a promoção de interesses morais, éticos 

e legais (Ex. Entidades voltadas para a defesa de direitos 
humanos).

A PREFEITURA DE CAMAÇARI, através da Secretaria da 
Fazenda, CONVOCA todos os contadores e membros de 
entidades representativas dos contribuintes, para participar 
de reunião com os técnicos fazendários e profissionais da 
área de tecnologia, no dia 06/05/2010, das 13:30 às 15:00, 
no auditório do Gabinete do Prefeito, situado no Centro 
Administrativo Municipal, com o objetivo de observar 
aspectos da legislação tributária em vigor e avaliar o 
programa de recadastramento das unidades produtivas 
(pessoas físicas e jurídicas) estabelecidas no território do 
Município.

Camaçari – BA, 26 de abril de 2010.
Paulo Cézar Gomes da Silva

Secretário da Fazenda

PORTARIA Nº 15/2010.
DE 26 DE ABRIL DE 2010.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, e nos autos do processo administrativo 
n.24909, de 19 de novembro de 2009

RESOLVE

Art. 1º Reconhecer a Imunidade Constitucional 
Tributária para o Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU, na forma do art. 150, inciso VI, 
alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, para o imóvel 
inscrito no Cadastro Imobiliário sob nº 115.940-2 de 
propriedade de Olga Francisca Regis, utilizada pela 
SOCIEDADE SÃO JERÔNIMO DO ALAKETO, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 34.234.856/0001-43.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº04/2010

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 26 de 
Abril de 2010.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa a Concorrência Pública nº 009/2009 – Comissão 
Setorial Permanente de Licitação - COSEL/ OBRAS, que tem 
como objeto a Contratação de Empresa para execução das obras de 
revitalização urbanística do Distrito de Arembepe (requalificação 
da infraestrutura urbanística de Arembepe, incluindo a 
revitalização das Praças da Amendoeira e Praça dos Coqueiros), 
incluindo drenagem, iluminação e esgotamento parcial, no 
Município de Camaçari-BA. Valor: R$ 12.407.508,37 (doze 
milhões quatrocentos e sete mil quinhentos e oito reais e trinta e 
sete centavos). Data da Homologação: 11/03/2010. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 
0008/2010, que tem como objeto Contratação de Empresa 
Especializada em Locação de Veículos, sem motorista, para 
atender ás necessidades de deslocamentos, a serviço, de 
funcionários da Prefeitura Municipal de Camaçari. à 
empresa IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E 
TRANSPORTES LTDA  com o valor global de R$592.500,00 
(quinhentos e noventa e dois mil e quinhentos reais). Data 
da Homologação: 31/03/2010. LUIZ CARLOS CAETANO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Convite nº. 012/2010 – Comissão 
Setorial Permanente de Licitação - COSEL/ OBRAS, que 
tem como objeto a Contratação de empresa para 
elaboração dos projetos de engenharia, arquitetura e 
urbanismo no Mercado Municipal de Monte Gordo, Teatro 
Alberto Martins, Estacionamento da Rua Duque de Caxias 
e estacionamento da Rua Costa Pinto no Centro Urbano de 
Camaçari. Valor: R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis 
mil reais). Data da Homologação: 05/04/2010. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a Tomada de Preços nº 003/2010 – 
Comissão Setorial Permanente de Licitação - COSEL/ 
OBRAS, que tem como objeto a Contratação de empresa 
para execução dos serviços de levantamento 
planialtimétrico, parcelamento de áreas, elaboração de 
memorial descritivo para as ações de regularização 
fundiária de interesse social no município de Camaçari. 
Valor: R$ 629.796,00 (seiscentos e vinte e nove mil 
setecentos e noventa e seis reais). Data da Homologação: 
31/03/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.
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A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 

PREGÃO Nº 037/2010 (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: 19/04/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.

