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Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração 
da Lei Orçamentária de 2011, e dá outras 
providências.

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

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

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estabelece as Diretrizes 
Orçamentárias do Município de Camaçari para o exercício 
de 2011, em cumprimento ao disposto nos artigos 165, §2º 
da Constituição Federal, artigos 62 e 159 §2º da 
Constituição Estadual, artigo 127 da Lei Orgânica do 
Município e o artigo 4º da Lei Complementar nº. 101, de 04 
de maio de 2000, e nos termos da presente Lei, 
compreendendo:

I. a s  p r i o r i d a d e s  e  m e t a s  d a  
Administração Pública Municipal;

II. a estrutura, organização e diretrizes 
para a elaboração e execução dos 
orçamentos e suas alterações;

III. a geração de despesas;
IV. as disposições relativas às despesas 

com pessoal e encargos sociais;

V. as disposições sobre alterações na 
legislação tributária e política de 
arrecadação de receitas;

VI. as disposições do Regime de Gestão 
Fiscal Responsável; e

VII. as disposições finais.

Parágrafo único – Também integram esta 
Lei, os Anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais, em 

conformidade com o que dispõem os §§ 1º, 2º e 3º do art. 4 º 
da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - As prioridades e metas da 
Administração Municipal serão fixadas em consonância com 
as estratégias estabelecidas no Plano Plurianual e suas 
alterações para o período de 2010 a 2013, instituído pela Lei 
Municipal nº 1036, de 09 de dezembro de 2009, 
constituindo-se prioridades da Administração Pública 
Municipal para o exercício de 2011, a serem contempladas 
na sua programação orçamentária anual.

Art. 3° - As metas prioritárias para o 
exercício financeiro de 2011 são as especificadas no Anexo I 
que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação 
de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2011, não se 
constituindo, todavia, em limite à programação das 
despesas.

Parágrafo único - As metas a que se refere 
o caput deste artigo são passíveis de revisão, quando da 
elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício 
financeiro de 2011.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES 

PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 4° - A Lei Orçamentária Anual 
obedecerá aos princípios da Unidade, Universalidade e 
Anualidade, estimando a Receita e fixando a Despesa, 
sendo estruturada na forma definida na Lei Complementar 
n° 101/2000, nesta Lei e, no que couber na Lei n° 4320/1964 
e Portaria nº 751, de 16 de dezembro de 2009 da 
Superintendência do Tesouro Nacional - STN. 

Art. 5° - Além de observar as demais 
diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos 
na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais será feita 
de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a 
avaliação dos resultados dos programas de governo e seus 
respectivos custos. 

§ 1º A Lei Orçamentária de 2011 e seus 
créditos adicionais deverão agregar todas as ações 
governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos 
dos respectivos programas, sendo que as ações 
governamentais que não contribuírem para a realização de 
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um programa específico deverão ser agregadas num 
programa denominado “Apoio Administrativo” ou de 
finalidade semelhante.

§ 2º Merecerá destaque o aprimoramento 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial por 
intermédio da modernização dos instrumentos de 
planejamento, execução, avaliação e controle interno.

§ 3º O Poder Executivo promoverá amplo 
esforço de redução, otimização de gastos e reordenamento 
de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo 
aumento da produtividade na prestação de serviços 
públicos sociais.

Art. 6° - Os recursos do Tesouro Municipal 
serão alocados para atender, em ordem de prioridade, às 
seguintes despesas:

I. pessoal e encargos sociais, observado 
o limite previsto na Lei Complementar 
n° 101/2000;

II. juros, encargos e amortizações da 
dívida fundada interna e externa em 
observância às Resoluções do Senado 
Federal nº. 40/2001 e nº. 43/2000, 
alteradas pelas Resoluções 19 e 
20/2003 e 67/2005l;

III. contrapartidas previstas em contratos 
de empréstimos internos e externos ou 
de convênios ou outros  instrumentos 
similares, observados os respectivos 
cronogramas de desembolso;

IV. outros custeios administrativos e 
aplicações em despesas de capital.

Parágrafo único - As dotações destinadas 
à despesa de capital, que não sejam financiadas com 
recursos originários de contratos ou convênios, somente 
serão programadas com os recursos oriundos da economia 
com os gastos de outras despesas correntes, desde que 
atendidas plenamente as prioridades estabelecidas neste 
artigo.

Art. 7° - Somente serão incluídas na 
Proposta Orçamentária dotações financiadas com as 
operações de crédito mediante Lei autorizativa do Poder 
Legislativo, observado as vedações e restrições previstas 
na Lei Complementar nº 101/2000, bem como, os critérios 
instituídos pelas Resoluções do Senado Federal nº. 40/2001 
e nº. 43/2000, alteradas pelas Resoluções 67/2005, 20 e 
19/2003 ambas do Senado Federal.

Art. 8° - Na programação de investimentos 
da Administração Pública Direta e Indireta, além do 
atendimento às metas e prioridades especificadas na forma 
dos artigos 2° e 3° desta Lei, observar-se-ão as seguintes 
regras:

I. a destinação de recursos para projetos 
deverá ser suficiente para a execução 
integral de uma ou mais unidades ou a 
conclusão de uma etapa, se sua 
duração compreender mais de um 
exercício;

II. será assegurado alocação de 
contrapartida para projetos que 
contemplem financiamentos;

III. não poderão ser programados novos 

projetos que não tenham viabilidade 
técnica, econômica e financeira.

Seção II
Da Estrutura e Organização dos Orçamentos Fiscal, da 
Seguridade Social e de Investimentos das Empresas

Art. 9° - Para fins desta Lei conceituam-se: 

I. função - o maior nível de agregação 
das diversas áreas da despesa que 
competem ao setor público;

II. subfunção - a partição da função, 
visando a agregar determinado 
subconjunto de despesa do setor 
público;

III. programa - o instrumento de 
organização da ação governamental, 
visando à concretização dos objetos 
pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no plano 
plurianual;

IV. atividade - um instrumento de 
programação para alcançar o 
o b j e t i v o  d e  u m  p r o g r a m a ,  
envo lvendo um conjunto  de 
operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto necessário à 
manutenção da ação de governo;

V. projeto - um instrumento de 
programação para alcançar o 
o b j e t i v o  d e  u m  p r o g r a m a ,  
envo lvendo um conjunto  de 
operações, limitadas no tempo, das 
quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação de 
governo;

VI. operação especial - as despesas que 
não contribuem para a manutenção 
das ações de governo, das quais não 
resulta um produto, e não geram 
contraprestação direta sobre a forma 
de bens e serviços;

VII. categoria de programação - a 
i d e n t i f i c a ç ã o  d a  d e s p e s a  
compreendendo a sua classificação 
em termos de funções, sub-funções, 
programas, projetos, atividades e 
operações especiais;

VIII. órgão – Secretaria ou Entidade desse 
mesmo grau, integrante da estrutura 
Organizacional Administrativa do 
Mun ic íp io ,  aos  qua is  es tão  
vinculadas as respectivas Unidades 
Orçamentárias;

IX. transposição - o deslocamento de 
uma categoria de programação de 
um órgão para outro, pelo total ou 
saldo;

X. remanejamento - a mudança de 
dotações de uma categoria de 
programação para outra no mesmo 
órgão;

XI. transferência - o deslocamento de 
recursos da reserva de contingência 



para a categoria de programação, de 
uma função de governo para outra, 
ou de um órgão para outro para 
atender passivos contingentes;

XII. reserva de contingência - a dotação 
global sem destinação específica a 
órgão, Unidade Orçamentária, 
programa, categoria de programação 
ou grupo de despesa, que será 
u t i l i z a d a  c o m o  f o n t e  p a r a  
a t e n d i m e n t o  d e  p a s s i v o s  
contingentes, outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos;

XIII. passivos contingentes - questões 
pendentes de decisão judicial que 
podem determinar um aumento da 
d ív ida  púb l i ca ,  se  ju lgadas  
procedentes ocasionará impacto 
sobre a política fiscal, a exemplo de 
ações trabalhistas e tributárias; 
finanças e avais concedidos por 
empréstimos; garantias concedidas 
em operações de crédito, e outros 
riscos fiscais imprevistos;

XIV. créditos adicionais - as autorizações 
de despesas não computadas ou 
insuficientemente dotadas que 
modifiquem o valor original da Lei de 
Orçamento;

XV. crédito adicional suplementar - as 
a u t o r i z a ç õ e s  d e  d e s p e s a s  
destinadas a reforçar projetos ou 
at ividades existentes na Lei 
Orçamentária, que modifiquem o 
valor global dos mesmos;

XVI. crédito adicional especial - as 
autorizações de despesas, mediante 
Lei específica, destinadas à criação 
de novos projetos ou atividades não 
contemplados na Lei Orçamentária;

XVII. crédito adicional extraordinário - as 
autorizações de despesas mediante 
decreto do Poder Executivo e 
p o s t e r i o r  c o m u n i c a ç ã o  a o  
Legislativo, destinadas a atender 
necessidades imprevisíveis e 
urgentes em caso de guerra, 
comoção interna ou calamidade 
pública;

XVIII.unidade orçamentária - consiste em 
cada um dos órgãos, Secretarias, 
Entidades, Unidades ou Fundos da 
Administração Pública Municipal, 
direta ou indireta, para qual a Lei 
Orçamentária consigna dotações 
Orçamentárias específicas;

XIX. un idade  ges to ra  -  Un idade  
Orçamentária ou Administrativa 
investida de competência e poder de 
gerir recursos orçamentários e 
financeiros, próprios ou decorrentes 
de descentralização;

XX. Quadro de Detalhamento da 
Despesa (QDD) – instrumento que 
detalha, operacionalmente, os 
projetos e atividades constantes da 
L e i  O r ç a m e n t á r i a  A n u a l ,  
e s p e c i f i c a n d o  a  C a t e g o r i a  
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Econômica, o Grupo de Despesa e o 
Elemento de Despesa constituindo-
se em instrumento de execução 
orçamentária e gerência;

XXI. alteração do Detalhamento da 
Despesa - a inclusão ou reforço de 
dotações de elementos, dentro do 
mesmo projeto, atividade, categoria 
econômica e grupo de despesa, que 
não se caracterizam como créditos 
suplementares.