PREGÃO Nº 034/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
Colposcópio, para atender as necessidades das Unidades 
Básicas de Saúde, no Programa da Mulher do Município de 
Camaçari, incluindo transporte.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/04/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.
 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a Convite nº 004/2010 - Comissão 
Setorial Permanente de Licitação - COSEL/ OBRAS, que 
tem como objeto a Contratação de empresa para execução 
da ETAPA I - Instalação do Monumento a Amyr Klink, da 
Praça da Praia da Espera em Itacimirim.. Valor: R$ 
91.694,30 (noventa e um mil seiscentos e noventa e quatro 
reais e trinta centavos). Data da Homologação: 04/03/2010. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Convite n.º 008/2010 - Comissão 
Setorial Permanente de Licitação - COSEL/ OBRAS, que 
tem como objeto a Contratação de empresa para prestação 
de serviço de reforma geral do Posto de Saúde da Família 
do Verde Horizonte. Valor: R$ 19.699,25 (dezenove mil, 
seiscentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). 
Data da Homologação: 24/03/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a Tomada de Preços n.º 004/2010 – 
Comissão Setorial Permanente de Licitação - COSEL/ 
OBRAS, que tem como objeto a Contratação de empresa 
para prestação de serviços de apoio topográfico à 
Secretaria de Infraestrutura do município de Camaçari. 
Valor: R$ 365.168,01 (trezentos e sessenta e cinco mil, 
cento e sessenta e oito reais e um centavo). Data da 
Homologação: 06/04/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o Convite - SECAD n.º 0005/2010, 

que tem como objeto é a  Aquisição de material de 

expediente para atender as demandas da Secretaria da 

Fazenda, à empresa ADAC COMERCIAL LTDA, com o valor 

global de R$73.192,00 (setenta e três mil, cento e noventa e 

dois reais). Data da Homologação: 26/04/2010. LUIZ 

CARLOS CAETANO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 

0025/2010, que tem como objeto Contratação de Empresa 

Especializada na Prestação de Serviços para Implantação 

de Rede Lógica de Dados e de Rede Telefonia,  à empresa 

VIA NET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 

LTDA – ME, com o valor global de R$35.900,00 (trinta e 

cinco mil e novecentos reais). Data da Homologação: 

28/04/2010. LUIZ CARLOS CAETANO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 

0029/2010, que tem como objeto o Registro de Preços para 

Material de Limpeza (pasta para limpeza, sabão de coco, 

sabão em barra, sabão em pó, cera líquida), à empresa A 

BAHIANA EMBALAGENS LTDA - EPP, com o valor global de 

R$31.210,00 (trinta e um mil, duzentos e dez reais). Data da 

Homologação: 20/04/2010. LUIZ CARLOS CAETANO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 125/2010. CONTRATADO: MEDFASP 
SERVIÇOS & COMERCIO LTDA EPP. LICITAÇÃO: Pregão 
P r e s e n c i a l  n . º  0 3 1 / 2 0 1 0  –  C O S E L / S E S A U .  
OBJETO:Aquisição de móveis, cadeira de rodas e colchões, 
para atender as necessidades do Pronto Atendimento de 
Nova Aliança no Município de Camaçari, incluindo 
transporte. Vencedora dos Lotes 01 e 03 Valor Global: R$ 
8.551,15 (oito mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e 
q u i n z e  c e n t a v o s ) .  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA:Projeto/Atividade: 4027 Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 0114.020 e 0114.025. DATA 
DA ASSINATURA: 09 de abril de 2010. CAMILO PINTO DE 
FARIA LIMA E SILVA.
 

CONTRATO N.º 126/2010. CONTRATADO: OFFICE 
COMERCIAL VAREJISTA DE ELETRO-ELETRONICO 
LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial n.º 031/2010 – 
COSEL/SESAU. OBJETO: Aquisição de móveis, cadeira de 
rodas e colchões, para atender as necessidades do Pronto 
Atendimento de Nova Aliança no Município de Camaçari, 
incluindo transporte. Vencedora do Lote 04 Valor Global: R$ 
2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:Projeto/Atividade: 4027 Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 0114.020 e 0114.025. DATA 
DA ASSINATURA: 09 de abril de 2010. CAMILO PINTO DE 
FARIA LIMA E SILVA.