XXII. descentral ização de créditos 
orçamentários - a transferência de 
créditos constantes dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, no 
âmbito do mesmo órgão ou entidade, 
entre estes ou para outros  órgãos, 
unidades, fundos, fundações e 
autarquias, para execução de  ações 
orçamentárias  integrantes dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social do Município,  mediante  
d e l e g a ç ã o  d e  a t r i b u i ç ã o  e  
competência, no âmbito do Poder 
Executivo, pelo Prefeito Municipal, e, 
no Poder Legislativo, pelo Presidente 
da Câmara de Vereadores, para a 
realização de ações constantes do 
p r o g r a m a  d e  t r a b a l h o  d o  
órgão/unidade de origem;

XXIII. p r o v i s ã o  -  a t o  f o r m a l ,  
consubstanciado em Decreto,  no 
âmbito do Poder Executivo, pelo 
Prefeito Municipal, e, no Poder 
Legislativo, em ato próprio,  pelo 
Pres iden te  da  Câmara  de  
Vereadores,   ou  de  dirigente  com 
expressa de legação,   que  
operacionaliza  a  descentralização 
de crédito;

XXIV. descentralização interna - é a 
cessão de crédito de uma unidade 
orçamentária para outra unidade 
o r ç a m e n t á r i a  o u  g e s t o r a ,  
integrante de um mesmo órgão 
(secretaria ou órgão diretamente 
subordinado ao Prefeito ou ao 
Presidente da Câmara) ou de uma 
mesma entidade (autarquia ou 
fundação ou empresa estatal 
dependente);

XXV. descentralização externa - é a 
cessão de crédito orçamentário 
entre unidades orçamentárias ou 
entre estas e unidades gestoras, 
integrantes de diferentes órgãos ou 
entidades.

Art. 10 - O orçamento fiscal compreenderá 
a receita e a programação da despesa dos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos da administração direta, 
autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público. 

§1° - O Município aplicará, no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de imposto 
e transferências oriundas de impostos incluídos dos 
recursos provenientes do FUNDEB na manutenção e no 



desenvolvimento do ensino conforme dispõem a 
Constituição Federal no seu art. 212, 69 da Lei 9.394/1996, a 
Emenda Constitucional n° 53, de 19 de dezembro de 2006, 
regulamentada pela Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 
2007, bem como com a Resolução nº. 1276, de 17 de 
dezembro de 2008, do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia.

 
Parágrafo único - A aplicação e a 

prestação de contas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, observarão as 
normas contidas nesta Lei.

Art. 11 - Área de Atuação da educação 
básica será prestada prioritariamente pelo Município por 
meio da educação infantil, em creches e pré-escolas, e do 
ensino fundamental.

Parágrafo único - Somente será permitida 
ao Município a atuação em outros níveis de ensino quando 
estiverem plenamente atendidas as necessidades de ensino 
em sua área de competência e com recursos acima dos 
percentuais mínimos vinculados pela CRFB à manutenção e 
desenvolvimento do ensino.

Art. 12 - Para efeito desta Lei, entendem-se 
como despesas de manutenção e desenvolvimento da 
educação básica pública aqueles recursos empregados na 
remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais da 
educação, na aquisição de material didático e no transporte 
escolar, bem como os utilizados em ações relacionadas à 
aquisição, manutenção e ao funcionamento das instalações 
e dos equipamentos necessários ao ensino, uso e 
manutenção de bens e serviços, dentre outras despesas.

Art. 13 - São consideradas como ações de 
manutenção e desenvolvimento da educação básica 
pública, dentre outras assemelhadas:

I. o aperfeiçoamento e a remuneração 
do pessoal docente e dos profissionais 
da educação, compreendendo:

a) a capacitação dos profissionais do 
magistério e de outros servidores em 
exercício na educação básica, por meio 
d e  p r o g r a m a s  d e  e d u c a ç ã o  
continuada;

b) a remuneração dos profissionais da 
educação básica que desenvolvem 
atividades de natureza técnico-
administrativa, ocupando ou não 
cargos de direção ou chefia, ou de 
apoio, como, por exemplo, auxiliares de 
serv iços gerais,  auxi l iares de 
administração, secretários de escola e 
outros assemelhados, lotados e em 
exercício nas escolas, órgão ou 
unidade administrativa da educação 
básica pública.

II. a  a q u i s i ç ã o ,  m a n u t e n ç ã o  e  
funcionamento das instalações e dos 
equipamentos necessários ao ensino, 
compreendendo:

a) a aquisição de imóveis já 
construídos ou de terrenos para a 
construção de prédios destinados a 
escolas ou órgãos do sistema de 
ensino;

b) a ampliação, conclusão e construção 
de prédios, poços, muros e quadras de 
esporte nas escolas e outras 
instalações físicas de uso exclusivo do 
sistema de ensino, previstas nos 
respectivos projetos, nas etapas 
arqu i te tôn icas descr i t i vas ,  de 
construção e paisagísticas;

c) a aquisição de mobiliário e 
equipamentos voltados para o 
a t e n d i m e n t o  e x c l u s i v o  d a s  
necessidades do sistema de educação 
básica pública, tais como carteiras e 
c a d e i r a s ,  m e s a s ,  a r m á r i o s ,  
m imeógra fos ,  re t rop ro je to res ,  
computadores, televisores, antenas e 
outros assemelhados;

d) a manutenção dos equipamentos 
existentes, tais como máquinas, 
m ó v e i s  e q u i p a m e n t o s  
eletroeletrônicos, seja mediante 
aquisição de produtos e serviços 
necessários ao seu funcionamento, a 
exemplo de tintas, graxas, óleos, 
energia elétrica, seja pela realização de 
consertos diversos, assim como 
reparos, recuperações, reformas, 
reposição de peças, revisões e outros 
assemelhados;

e) a reforma, total ou parcial, de 
instalações físicas, rede elétrica, 
hidráulica, estrutura interna, pintura, 
cobertura, pisos, muros, grades e 
outros assemelhados, das unidades do 
sistema de educação básica.

III. o uso e a manutenção de bens 
vinculados ao sistema de ensino, 
compreendendo:

a) o aluguel de imóveis e de 
equipamentos;
b)  a  manutenção de bens e  
equipamentos, incluindo a realização 
de consertos e reparos;
c) a conservação das instalações 
físicas do sistema de ensino prioritário 
do município;
d) as despesas com serviços de 
energia elétrica, água, esgoto, serviço 
d e  c o m u n i c a ç ã o  e  o u t r o s  
assemelhados.

IV. os levantamentos estatísticos, estudos 
e pesquisas visando precipuamente ao 
aprimoramento da qualidade e à 
expansão do ensino, compreendendo:

a) os levantamentos estatísticos 
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relacionados ao sistema de ensino, 
objetivando o aprimoramento da 
qualidade e a expansão do ensino 
prioritário dos municípios, a exemplo 
da apuração dos índices de evasão, 
aproveitamento e repetência escolar;

b) a organização de bancos de dados, 
bem como a realização de estudos e 
pesquisas que visem a elaboração de 
programas, planos e projetos voltados 
para o ensino prioritário do município.

V. a realização de atividades-meio 
necessárias ao funcionamento do 
ensino, compreendendo as despesas 
inerentes ao custeio das diversas 
atividades relacionadas ao adequado 
funcionamento da educação básica 
pública, a exemplo de serviços de 
vigilância, limpeza e conservação 
prediais, e aquisição do material de 
consumo utilizado nas escolas e 
demais unidades do sistema de ensino;

VI. a aquisição de material didático-
escolar e a manutenção de transporte 
escolar, destinadas:

a) a apoiar o trabalho pedagógico na 
escola, tais como material esportivo 
usado nas aulas de educação física, 
acervo da biblioteca da escola, a 
exemplo de livros, atlas, dicionários, 
periódicos e outros assemelhados;

b) a prover, inclusive mediante a 
aquisição ou locação de veículos, o 
transporte de alunos da educação 
básica públ ica na zona rural,  
devidamente equipados e identificados 
como de uso específico nesse tipo de 
transporte, em observância ao disposto 
no Código Nacional de Trânsito.

VII. a amortização do principal e encargos 
de operação de crédito destinada a 
investimentos;

VIII. o dispêndio de recursos destinados a 
escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, desde que atendam às 
condições previstas no art. 77 da Lei nº 
9.394/96;

IX. a concessão de bolsas de estudo a 
alunos de escolas públicas e privadas, 
nos termos do art. 213, §1º, da CRFB.

Art. 14 - Não serão consideradas como 
ações de manutenção e desenvolvimento da educação 
básica pública, dentre outras assemelhadas:

I. a efetivação de pesquisas não 
vinculadas às instituições de ensino ou 
que, realizadas fora dos sistemas de 
ensino, não tenham por objetivo 
precípuo o aprimoramento de sua 

qualidade ou a sua expansão;
II. as subvenções a instituições públicas 

ou privadas de caráter assistencial, 
desportivo ou cultural;

III. a formação de quadros especiais de 
servidores para a administração 
pública municipal;

IV. a  r e a l i z a ç ã o  d e  p r o g r a m a s  
suplementares de alimentação, 
assistência médico-odontológica, 
farmacêutica e psicológica e outras 
formas assemelhadas de assistência 
social;

V. a realização de obras públicas de infra-
estrutura além dos limites da rede 
escolar, ainda que venham a beneficiá-
la, direta ou indiretamente;

VI. a remuneração de pessoal docente e 
demais trabalhadores da educação 
quando em desvio de função ou em 
exercício de atividades alheias à 
manutenção e ao desenvolvimento do 
ensino;

VII. os investimentos deslocados da 
unidade educacional, como Rádio e 
TV Educat iva,  construção de 
bibliotecas, museus e quadras 
poliesportivas;

VIII. a desapropriação de áreas de 
acesso às escolas;

IX. o pagamento de proventos e demais 
gastos vinculados à inatividade dos 
professores e demais trabalhadores 
da educação, vinculados ao ISSM;

X. despesas inscritas em restos a pagar 
processados sem o correspondente 
saldo financeiro e aquelas inscritas em 
restos a pagar não processados, 
mesmo que liquidados ou pagos em 
exercícios subseqüentes;

XI. quaisquer outros dispêndios que, após 
exame da documentação respectiva 
pelo TCM, se revelarem sem amparo 
da legislação pertinente.

Art. 15 - Os recursos relativos à aplicação 
na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, serão 
alocados exclusivamente no órgão 03.03 - Secretaria de 
Educação, e nas Unidades Orçamentárias 03.03.03 - 
Secretaria de Educação e 03.03.103 - Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização do Professor, em projetos ou atividades 
específicas da função Educação, com prioridades nas sub-
funções que representam os níveis de ensino e na fonte de 
recurso estabelecida pela Resolução TCM nº 1268/08.

Art. 16 - A Prefeitura manterá junto a uma 
instituição financeira oficial conta bancária, única e 
específica, denominada de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino – MDE.

Parágrafo único - Serão repassados para 
a conta bancária referida no caput deste artigo, no mínimo:

I. 5% (cinco por cento) do montante de 
recursos originários das transferências 
c o n s t a n t e s  d o s  a r t s .                                                                                                                                                 
158, II, III e IV, e 159, I, b, e § 3º, da 
CRFB, e das transferências a título de 
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compensação financeira pela perda de 
receitas decorrentes da desoneração 
das exportações - Lei Complementar 
nº 87/96;

II. 25% (vinte e cinco por cento) do 
montante de recursos originários das 
transferências constantes do art. 159, 
I, d, da CRFB;

III. 25% (vinte e cinco por cento) do 
montante de recursos originários das 
transferências constantes do art. 153, 
II, § 5º, da CRFB;

IV. 25% (vinte e cinco por cento) dos 
i m p o s t o s  a r r e c a d a d o s  p e l o s  
municípios constantes nos arts. 156, I, 
II e III, e 158, I, da CRFB, inclusive de 
autarquias e fundações que instituírem 
ou mantiverem, e seus respectivos 
ju ros ,  mu l tas  e  a tua l i zações  
monetárias, assim como a receita 
oriunda da cobrança da dívida ativa 
decorrentes de impostos e seus 
acréscimos.

Art. 17 - Os recursos do MDE inclusive 
aqueles oriundos dos rendimentos de aplicações 
financeiras, deverão ser aplicados pelo município no 
exercício financeiro em que lhes forem creditados, 
exclusivamente no âmbito de sua atuação prioritária, 
conforme estabelecido no art. 211, § 2º, da CRFB e de 
acordo com o art. 13 desta Lei, ficando vedada a sua 
utilização:

I. no financiamento de despesas não 
consideradas como de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica 
pública, de acordo com o art. 71, da Lei 
nº 9.394/96, e com o art. 14 desta Lei;

II. como garantia ou contrapartida de 
operações de crédito, internas ou 
externas, contraídas pelo município, 
que não se destinem ao financiamento 
de projetos, ações ou programas 
cons ide rados  como ação  de  
manutenção e desenvolvimento do 
ensino para a educação básica 
pública.

Parágrafo único. Não será admitida a 
movimentação na conta única e específica do MDE de 
recursos estranhos àqueles previstos na legislação 
pertinente.

Art. 18 - As operações referentes à 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, serão 
escrituradas em contas específicas.

Art. 19 - Os recursos do FUNDEB 
destinam-se ao financiamento de ações de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica pública, observando-
se o âmbito de atuação prioritária do município, conforme 
estatuído pelo art. 211, § 2º, da CRFB, independentemente:

a) da modalidade em que o ensino é 
oferecido - regular, especial ou de jovens 
e adultos;

b) da sua duração - ensino fundamental de 
oito ou de nove anos;

c) da idade dos alunos - crianças, jovens ou 
adul tos,  inc lus ive indígenas e 
quilombolas;

d) do turno de atendimento – matutino, 
vespertino ou noturno; e

e) da localização da escola - zona urbana, 
zona rural, área indígena ou quilombo.

Parágrafo único - A educação básica 
pública a que se refere este artigo compreende a Educação 
Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e 
Adultos.

Art. 20 - Os recursos do FUNDEB, inclusive 
aqueles originários de complementação da União, serão 
utilizados pelo município no exercício financeiro em que lhe 
forem creditados, em ações consideradas como de 
manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação 
básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 
9.394/96.

Parágrafo único - Até 5% (cinco por cento) 
dos recursos mencionados no caput deste artigo poderão 
ser aplicados no primeiro trimestre do exercício 
subseqüente àquele em que se deu o crédito, mediante 
abertura de crédito adicional, vedado o pagamento de 
despesa de exercício anterior - DEA.

Art. 21 - É obrigatória a aplicação de, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) das receitas 
provenientes do Fundo, incluída a complementação da 
União, quando for o caso, na remuneração dos profissionais 
do magistério da Educação Básica em efetivo exercício na 
rede pública, aí se incluindo os encargos sociais 
decorrentes dessa remuneração.

Parágrafo único - Para os fins do disposto 
no caput deste artigo, considera-se:

I. remuneração: os pagamentos devidos 
aos profissionais do magistério da 
educação em decorrência do efetivo 
exercício de cargo, emprego ou função 
integrantes da estrutura, quadro ou 
tabela de servidores do Município, 
conforme o caso;

II. profissionais do magistério da 
educação: docentes e profissionais 
que oferecem suporte pedagógico 
direto ao exercício da docência, aí se 
incluindo direção ou administração 
escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão, orientação educacional e 
coordenação pedagógica; e

III. efetivo exercício: atuação efetiva no 
desempenho das atividades de 
magistério previstas no inciso II, 
associada a sua regular vinculação 
contratual, temporária ou estatutária, 
com o órgão municipal que o 
r e m u n e r a ,  n ã o  s e n d o  
descaracterizado por eventuais 
afastamentos temporários previstos 
em lei que, com ônus para o 
e m p r e g a d o r,  n ã o  i m p l i q u e m  
rompimento da relação jurídica 
existente.
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Art. 22 - Os recursos da conta única e 
específica do FUNDEB somente poderão ser utilizados nas 
finalidades previstas em lei, ficando vedada a sua utilização 
nos casos especificados no art. 14 desta Lei.
 

Parágrafo único - A contabilização dos 
recursos do FUNDEB obedecerá às normas expedidas em 
portarias específicas da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 23 - Para efeito da apuração do valor 
aplicado na manutenção e desenvolvimento da educação 
básica pública serão consideradas as despesas pagas e 
liquidadas até 31 de dezembro de cada exercício, inscritas 
em restos a pagar, desde que respaldadas em 
correspondente saldo financeiro.

§ 1º - As despesas liquidadas a que se 
refere o caput deste artigo deverão ser pagas com recursos 
provenientes:

I. da conta única e específica do MDE;
II. da conta bancária, única e específica 

do FUNDEB.

§ 2º - Os recursos provenientes do 
cancelamento de restos a pagar, inscritos na forma deste 
artigo, deverão ser necessariamente aplicados na 
manutenção e desenvolvimento da educação básica pública 
até o término do exercício seguinte ao do cancelamento dos 
respectivos restos a pagar, sem prejuízo do percentual 
mínimo a ser aplicado no exercício correspondente.

Art. 24 - As retenções efetuadas a título de 
ISS e IRRF sobre despesas realizadas na aplicação dos 
recursos das contas referidas no art. 23, § 1º, I e II, da 
Resolução nº. 1276, de 17 de dezembro de 2008, do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, não 
incorporarão os valores do MDE e FUNDEB, devendo ser 
recolhidas ao Tesouro Municipal.