CONTRATO Nº 0079/2010. CONTRATADA: CONSÓRCIO 
SSE – SAN JUAN SATIVA E EBISA. LICITAÇÃO: 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 009/2009. OBJETO: 
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Contratação de Empresa para execução das obras de 
revitalização urbanística do Distrito de Arembepe 
(requalificação da infraestrutura urbanística de Arembepe, 
incluindo a revitalização das Praças da Amendoeira e Praça 
dos Coqueiros), incluindo drenagem, iluminação e 
esgotamento parcial, no Município de Camaçari-BA. Valor: 
R$ 12.407.508,37 (doze milhões quatrocentos e sete mil 
quinhentos e oito reais e trinta e sete centavos). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 1028; Elemento de 
despesa: 3.3.90.39/4.4.90.51; Fonte: 0100.000/0124.012. 
Data da assinatura: 11/03/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº. 0123/2010. CONTRATADO: IDEALCAR 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA. 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SECAD nº. 0008/2010 
OBJETO: Locação de Veículos, sem motorista, para atender 
ás necessidades de deslocamentos, a serviço, de 
funcionários da Prefeitura Municipal de Camaçari. Valor 
global de R$592.500,00(quinhentos e noventa e dois mil e 
q u i n h e n t o s  r e a i s ) .  D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a :  
Projetos/Atividade: 2044, 2015 e 6007; Elemento de 
despesa: 33.90.39.00.00; Fontes: 0100.000, 0102.020, 
0101.030 Data da assinatura: 05/04/2010 LUIZ CARLOS 
CAETANO – Prefeito Municipal. Camaçari, 26/04/2010.

CONTRATO Nº 128/2010. CONTRATADA: ENCIN 
ENGENHARIA LTDA. LICITAÇÃO: CONVITE nº. 012/2010. 
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração dos 
projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo no Mercado 
Municipal de Monte Gordo, Teatro Alberto Martins, 
Estacionamento da Rua Duque de Caxias e estacionamento 
da Rua Costa Pinto no Centro Urbano de Camaçari. Valor: R$ 
146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 1057;1062; Elemento de 
despesa: 4.4.90.51; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 
05/04/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 136/2010. CONTRATADA: QUADRANTE 
PLANEJAMENTO TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2010. 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos 
serviços de levantamento planialtimétrico, parcelamento de 
áreas, elaboração de memorial descritivo para as ações de 
regularização fundiária de interesse social no município de 
Camaçari. Valor: R$ 629.796,00 (seiscentos e vinte e nove mil 
setecentos e noventa e seis reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4043; Elemento de despesa: 3.3.90.39; 
Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 08/04/2010. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0068/2010. CONTRATADA: LPC 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 
LICITAÇÃO: CONVITE nº. 004/2010. OBJETO: Contratação 
de empresa para execução da ETAPA I – Instalação do 
Monumento a Amyr Klink, da Praça da Praia da Espera em 
Itacimirim. Valor: R$ 91.694,30 (noventa e um mil seiscentos e 
noventa e quatro reais e trinta centavos).  Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 1055; Elemento de 
Despesa: 4.4.90.51.00; Fonte: 0100.000 e 0130.005. Data da 
assinatura: 05/03/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 0101/2010. CONTRATADA: CONSTEC 
SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA. LICITAÇÃO: 
CONVITE Nº. 008/2010. OBJETO: Contratação de 

empresa para prestação de serviço de reforma geral do 
Posto de Saúde da Família do Verde Horizonte. Valor: R$ 
19.699,25 (dezenove mil, seiscentos e noventa e nove 
reais e vinte e cinco centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4030; Elemento de Despesa: 3.3.90.39; 
Fonte: 0102.020. Data da assinatura: 26/03/2010. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

C O N T R ATO  N . º  0 1 3 7 / 2 0 1 0 .  C O N T R ATA D A :  
QUADRANTE PLANEJAMENTO TOPOGRÁFIA E 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. LICITAÇÃO: TOMADA DE 
PREÇOS N.º. 004/2010. OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de apoio topográfico à 
Secretaria de Infraestrutura do município de Camaçari. 
Valor: R$ 365.168,01 (trezentos e sessenta e cinco mil, 
cento e sessenta e oito reais e um centavo). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4036; Elemento de 
despesa: 3.3.90.39; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 
15/04/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº. 0143/2010. CONTRATADO: VIA NET 
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – ME. 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial – SECAD nº. 0025/2010. 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços para Implantação de Rede Lógica de 
Dados e de Rede Telefonia. Valor global de R$35.900,00 
(trinta e cinco mil e novecentos reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4081 e 4089; Elemento de 
despesa: 3390.39.00.00 e 4490.52.00.00; Fonte: 0129.041. 
Data da assinatura: 03/05/2010. LUIZ CARLOS CAETANO 
– Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de 
Preços Nº 0063/2010. Fornecedor: FRUTASA COMERCIO 
E INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS LTDA - EPP Pregão 
Presencial N.º. 0005/2010-Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios polpa de frutas, destinados para futura 
contratações de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração pública Municipal, referente aos lotes 01 e 
02, conforme planilha a seguir:

Data da Assinatura: 12/04/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de 
Preços N.º 066/2010. Fornecedor: LITORAL NORTE 
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 
Pregão Presencial Nº. 0011/2010-Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios perecíveis – preparados (salsicha peru), 
conforme planilha a seguir:
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Data da Assinatura: 26/04/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de 
Preços N.º 0068/2010. Fornecedor: REAL BAHIANA DE 
ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Pregão Presencial 
Nº. 0014/2010-Cosel/Educação. Objeto: Registro de preços 
para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis – 
panificação (pão para hot dog), conforme planilha a seguir:

Data da Assinatura: 26/04/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

Termo de Inexigibilidade nº. 0011/2010 – Processo nº. 
0128/2010. CONTRATADO: NAN- NUCLEO DE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NAN NUCLEO DE 
ALIMENTAÇÃO  E NUTRIÇÃO LTDA, PARA 
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, VISANDO A MELHORIA E 
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO 
SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO.  VALOR MENSAL R$: 6.080,00 (SEIS MIL E 
OITENTA REAIS). VALOR GLOBAL: R$ 72.960,00 
(SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA 
REAIS). Fundamentada no Art. 25, inciso II, da Lei Federal 
Nº. 8.666/93. Data da homologação: 22/02/2010.

NOTIFICAÇÃO-CADFOR

À CHAPADA CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA.
Pela presente, fica esta empresa notificada a regularizar 
pendências na documentação apresentada em 
11/03/2010, protocolada através do número 0308/2010, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ao descumprimento dos 
seguintes itens:

· Documento Ausente
· Registro ou inscrição na entidade 

profissional competente (CREA).
Alertamos que o não atendimento da 
presente notificação no prazo 
e s t a b e l e c i d o  i m p l i c a r á  n o  
indeferimento do pedido e descarte da 
documentação.

Atenciosamente,
Rose Mary
Membro COPEC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº.0066/2010 – PROCESSO Nº. 
0413/2010. CONTRATADO: CENTRAL PAPELARIA 
LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO 
MORTO EM POLIONDA TIPO PLÁSTICO E PAPELÃO, 
TAMANHO OFICIO, PARA ATENDER OS ORGÃOS E 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI-BA.  VALOR GLOBAL R$:3.700,00 (TRÊS 
MIL E SETECENTOS REAIS). FUNDAMENTADA NO 
ART. 24, INCISO II DA LEI FEDERAL N.º.8666/93. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 23/04/2010.

RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - 
COSEL/OBRAS, torna público, para conhecimento dos 
interessados que no dia 26/04/2010 foi deserta a 
Tomada de Preços n.º 007/2010 - COSEL/OBRAS, cujo 
objeto é a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de controle tecnológico de materiais e serviços 
de pavimentação viária da Secretaria de Infraestrutura 
do município de Camaçari. Camaçari/Bahia, 
26/04/2010. EDNALVA SANTANA DE SOUZA – 
Presidente.

AVISO DEC LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SECAD Nº. 0041/2010
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. 0041/2010. Objeto: Aquisição de Barracas 
para Feirantes, para revitalização das feiras livres do 
Município de Camaçari. Abertura: 12/05/2010 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 28/04/2010.

PREGÃO PRESENCIAL - SECAD Nº. 0042/2010
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. 0042/2010. Objeto: Aquisição de Monitor 
Multiparamétrico, para atender as necessidades dos 
Pronto Atendimentos do Município de Camaçari. 
Abertura: 13/05/2010 às 13:30 horas. Cópia do edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos 
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 29/04/2010.