Art. 25 - A diferença a maior existente entre 
a contribuição efetiva do Município para a constituição do 
FUNDEB e aquela verificada em função dos alunos 
identificados no censo escolar integrará o total de valor 
aplicado com fim ao cumprimento do art. 212 da CRFB.

Art. 26 - As restituições devidas ao 
FUNDEF, decorrentes de decisões do Tribunal, continuarão 
sendo creditadas à conta desse mesmo Fundo, cuja 
aplicação deverá estar relacionada exclusivamente ao 
ensino fundamental, não sendo computada para fins do art. 
212 da Constituição Federal e nem para o FUNDEB.

Art. 27 - O município de Camaçari e o 
Estado da Bahia poderão celebrar convênios para 
transferência de alunos, recursos humanos, materiais e 
encargos financeiros nos quais estará prevista a 
transferência imediata de recursos do Fundo 
correspondentes ao número de matrículas que o Estado ou 
o município assumir.

Art. 28 – O orçamento da seguridade social 
abrangerá os recursos e as programações destinadas aos 
órgãos e entidades da Administração direta e indireta do 
Município, inclusive seus fundos e fundações, para atender 
às ações de saúde, previdência e assistência social, 
compreendendo inclusive àquelas relativas à concessão de 
benefícios previdenciários aos segurados dos Poderes do 

Município, seus órgãos e entidades da Administração direta 
e indireta, que serão consignadas ao Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, integrante do Orçamento de 
Seguridade Social.

§1° - O Município aplicará, no mínimo, 15% 
(quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos 
a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o 
artigo 158 e alínea b do inciso I e §3°, ambos do artigo 159 da 
Constituição Federal, em ações e serviços públicos de 
saúde, conforme disposto no inciso III do art. 7° da Emenda 
Constituição nº. 29, de 13 de setembro de 2000, combinado 
com as determinações contidas na Portaria nº. 2.047/GM, 
de 05.11.2002, do Ministério de Estado da Saúde e 
Resolução nº. 1277, de 17 de dezembro de 2008, do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

§ 2° - A base de cálculo para a apuração do 
valor mínimo definido no §1° a ser aplicado em ações e 
serviços públicos de saúde conforme estabelecido nos 
incisos do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT da Constituição Federal, é somatório: 

I. do total das receitas de impostos 
municipais: ISS, IPTU, ITBI/ITIV, IRRF;

II. do total das receitas de transferências 
recebidas da União: Quota-Parte do 
FPM; Quota-Parte do ITR; Quota-
Parte da Lei Complementar n° 87/96  
(Lei Kandir) – ICMS exportação;

III. das receitas de transferências do 
Estado: Quota-Parte do ICMS; Quota-
Parte do IPVA; Quota-Parte do IPI  
exportação; e

IV. de outras receitas correntes: Receita 
da Dívida Ativa Tributária de Impostos, 
Multas, Juros de Mora e Correção 
Monetária.

Art. 29 - Para efeito da aplicação do art. 77 
do ADCT, consideram-se despesas com ações e serviços 
públicos de saúde aquelas de custeio e de capital, 
financiadas pelo Município, relacionadas a programas 
finalísticos e de apoio que atendam simultaneamente, aos 
princípios do art. 7° da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 
1990, e às seguintes diretrizes:

I. sejam objeto do acesso universal e 
igualitário de que trata o art. 196 da 
Constituição Federal, obedeçam, 
ainda, ao princípio da gratuidade 
estabelecido pelo art. 43 da Lei 
Federal nº 8.080/90;

II. que sejam aplicados em conformidade 
com as metas e os objetivos 
explicitados no Plano de Saúde do 
Município; e

III. que sejam de responsabilidade 
específica do setor de saúde, não se 
confundindo, em nenhuma hipótese, 
com despesas relativas a outras 
políticas públicas voltadas para 
melhoria dos índices sociais e 
econômicos em geral  ( renda, 
educação, alimentação, saneamento, 
lazer, habitação) que apresentem 
reflexos sobre as condições de saúde.
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Parágrafo único - Além de atender aos 
critérios estabelecidos neste artigo, as despesas com ações 
e serviços de saúde, realizadas pelo Município deverão ser 
financiadas com recursos alocados por meio dos 
respectivos Fundos de Saúde, nos termos dos art. 77, § 3°, 
do ADCT e Resolução 1277/2008 TCM.

Art. 30 - As despesas de que trata o art. 28 
desta Lei destinar-se-ão a:

I. remuneração e aperfeiçoamento dos 
profissionais de saúde e de apoio, 
inclusive administrativo;

II. aquisição, manutenção, construção e 
conservação das instalações e 
equipamentos necessários à saúde; 

III. uso e manutenção de bens e serviços 
vinculados à saúde;

IV. levantamento estatístico, estudos e 
pesquisas, visando precipuamente ao 
aprimoramento da qualidade e à 
expansão da saúde;

V. transferência, na forma da lei, para o 
setor privado, em contrapartida à 
prestação de serviços de saúde para a 
população;

VI. aquisição de produtos alimentícios, 
nutrientes e materiais médico-
sanitários e demais materiais voltados 
especificamente para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde;

VII. real ização de at iv idades-meio 
necessár ias à implantação e 
manutenção das ações e serviços 
públicos de saúde.

Art. 31 - Atendidos os princípios e diretrizes 
operacionais definidas pela Portaria nº. 2047/2002 e 
Resolução nº. 1277/2008 do TCM para a aplicação da 
Emenda Constitucional n° 29/2000 e para efeito de 
aplicação do art. 77 do ADCT, consideram-se despesas com 
ações e serviços públicos de saúde as relativas à promoção, 
proteção, recuperação e reabilitação da saúde, incluindo:

I. vigilância epidemiológica e controle 
de doenças;

II. vigilância sanitária;
III. vigilância nutricional, controle de 

deficiências nutricionais, orientação 
alimentar, e a segurança alimentar 
promovida no âmbito do SUS;

IV. educação para a saúde;
V. saúde do trabalhador;
VI. assistência a saúde em todos os 

níveis de complexidade;
VII. assistência farmacêutica;
VIII. atenção à saúde dos povos indígenas;
IX. capacitação de recursos humanos do 

SUS;
X. pesquisa e desenvolv imento 

científico e tecnológico em saúde, 
promovidos por entidades do SUS;

XI. produção, aquisição e distribuição de 
insumos setoriais específicos, tais 
c o m o  m e d i c a m e n t o s ,  
i m u n o b i o l ó g i c o s ,  s a n g u e  e  
hemoderivados, e equipamentos;

XII. saneamento  básico e do meio 
ambiente, desde que associado 

diretamente ao controle de vetores,  
a ações próprias de pequenas 
comunidades ou em nível domiciliar, 
ou aos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEI);

XIII. serviços de saúde penitenciários, 
desde que firmado Termo de 
Cooperação específico entre os 
órgãos de saúde e os órgãos 
responsáveis pela prestação dos 
referidos serviços;

XIV. atenção especial aos portadores de 
deficiência; e

XV. ações administrativas realizadas 
pelos órgãos de saúde no âmbito do 
SUS e indispensáveis para a 
execução das ações indicadas nos 
itens anteriores.

Parágrafo único. Poderão integrar o 
montante considerado para cálculo do percentual mínimo 
constitucionalmente exigido, na forma definida no parágrafo 
único, II do artigo 7° da Portaria 2047/2002, 
excepcionalmente, as despesas de juros e amortizações, no 
exercício em que ocorrerem, decorrentes de operações de 
crédito contratadas a partir de 1° de janeiro de 2000, para 
financiar ações e serviços públicos de saúde.

Art. 32 - Em conformidade com os 
princípios e diretrizes mencionadas nos artigos 29, 30 e 31 
desta Lei, combinado com o disposto na Portaria nº. 
2047/2002 e Resolução nº. 1277/2008 TCM , não são 
consideradas como despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, para efeito de aplicação do disposto no 
art. 77 do ADCT, as relativas a:

I. pagamento de aposentadorias e 
pensões;

II. assistência à saúde que não atenda ao 
princípio da Universalidade (clientela 
fechada);

III. merenda escolar;
IV. saneamento básico, mesmo o previsto 

no inciso XII do art. 31 desta Lei, 
realizado com recursos provenientes 
de taxas ou tarifas e do Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza, 
a inda  que  excepc iona lmen te  
executado pela Secretaria de Saúde 
ou por entes a ela vinculados;

V. limpeza urbana e remoção de resíduos 
sólidos (lixo);

VI. preservação e correção do meio 
ambiente, realizadas pelos órgãos de 
meio ambiente dos Entes Federativos 
e por entidades não-governamentais;

VII. ações de assistência social não 
vinculadas diretamente à execução 
das ações e serviços referidos no art. 
7° da Portaria 2.047/2002, bem como 
aquelas não promovidas pelos órgãos 
de Saúde do SUS.

VIII. despesas realizadas com recursos 
or iginár ios de transferências 
voluntárias;

IX. despesas listadas no art. 30 desta 
Lei, no exercício em que ocorrerem, 
realizadas com receitas originárias 

DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº VIII 366 - de 03 a 09 de julho de 2010PÁGINA 08 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



de operações de crédito contratadas 
para financiá-las.

X. despesas inscritas em restos a pagar 
processados sem o correspondente 
saldo financeiro e aquelas inscritas 
em restos a pagar não processados, 
mesmo que liquidados ou pagos em 
exercícios subseqüentes;

XI. quaisquer outros dispêndios que, 
após exame da documentação 
respectiva pelo TCM, se revelarem 
s e m  a m p a r o  d a  l e g i s l a ç ã o  
pertinente.

Art. 33 - A aplicação em ações e serviços públicos 
de saúde será apurada pelo Tribunal de Contas dos Municípios 
mediante exame dos processos de pagamento encaminhados 
mensalmente pelo Gestor, devendo os mesmos encontrar-se, 
necessariamente, cadastrados no Sistema Integrado de Gestão e 
Auditoria - SIGA, os dados e informações da gestão pública 
municipal, na forma e prazos especificados por na Resolução  Nº 
1282/09 TCM – BA. 

Parágrafo único - Cópias autênticas dos 
processos dos restos a pagar liquidados do exercício em 
análise deverão ser encaminhadas à Inspetoria Regional, 
juntamente com a documentação de dezembro.

Art. 34 - Para efeito da apuração do valor 
aplicado em ações e serviços públicos de saúde, serão 
consideradas pelo TCM as despesas efetivamente pagas e 
liquidadas até 31 de dezembro de cada exercício, inscritas 
em restos a pagar, desde que respaldadas em 
correspondente saldo financeiro.

§ 1º - As despesas liquidadas a que se 
refere o caput deste artigo deverão ser pagas com recursos 
provenientes da conta de que trata o inciso III do art. 8º da 
Resolução Nº 1277/2008 TCM- BA.

§ 2º - Os recursos provenientes do 
cancelamento de restos a pagar, inscritos na forma deste 
artigo, deverão ser, necessariamente, aplicados em ações e 
serviços de saúde até o término do exercício seguinte ao do 
cancelamento dos respectivos restos a pagar, sem prejuízo 
do percentual mínimo a ser aplicado no exercício 
correspondente.

Art. 35 - Na execução orçamentária, a 
despesa deverá estar identificada por fonte de aplicação, 
conforme estabelecido na Resolução Nº 1268/08 TCM- BA, 
evidenciando a conta bancária utilizada para o seu 
pagamento.

Art. 36 - Os recursos aplicados através do 
Fundo Municipal de Saúde serão acompanhados e 
fiscalizados pelo Conselho Municipal de Saúde e 
Controladoria Geral do Município, que emitirá parecer a ser 
enviado ao TCM juntamente com a prestação de contas do 
mencionado Fundo.

Art.37 - O orçamento de investimento 
compreenderá as empresas em que o Município, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Municipal.

§1° - Para fins desta Lei e nos termos do art. 
2°, inciso III, da Lei Complementar nº. 101/2000, serão 

 

.

consideradas empresas estatais dependentes as empresas 
controladas cujos recursos recebidos do Tesouro Municipal 
sejam destinados ao pagamento de despesas com pessoal 
ou de custeio em geral ou de capital.

§2° - Excluem-se do disposto neste artigo 
as empresas que, integrantes do orçamento de 
investimentos, recebam recursos do Município por uma das 
seguintes formas;

I. participação acionárias;
II. pagamento pelo fornecimento de bens 

e pela prestação de serviços.

§3° - O orçamento de investimento 
detalhará, por empresa, as fontes de financiamento, de 
modo a evidenciar a origem dos recursos, e a despesa, 
segundo a classificação funcional, as categorias 
programáticas até seu menor nível, categoria econômica e o 
grupo de despesa, nos quais serão aplicados os recursos.

Art. 38 - A proposta Orçamentária Anual 
que o Poder Executivo encaminhará a Câmara Municipal, 
até 15 de outubro de 2010, será composta, além da 
mensagem e do respectivo projeto de Lei, de:  

I. anexos dos orçamentos fiscal e de 
seguridade social;

II. informações complementares.

§1° - Integrarão a Lei de Orçamento, 
conforme estabelece o §1° do art. 2° da Lei n° 4320/64:

I. sumário geral da receita e da despesa 
por funções de Governo;

II. quadro demonstrativo da receita e 
despesa segundo as categorias 
econômicas, na forma do Anexo 01 da 
Lei n° 4320/64;

III. quadro discriminativo da receita por 
fontes e respectiva legislação;

IV. quadro das dotações por órgãos do 
Governo e da Administração.

§2° - Os anexos relativos ao orçamento 
fiscal e da seguridade social serão compostos, com dados 
isolados ou consolidados, pelos seguintes demonstrativos:

I. da  p rog ramação  re fe ren te  à  
manutenção e desenvolvimento do 
ensino, de modo a dar cumprimento ao 
disposto no art. 212 da Constituição 
Federal:

II. da programação referente à aplicação 
em ações e serviços públicos de 
saúde, para dar cumprimento ao 
estabelecimento nos incisos do art. 77 
d o  A t o  d a s  D i s p o s i ç õ e s  
Constitucionais Transitórias – ADCT 
da Constituição Federal, inciso III do 
art. 7° da Emenda Constitucional 
29 /2000 ,  comb inado  com as  
determinações contidas na Portaria 
2.047/GM, de 05.11.2002, do Ministro 
de Estado da Saúde e Resolução 
1277/2008 TCM;

III. do quadro da dívida fundada e 
flutuante do Município, com base no 
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Balanço Patrimonial do exercício 
financeiro de 2009;

IV. demonstrativo da Receita Arrecadada 
nos últimos 3(três) exercícios e sua  
p r o j e ç ã o  p a r a  o s  3 ( t r ê s )  
subseqüentes;

§3° - Acompanharão a Lei de Orçamento;

I. demonstrativo da Receita e Despesa 
segundo o Anexo 02 da Lei n° 4320/64;

II. demonstrativo da despesa na forma 
dos Anexos 6 a 9 da Lei n° 4320/64 art. 
2°, § 2° e suas alterações;

III. quadro demonstrativo da atualização 
d o  P PA e  A n e x o  d e  M e t a s  
Administrativas da LDO;

IV. demonstrativo da despesa por função;
V. demonstrativo da despesa por sub-

função;
VI. demonstrativo da despesa por 

programa.

Art. 39 - A despesa será detalhada de acordo 
com o estabelecido na Portaria n° 42/99, na Portaria n° 
163/2001 e Portaria Conjunta n° 03 de 16/10/2008 
STN/SOF, alterada pela portaria-conjunta nº 1, de 30 de 
junho de 2009, STN/SOF.

Art. 40 - Na fixação das despesas serão 
observados prioritariamente os gastos com:

I. pessoal e encargos sociais;
II. serviços da dívida pública municipal;
III. contrapart ida de convênios e 

financiamentos;
IV. projetos e obras em andamento que 

ultrapassem a 30% (trinta por cento) do 
cronograma de execução. 

§1° - Os recursos originários do Tesouro 
Municipal serão, prioritariamente, alocados para atender às 
despesas com pessoal e encargos sociais, nos limites 
previstos na Lei Complementar n° 101/2000, e serviços da 
dívida, somente podendo ser programados para outros 
custeios administrativos e despesas de capital, após o 
atendimento integral dos aludidos gastos.

§2° - As atividades de manutenção básica 
terão preferência sobre as atividades que visem a sua 
expansão.

§3° - Não poderão ser incluídas despesas a 
título de Investimentos Regime de Execução Especial, salvo 
nos casos previstos em Lei específica.

Art. 41 - É vedada a inclusão, na Lei 
Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a 
título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas 
destinadas às pessoas jurídicas de direto privado, sem fins 
lucrativos, de atividades de natureza continuada, que 
atendam diretamente ao público, de forma gratuita , nas 
áreas de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência 
Social, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia, Agricultura, 
Pecuária, Piscicultura e Extrativismo, caracterizadas como 
do relevante interesse público para o Município.

 §1° - O repasse de recursos por órgão ou 

                   

entidade da administração direta ou indireta a entidades 
civis sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade 
pública em nível federal, estadual e/ou municipal, a título de 
subvenção ou auxílio, obedecerá ao quanto disposto nos 
artigos 16 e 17 da Lei Federal nº. 4.320/64, art. 29 da Lei 
8666/93, art. 26 da Lei Complementar nº. 101/00, Instrução 
Normativa n° 01, de 17 de outubro de 2005, combinados 
com as disposições constantes da Resolução nº 1121, de 21 
de dezembro de 2005, alterada pela Resolução 1.257/2007 
e Instrução Normativa 01 de 13 agosto de 2009, ambas do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e art. 
1º da Lei Municipal nº. 669, de 11.03.2005. 

§2° - O repasse de recursos por órgão ou 
entidade da administração direta ou indireta a organização 
social – OS e organizações da sociedade civil de interesse 
público - OSIP, obedecerá ao quanto disposto nas Leis 
Federais 9.637/98 e 9.790, de 23 de março de 1999, 
combinadas com a resolução 1269/2008 do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia.

§3° - Os recursos destinados a título de 
subvenções sociais, somente serão alocados nos órgãos, 
entidades e fundos, que atuam nas áreas citadas no caput 
deste artigo.

§4° - Os repasses de recursos serão 
efetivados através de convênios, conforme determina o art. 
116 da Lei n° 8.666/1993 e a exigência do art. 26 da Lei 
Complementar n°101/2000.