PREGÃO PRESENCIAL - SECAD Nº. 0043/2010
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. 0043/2010. Objeto: Contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de Serviço de 
Fornecimento de Coffee Break e Refeições, para 
atender as necessidades da Secretaria de Promoção 
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da Mulher e Reparação - SEPROM. Abertura: 
13/05/2010 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 
29/04/2010.

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO N.º 047/2010 
(PRESENCIAL) - COSEL/SESAU 
Objeto: Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviço de lavanderia industrial, para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
município de Camaçari - BA. Abertura: 13/05/2010, às 
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. ADSON DE OLIVEIRA – Pregoeiro.

RETIFICAÇÃO

Retifica-se a publicação do dia 23/04/2010 no Diário 
Oficial do Município nº 355, quanto data de 
encaminhamento da publicação, referente ao PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 0023/2010-COSEL/EDUCAÇÃO:

Onde se lê Os Editais e seus anexos encontram-se à 
disposição no Portal de Compras do Município, 
endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. 
Camaçari - Bahia, 19/03/2010. Joseane Adriana da 
Silva – Pregoeira.
 
Leia-se Os Editais e seus anexos encontram-se à 
disposição no Portal de Compras do Município, 
endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. 
Camaçari - Bahia, 23/04/2010. Joseane Adriana da 
Silva – Pregoeira.

Camaçari, 29 de abril de 2010, Joseane Adriana da 
Silva - Pregoeira

NOTIFICAÇÃO COPEC

À NMJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
Proc. n.º 0500/2010
Pela presente, fica a esta empresa, notificada a 
apresentar defesa, por escrito, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, relativa à apresentação de atestados falsos 
durante o certame licitatório (Pregão Presencial – 
SECAD 0008/2010) conforme relatado nos autos 
processuais (cópia do Processo CMP n.º 0500/2010 
disponível na recepção da CMP das 08 às 14h).
Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, 
ensejando a aplicação das penalidades cabíveis. A 
defesa deverá ser apresentada perante a Comissão 
Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores.

Camaçari, 28 de abril de 2010. PRISCILA LINS DOS 

SANTOS - MEMBRO DA COPEC.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados o adiamento do 
PREGÃO N.º  064/2010 (PRESENCIAL)  –  
COSEL/SESAU, cujo objeto é a Aquisição de Antenas, 
Rádios e Pig tail Wireless, para atender as 
necessidades do Centro de Tecnologia em Saúde – 
CTS do município de Camaçari - BA, incluindo 
transporte, para o dia 12/05/2010, às 14 horas, no 
Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio. 
Camaçari - Bahia, 30/04/2010. Adson de Oliveira Silva – 
Pregoeiro da COSEL/SESAU.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi DESERTA a 
sessão do PREGÃO N.º 047/2010 (PRESENCIAL)  
COSEL/SESAU, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço de 
lavanderia industrial, para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de Camaçari - BA. 
Camaçari, 30/04/2010. Adson de Oliveira Silva  
Pregoeiro da COSEL/SESAU.
 

INTIMAÇÃO CADFOR

À DIOMAR GOMES DOS SANTOS

Em observância aos dispositivos oriundos da Lei 
Municipal n.º 803/07 viemos intimar vossa senhoria a 
prestar razões finais (no prazo de 5 dias úteis) referente 
ao processo administrativo n.º 1557/2009. A intimação 
na íntegra está disponível no Portal de Compras 
(www.compras.camacari.ba.gov.br). Camaçari, 28 de 
abril de 2010. Tatiana Araujo Peniche – Presidente 
COPEC.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS AO 
CONTRATO E CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 
Fornecimento N°224/2009; Contratante: Município de 
Camaçari -  Secad; Contratada: Edivan de Jesus Santos 
Ribeiro - Me; Do Objeto: Alterar a Cláusula Segunda e o item 
3.1 da Cláusula Terceira, do Instrumento Original; Do Preço: 
Em razão do acréscimo de quantitativos, fica acrescido, 
através do presente Termo Aditivo, o valor de R$ 850,00 
(oitocentos e cinqüenta reais), correspondendo a 11,02%, 
aproximadamente, do total previsto no Termo de 
Compromisso de Fornecimento. Tendo em vista o acréscimo 
de valor previsto no Presente Termo Aditivo, fica anexa nova 
planilha, consoante informações do registro de preços. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 
Terceira, do Termo de Compromisso de Fornecimento 
original; Da Dotação Orçamentária: Ação: 4010; Elemento 
de Despesa: 33.99.30; Fonte: 115039; Assinatura: 
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10/03/2010; Ademar Delgado das Chagas - Município.