Art. 42 - A concessão de recursos para 
cobrir necessidades de pessoas físicas, obedecerá ao art. 
26 da Lei Complementar n° 101/2000, combinado com o 
disposto no art. 2º da Lei Municipal nº. 669 de 11.03.2005.

Art. 43 - A discriminação da receita será 
efetuada de acordo com o estabelecido na Portaria Conjunta 
n° 03, de 16 de outubro de 2008, alterada pela portaria-
conjunta nº 1, de 30 de junho de 2009, ambas da Secretaria 
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e Secretaria 
de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que aprova o Manual da Receita 
Nacional e Despesa Nacional. 

Art. 44 - A receita municipal será constituída 
da seguinte forma:

I. dos tributos de sua competência;
II. das transferências constitucionais;
III. das atividades econômicas que, por 

conveniência, o Município venha a 
executar;

IV. dos convênios firmados com órgãos 
e entidades da Administração 
Pública Federal, Estadual ou de 
outros Municípios ou com Entidades 
e Instituições Privadas Nacionais e 
Internacionais, firmados mediante 
instrumento legal;

V. das oriundas de serviços executados 
pelo Município;

VI. da cobrança da dívida ativa;
VII. das oriundas de empréstimos e 

f inanc iamentos  dev idamente  
autorizados e contratados;

VIII. dos recursos para o financiamento da 
Educação, definido pela legislação 
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vigente;
IX. dos recursos para financiamentos da 

Saúde, definido pela legislação 
vigente, em especial art. 77 do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT da Constituição 
Federal, Emenda Constitucional 
29/2000, combinado com as 
determinações contidas na Portaria 
2.047/GM, de 05.11.2002, do 
Ministro de Estado da Saúde e 
Resolução 1277/08 TCM;

X. de outras rendas.  

Art. 45 - Nos orçamentos fiscal, da 
seguridade social e de investimentos a apropriação da 
despesa far-se-á por categoria de programação conforme 
conceito estabelecido no art. 9°, inciso VII, desta Lei. 

§1° - Para fins de integração do 
planejamento e orçamento, será adotada, no âmbito do 
Município, a classificação por função, subfunção e 
programa a que se refere à Portaria n° 42, de 14 de abril de 
1999, do Ministro de Estado do Orçamento e Gestão.

§2° - Os órgãos da Administração Direta, os 
Fundos, Autarquias, Empresas e demais entidades da 
Administração Indireta, responsáveis direta ou 
indiretamente pela execução das ações de uma categoria 
de programação, serão identificados na proposta 
Orçamentária, como unidades orçamentárias.

§3° - As dotações atribuídas às unidades 
Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual ou em crédito 
adicional, poderão ser executadas por unidades gestoras 
de um mesmo ou de outro órgão da Administração Direta, 
integrante dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 
mediante a descentralização interna ou externa de 
crédito, respectivamente.

§4º - As atividades com a mesma finalidade 
de outras já existentes poderão observar o mesmo código, 
independentemente da unidade executora.

§5º - Cada projeto constará somente de 
uma esfera orçamentária e de um programa.

§6º - Os Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social discriminarão os grupos de natureza de 
despesa que constituem agregação de elementos de 
despesa de mesmas características quanto ao objeto de 
gasto, conforme a seguir discriminados:

I. GRUPOS DE NATUREZA DE 
DESPESA

1 - pessoal e encargos sociais;
2 - juros e encargos da dívida;
3 - outras despesas correntes;
4 – investimentos;
5 - inversões financeiras; e
6 - amortização da dívida.

§7º - A modalidade de aplicação destina-se 
a indicar se os recursos serão aplicados:

I.   mediante transferência financeira:

a. a outras esferas de Governo, seus 

órgãos, fundos ou entidades; ou
b. diretamente a entidades privadas 

sem fins lucrativos e outras 
instituições; ou

II. diretamente pela unidade detentora do 
crédito orçamentário, ou por outro 
órgão ou entidade no âmbito do 
mesmo nível de Governo.

§8º - A especificação da modalidade de que 
trata o §7º deste artigo observará, no mínimo, o seguinte 
detalhamento:

I. transferências Intragovernamentais -
10; 

II. transferências à União - 20;
III. transferência à governo estadual - 30;
IV. administração municipal - 40;
V. transferências a instituições privadas 

sem fins lucrativos - 50;
VI. transferências a instituições privadas 

com fins lucrativos – 60;
VII. t r ans fe rênc ias  a  i ns t i t u i ções  

multigovernamentais – 70;
VIII. transferências a consórcios públicos - 

71;
IX. transferências ao Exterior – 80;
X. aplicação direta - 90; ou
XI. aplicação direta decorrente de 

operação entre órgãos, fundos e 
entidades integrantes dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social – 91;

XII. a definir – 99.

§9º - A alteração da Modalidade de 
Aplicação, devido à sua natureza de informação gerencial, 
poderá ser efetivada durante o exercício financeiro, desde 
que verificada inviabilidade técnica, operacional ou 
econômica da execução da despesa naquela modalidade 
prevista inicialmente, devidamente justificada, mediante 
Decreto, no âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito 
Municipal, e, no Poder Legislativo, em ato próprio, pelo 
Presidente da Câmara de Vereadores.

§10 - Identificador de uso (IDUSO) Código 
utilizado para indicar se os recursos se destinam à 
contrapartida nacional e, nesse caso, indicar a que tipo de 
operações – empréstimos, doações ou outras aplicações.

I. Fica instituída no município a Tabela 
Única de Identificador de Uso, na forma 
da Portaria Conjunta n° 03 de 
16/10/2008 STN/SOF, alterada pela 
portaria-conjunta nº 1, de 30 de junho de 
2009 STN/SOF:

0- recursos não destinados à 
contrapartida;
1- contrapartida – Banco Internacional 
para a Reconstrução e o
Desenvolvimento – BIRD;
2- contrapartida – Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – 
BID;
3- contrapartida de empréstimos com 
enfoque setorial amplo;
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4- contrapartida de outros 
empréstimos;
5- contrapartida de doações.

§11 - Grupo de Destinação de Recursos 
divide os recursos em originários do Tesouro ou de Outras 
Fontes e fornece a indicação sobre o exercício em que foram 
arrecadadas, se corrente ou anterior.

I. Fica instituída no município a Tabela 
Única de Grupo de Destinação de 
Recursos, na forma da Portaria 
Conjunta n° 03 de 16/10/2008 
STN/SOF, alterada pela portaria-
conjunta nº 1, de 30 de junho de 2009 
STN/SOF:

1- recursos do tesouro – exercício 
corrente;

2- recursos de outras fontes – 
exercício corrente;

3- recursos do tesouro – exercícios 
anteriores;
6- recursos de outras fontes – 
exercícios anteriores;
9- recursos condicionados.

§12 - Especificação das Destinações de 
Recursos é o código que individualiza cada destinação. 
Possui a parte mais significativa da classificação, sendo 
complementado pela informação do IDUSO e Grupo Fonte. 
Para fins de captura e transferência dos dados 
orçamentários, financeiros e contábeis, por via eletrônica, 
através do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA, 
fica instituída no município a Tabela Única de Destinações 
de Recursos/Fonte de Recursos, na forma do Anexo Único 
da Resolução 1268/08 do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia. 

I. Des t inação  Pr imár ia  ou  Não 
Financeira Código Descrição:

00 - recursos Ordinários;
01 - receita de impostos e transferências 
de impostos – educação – 25%;
02  -  r ece i t as  de  impos tos  e  
transferências de impostos – saúde – 
15%;
03 - contribuição p/ o regime próprio de 
previdência social – RPPS (patronal, 
servidores e compensação financeira);
04 - contribuição ao programa ensino 
fundamental – salário educação;
14 - transferências de recursos do 
sistema único de saúde – SUS;
15 - transferências de recursos do fundo 
nacional de desenvolvimento da 
educação – FNDE;
16 - contribuição de intervenção do 
domínio econômico – CIDE;
18 - transferências FUNDEB (aplicação 
na remuneração dos profissionais do 
magistério em efetivo exercício na 
educação básica);
19 - transferências FUNDEB (aplicação 
em outras despesas de Educação 
Básica);
22 - transferências de convênios – 

 

educação;
23 - transferências de convênios – 
saúde;
24 - transferências de convênios – 
o u t r o s  ( n ã o  r e l a c i o n a d o s  à  
educação/saúde);
29 - transferências de recursos do 
Fundo Nacional de Assistência Social – 
FNAS;
30 - transferências do Fundo de 
Investimento Econômico Social – FIES;
42 - Royalties/Fundo Especial do 
Petróleo/Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais;
50 - Receitas Próprias de Entidades de 
Administração Indireta

II.  Destinação Não Primária ou 
Financeira:

90 - operações de crédito internas;
91 - operações de crédito externas;
92 - alienação de bens;
93 - outras receitas não primárias;

             94 - remuneração de depósitos bancários.

a. Os rendimentos de aplicação 
financeira terão o mesmo código da fonte 
o r i g ina l ,  sa l vo  quando  houve r  
detalhamento de destinação específica.

§13 - Detalhamento das Destinações de 
Recursos é o maior nível de particularização da Destinação 
de Recursos, não utilizado na elaboração do orçamento e de 
uso facultativo na execução orçamentária. Nele a 
destinação pode ser detalhada, a título de exemplo, por 
obrigação, convênio ou cadastro, sendo este último um 
código genérico para diversas situações.