       
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano N° 006/2008; Contratante: Município de Camaçari - 
SESAU; Contratada: Judite Nascimento Lucciola; DO 
Objeto: Alterar as cláusulas Segunda e Terceira, do contrato 
original; Do Prazo: Será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo; Do 
Preço: Em virtude do contrato original, caracterizar – se por 
ser de natureza de prestação de serviços 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$ 
38.400,00 (trinta e oito mil, e quatrocentos reais), o valor   
mensal Ajustado para a locação do imóvel, constante no 
parágrafo primeiro da cláusula Terceira – Do Preço, do 
Primeiro Termo Aditivo ao contrato original, que é de R$ 
3.200,00 (três mil e duzentos reais), permanece sem sofrer 
qualquer alteração; fica mantida a forma de pagamento 
prevista na cláusula Terceira, do contrato original  
Assinatura: 31/12/2009; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva 
- Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato N°062/2006; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Empresa Telemedicina 
da Bahia Ltda; Do Objeto: Alterar as Cláusula Segunda e 
Quinta, do Instrumento Original; Do Prazo: Será de 12 
meses, contados a partir da data de assinatura deste 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$ 
198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na cláusula Quarta, do 
contrato original; Assinatura: 24/03/2010; Luiz Carlos 
Caetano - Município.

Quinto Termo Aditivo ao Convenio N°041/2005; 
Concedente: Município de Camaçari - com a interviniencia 
da Sesau; Convenente: Associação Hospitalar e Protetora 
de Infância e da Maternidade - AHPIC; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Oitava do Instrumento Original; Do Prazo: Será 
12(doze) meses contados a parti da data de assinatura do 
presente Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude do convênio 
de origem, ser de natureza de prestação de serviços de 
caráter continuado,e, ademais, 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$ 210.000,00 (duzentos e dez mil 
reais) ; Da Dotação Orçamentária: Órgão:  Fundo Municipal 
de Saúde; Unidade Orçamentária: 43; Projeto/Atividade: 
2015; Natureza de Despesas: 335048 – Subvenções; 
Fonte: 20; Assinatura: 29/12/2009; Luiz Carlos Caetano 
-  Município.

TERMO DE APOSTILAMENTO 
de 01 de abril de 2010.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de suas 

atribuições, e considerando o que dispõe o § 8°, do art. 

65, da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 

devidas atualizações.

Considerando que em razão do cumprimento das metas 

do Convênio de n° 16/2007, celebrado entre o Município 

de Camaçari e o Instituto Euvaldo Lodi- IEL, constatou-

se a necessidade de reprogramação do Cronograma de 

Desembolso,  constante do Anexo I, referente ao 

exercício de 2010, bem como da inclusão da Dotação 

Orçamentária para fazer face às despesas para 

cumprimento das metas estipuladas pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social –SEDES;

RESOLVE

Expedir a presente Apostila com o objetivo de incluir o 

novo Cronograma de Desembolso, o qual será parte 

integrante do Convênio n° 16/2007 e indicar a seguinte 

Dotação Orçamentária: 

Ação :  4091- GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA  

SOCIAL 

Elemento de Despesa:  33.50.43

Fonte: 0100.000

GABINETE DO PREFEITO, em 01 de abril  de 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO

MUNICÍPIO

Destinado à publicação dos atos dos poderes Executivo e Legislativo.

Todo o conteúdo impresso é de responsabilidade da Prefeitura e

da Câmara Municipal de Camaçari.

Luiz Carlos Caetano

Prefeito

Luiza Costa Maia

Presidente da Câmara Municipal
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