I. Fica instituída no município a Tabela 
Única Detalhamento das Destinações de 
Recursos.

000 - recursos ordinários;
001 - receita diretamente arrecadada;
004 - Royalties Petróleo;
005 - FIES - Fundo de Investimentos 
Econômicos e Sociais;
006 -TLC - Taxa de Limpeza e 
Conservação;
007 - COSIP - Contribuição Para Custeio 
da Iluminação;
008 - CIDE - Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico;
009 - FCBA  Fundo de Cultura do Estado 
Da Bahia;
012 - convênios federais;
013 - convênios estaduais;
014 - convênios externos;
016 - operações de créditos internos;
017 - operações de créditos externos;
018 - contribuição do instituto previdência 
social;
020 - receitas de impostos e transferência 
de impostos - 15% saúde;
021 - convênio – saúde;
022 - gestão do SUS;
023 - consórcio intermunicipal de saúde;
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024 - assistência farmacêutica;
025 - média e alta complexidade;
026 - atenção básica;
027 - vigilância em saúde;
028 - programa de saúde;
029 - outras transferências vinculadas a 
programas de saúde; 
030 - receitas de impostos e transferência 
de impostos - 25% educação;
031 - FNDE - salário educação;
032 - recursos FUNDEB;
033 - programa educação – PNAE;
034 - programa educação – PDDE;
035 - programa educação – PNAP;
036 - programa educação – PNATE;
039 - outras transferências ligadas a 
projetos de educação;
041 – proteção social básica;
042 – proteção social especial; 
098 - outras fontes internas;
099 - outras fontes externas.

§14 - As Fontes prioritárias para o exercício 
financeiro de 2011 são as especificadas nos §§ 10, 11, 12 e 
13 do Art. 44 que integra esta Lei, as quais integrarão a Lei 
Orçamentária Anual de 2011, todavia, os §§ 10 e 11 podem 
ser alterados por edição de nova Portaria STN/SOF, o § 12 
pode ser alterado por edição de nova Resolução TCM, o § 13 
pode ser alterado por necessidade do município, com vistas 
a facilitar e execução orçamentária e torná-la o mais 
transparente possível.

§15 - Os valores fixados as Fontes poderão 
ser alterados entre as mesmas, no decurso do exercício 
financeiro, por meio de Decreto do Chefe do Poder 
Executivo, para atender às necessidades de execução 
Orçamentária, respeitadas sempre suas vinculações 
constitucionais, legais, e verificada a inviabilidade técnica, 
operacional ou legal da execução do crédito na modalidade 
e fonte previstas na Lei Orçamentária de 2011 e em seus 
créditos adicionais.

Art. 46 - A Lei Orçamentária estimará a 
receita e fixará a despesa dentro da realidade, capacidade 
econômico-financeira e da necessidade do Município, em 
igual valor.

Seção III
Da Descentralização de Créditos Orçamentários 

consignados aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social

Art. 47 - Os créditos orçamentários 
consignados aos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 
podem ser descentralizados, no âmbito do mesmo órgão ou 
entidade, entre estes ou para outros órgãos, unidades, 
fundos, fundações e autarquias, para execução de ações 
orçamentárias integrantes dos respectivos orçamentos, 
mediante expressa autorização e delegação de atribuição e 
competência, em ato próprio no âmbito do Poder Executivo, 
pelo Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, pelo 
Presidente da Câmara de Vereadores, na forma definida no 
art. 9º desta Lei, com vistas à realização de ações 
constantes do programa de trabalho do órgão/unidade de 
origem.

§1º - As dotações atribuídas às Unidades 
Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual ou em créditos 

adicionais, poderão ser executadas por unidades gestoras 
de um mesmo ou de outro órgão da Administração Direta ou 
Indireta, integrante dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, mediante a descentralização interna ou externa de 
crédito, respectivamente.

§2º -  Ao órgão ou ent idade da 
Administração Direta ou Indireta compete à administração 
dos créditos que lhe foram consignados na Lei 
Orçamentária Anual ou em seus créditos adicionais, salvo 
quando esta competência for atribuída a uma outra unidade 
gestora devidamente reconhecida.

§3º - O Órgão ou Unidade Orçamentária e 
Gestora, tendo em vista a obtenção dos resultados das 
ações cujos créditos lhe foram consignados na Lei 
Orçamentária ou mediante créditos adicionais, poderá 
proceder, mediante autorização no âmbito do Poder 
Executivo, do Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, do 
Presidente da Câmara de Vereadores, à sua 
descentralização em valor total ou parcial para outro Órgão 
ou Unidade Orçamentária e Gestora integrante dos 
orçamentos fiscal ou da seguridade social do Município. 

§4º - A cessão de crédito orçamentário para 
outro Órgão ou Unidade Orçamentária ou Gestora, em 
termos operacionais, distingue-se em:

I. descentralização de crédito interna ou 
provisão que consiste na cessão de 
crédito de uma unidade orçamentária 
para outra unidade orçamentária ou 
gestora, integrantes de um mesmo órgão 
(secretaria, órgão, unidade diretamente 
subordinado ao Prefeito ou ao Presidente 
da Câmara) ou de uma mesma entidade 
(autarquia ou fundação ou empresa 
estatal dependente);

II. descentralização de crédito externa é a 
cessão de crédito orçamentário entre 
unidades orçamentárias ou entre estas e 
unidades gestoras, integrantes de 
diferentes órgãos ou entidades.

§5º - A unidade recebedora do crédito, em 
sua aplicação, deve exata observância e cumprimento, além 
das normas legais sobre a execução da despesa, assim 
como ao objetivo estabelecido no programa de trabalho e as 
classificações da despesa que caracterizam o crédito 
orçamentário correspondente.

Seção IV
Diretrizes para a Elaboração e Execução dos 

Orçamentos e suas Alterações

Art. 48 - O Poder Legislativo encaminhará, 
até o dia 31 de agosto de 2010, ao Poder Executivo, a 
respectiva proposta de orçamento, para efeito de sua 
consolidação na proposta de orçamento do Município, 
atendidos os princípios constitucionais e a Lei Orgânica 
Municipal, estabelecidos a esse respeito.

§1º - Na elaboração de sua proposta, o 
Poder Legislativo, além da observância do estabelecido 
nesta Lei, adotará:

I. o estabelecimento no art. 29-A da 
Constituição Federal, inserido pela 
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Emenda Constitucional n° 25/2000, 
alterado pela 

;
II. o disposto no Parecer Normativo Nº. 

012/06, de 26 de abril de 2006 do 
Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia;

III. os procedimentos estabelecidos pelo 
órgão municipal responsável pela 
e l a b o r a ç ã o  d o  o r ç a m e n t o ,  
estabelecido por Lei Municipal 
específica. 

§2º - O total da despesa do Poder 
Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores 
e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 
os percentuais estabelecidos no Art. 2° da EC 58/2009, 
relativos ao somatório da receita tributária e das 
transferências previstas no § 5° do artigo 153 e nos artigos 
158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado 
no exercício de anterior.

§3º - Para fins do disposto no parágrafo 
anterior tomar-se-á por referência o somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5° do artigo 153 
e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, 
efetivamente realizado até o mês de junho projetado até 
dezembro de 2010.

Art. 49 - Os órgãos da administração direta 
e seus fundos deverão entregar suas respectivas propostas 
Orçamentárias ao órgão municipal responsável pela 
elaboração do orçamento estabelecido por Lei Municipal 
específica, até o dia 31 de agosto de 2010, observando os 
parâmetros e diretrizes estabelecidos nesta Lei, para fins de 
consolidação do projeto de Lei Orçamentária. 

Art. 50 - A Procuradoria Geral do Município 
encaminhará ao órgão municipal responsável pela 
elaboração do orçamento estabelecido por Lei Municipal 
específica, até o dia 01 de julho de 2010, a relação dos 
débitos atualizados e constantes de precatórios judiciários a 
serem incluídos na Proposta Orçamentária para o exercício 
de 2011, na forma do definido na  Constituição Federal, 
observadas   as disposições  contidas  na Emenda 
Constitucional nº 62/2009  de 09/12/2009,  que  altera  o art. 
100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo 
regime especial de pagamento de precatórios pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, discriminada por 
órgão da administração direta, autarquias, fundações e 
fundos e por grupos de despesa, aonde se enquadrar, a Lei 
Municipal nº. 746/2006, especificando:

I. número e data do ajuizamento da ação 
ordinária;

II. número e tipo do precatório;
III. tipo de causa julgada;
IV. data da autuação do precatório;
V. nome do beneficiário;
VI. valor a ser pago; e
VII. data do trânsito em julgado.

§ 1º A inclusão de recursos na Lei 
Orçamentária será realizada de acordo com as 
determinações contidas na Emenda Constitucional nº 
62/2009 de 09/12/2009, que altera o art. 100 da Constituição 
Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições 

Emenda Constitucional nº 58, de 23 

de setembro de 2009

Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de 
pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios.

Art. 51 - As propostas de modificação do 
projeto de Lei Orçamentária Anual serão apresentadas:

I. n a  f o r m a  d a s  d i s p o s i ç õ e s  
constitucionais e no estabelecido na 
Lei Orgânica do Município;

II. acompanhadas de exposição de 
motivos que as justifiquem.

§1° - Os projetos de Lei relativos a créditos 
adicionais serão apresentados na forma e com o 
detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§2° - Acompanharão os projetos de Lei 
relativos a créditos adicionais exposições de motivos 
circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as 
conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas 
sobre a execução das atividades, dos projetos, das 
operações especiais e dos respectivos subtítulos e metas.

§3° - Cada projeto de Lei deverá restringir-
se a um único tipo de crédito adicional, conforme definido no 
art. 41, incisos I e II, da Lei n° 4.320/1964.

§4° - Nos casos de créditos à conta de 
recursos de excesso de arrecadação, as explorações de 
motivos conterão a atualização das estimativas de receitas 
para o exercício, evidenciando o excesso apurado ou sua 
tendência para o exercício.

Art. 52 - Na apreciação pelo Poder 
Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as 
emendas somente poderão ser aprovadas caso:

I. sejam compatíveis com o Plano 
Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias;

II. indiquem os recursos necessários, 
admitidos apenas os provenientes de 
anulação de despesas, excluídos os 
que incidam sobre:

a.         dotação para pessoal e seus encargos;
b.         serviços da dívida;
c.          recursos vinculados a fins específicos;
d.   contrapartida obrigatória do Tesouro 

Municipal a recursos transferidos ao 
Município.

III. sejam relacionadas com:
a.       a correção de erros ou omissões; ou
b.     os dispositivos dos textos do projeto de 

Lei.

§1° - As emendas deverão indicar como parte 
da justificativa:

I. no caso de incidirem sobre despesas com 
investimentos, a viabilidade econômica 
e técnica do projeto durante a vigência 
da Lei Orçamentária;

II. no caso de incidirem sobre despesas com 
ações de manutenção, a comprovação 
de não inviabilização operacional da 
entidade ou órgão cuja despesa é 
reduzida.

§2°- A correção de erros ou omissões será 
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justificada circunstancialmente e não implicará a indicação 
de recursos para aumento de despesas previstas no projeto 
de Lei Orçamentária.

Art. 53 - A criação de novos projetos ou 
atividades, além dos constantes da proposta de Lei 
Orçamentária Anual, somente será admitida mediante a 
dedução de dotações alocadas a outros projetos ou 
atividades, observadas as disposições constitucionais, o 
estabelecido na Lei Orgânica do Município e nesta Lei.

Art. 54 - A elaboração do projeto, a 
aprovação e execução da Lei Orçamentária de 2011 
deverão ser realizadas de modo a evidenciar a 
Transparência da Gestão Fiscal, observando o princípio da 
publicidade e permitindo-se um amplo acesso da sociedade 
a todas as informações relativas a cada etapa do processo 
orçamentário, em cumprimento ao quanto disposto no art. 
48 da Lei Complementar nº. 101, 04 de maio de 2000.

Art. 55 - O Chefe do Poder Executivo 
adotará mecanismos para assegurar a participação social 
na indicação de prioridades na elaboração da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2011, bem como no 
acompanhamento e execução dos projetos contemplados.

Parágrafo único - Os mecanismos 
previstos no caput deste artigo serão operacionalizados:

I. mediante audiências regionais e 
temáticas do Orçamento Participativo, 
em todas as regiões administrativas, 
com a participação da população em 
geral, de entidades de classes, setores 
organizados da sociedade civil e 
organizações não governamentais;

II. pela seleção conjunta através do 
disposto no inciso anterior, dos projetos 
prioritários, por cada área considerada, 
a serem incorporados na proposta 
orçamentária do exercício;

III. nas audiências públicas do Orçamento 
Participativo serão adotadas formas de 
c o m u n i c a ç ã o ,  a c e s s í v e i s  à  
comunidade, como meio de garantir a 
participação social democraticamente;

IV. Mediante audiência pública a ser 
realizada na Câmara Municipal; 

V. ou por qualquer outro mecanismo, 
instrumento ou metodologia que 
assegure a participação social.

Art. 56 - O Poder Executivo poderá enviar 
mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações 
no projeto de Lei Orçamentária enquanto não iniciada na 
comissão técnica a votação da parte cuja alteração é 
proposta. 

Art. 57 - Até 03 (três) dias após o 
encaminhamento à sanção governamental do projeto de Lei 
Orçamentária, o Poder Legislativo enviará ao Poder 
executivo, em meio magnético de processamento 
eletrônico, os dados e informações:

I. em relação a cada categoria de 
programação e grupo de despesa dos 
projetos originais, o total dos 
acréscimos e o total dos decréscimos, 

especificando  as classificações  
institucional, programática e fonte de 
recurso, realizados pela Câmara em 
função das Emendas Legislativas;

II. as novas categorias de programação 
instituídas pelas emendas legislativas, 
cujo detalhamento deverá obedecer o 
disposto no inciso I, deste artigo. 

Art. 58 - Sancionada e promulgada a Lei 
Orçamentária, serão aprovados e publicados, para efeito de 
execução Orçamentária, os Quadros de Detalhamento da 
Despesa – QDDs, relativos aos Programas de Trabalho 
integrantes da Lei Orçamentária Anual.

§1° - As atividades e projetos serão 
detalhados, no Quadro de Detalhamento da Despesa – 
QDD, por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de 
Despesa, Modalidade de Aplicação e Elementos de 
Despesa;

    
§2° - Os Quadros de Detalhamento de 

Despesa – QDDs, deverão discriminar os projetos e 
atividade consignados à cada Órgão e Unidade 
Orçamentária, especificando a Categoria Econômica, o 
Grupo de Natureza de Despesa, a Modalidade de Aplicação 
e o Elemento de Despesa e Fonte de Recurso;

§3° - Os QDDs serão aprovados, por 
Decreto, no âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito 
Municipal, e, no Poder Legislativo, pelo Presidente da 
Câmara de Vereadores;

§4° - Os QDDs poderão ser alterados, no 
decurso do exercício financeiro, para atender às 
necessidades de execução Orçamentária, respeitados 
sempre os valores dos respectivos Grupos de Natureza da 
despesa estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos 
adicionais regularmente abertos.

Art. 59 - Até 30 (trinta) dias após a 
publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo, através 
de Decreto, elaborará programação financeira, visando 
compatibilizar os gastos com a efetiva arrecadação das 
receitas e o cronograma de execução mensal de 
desembolso, conforme estabelecido no art. 8° da Lei 
Complementar n° 101/2000.

Art. 60 - As propostas de modificações da 
Lei Orçamentária por créditos adicionais serão 
apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido 
nesta lei e no que couber na Lei Orçamentária Anual.

CAPÍTULO III
DA GERAÇÃO DA DESPESA

Art. 61 - Serão consideradas não 
autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a 
geração de despesa ou assunção de obrigação que não 
atendam o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei 
Complementar nº.101/00 e artigos 62 e 63, desta Lei.

Art. 62 - A criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta 
aumento da despesa será acompanhado de:

I. estimativa do impacto orçamentário-
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financeiro no exercício em que deva 
en t r a r  em  v i go r  e  nos  do i s  
subseqüentes;

II. declaração do ordenador da despesa 
de que o aumento tem adequação 
Orçamentária e financeira com a Lei 
Orçamentária Anual e compatibilidade 
com o Plano Plurianual e com a Lei de  
Diretrizes Orçamentárias.

§1° - Para os fins desta Lei, em 
conformidade com a Lei Complementar nº. 101/00 
considera-se:

I. adequada com a Lei Orçamentária Anual, 
a despesa objeto de dotação específica 
e suficiente ou que esteja abrangida 
por crédito genérico, de forma que 
somadas todas as despesas da mesma 
espécie, realizadas e a realizar, 
previstas no programa de trabalho, não 
sejam ultrapassados os limites 
estabelecidos para o exercício;

II. compatível com o Plano Plurianual e a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, a 
despesa que se conforme com as 
diretrizes, objetivos, prioridades e 
metas previstos nesses instrumentos e 
que não infrinja qualquer de suas 
disposições.

§2° - A estimativa de que trata o inciso I do 
caput deste artigo, será acompanhada das premissas e 
metodologia de cálculo utilizado.

§3° - Para os fins do §3° do art. 16 da Lei 
Complementar n° 101/2000, são consideradas despesas 
irrelevantes aquelas que não excedam os limites 
estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n° 
8.666, de 21.06.93, atualizadas pelas Leis n° 8.883, de 
08.06.94, n° 9.648 de 27.05.98 e n° 9.854, de 27.10.99.

§4° - As normas estabelecidas neste artigo 
constituem condição prévia para:

I. empenho e licitação de serviços, 
fornecimento de bens ou execução de 
obras;

II. desapropriação de imóveis urbanos a 
que se refere o § 3° do art. 182 da 
Constituição Federal.

Art. 63 - Considera-se obrigatória de 
caráter continuado a despesa corrente derivada de Lei, 
medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios.

§1° - Os atos que criarem ou aumentarem 
despesa de que trata o caput deste artigo deverão ser 
instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 61 
desta Lei, e demonstrar a origem dos recursos para seu 
custeio.

§2° - Para efeito do atendimento do §1° 
deste artigo, o ato será acompanhado de comprovação de 
que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas 
de resultados fiscais previstas no Anexo II desta Lei, 

devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, 
ser compensados pelo aumento permanente de receita ou 
pela redução permanente de despesa.

§3° - Para efeito do parágrafo anterior, 
considera-se aumento permanente de receita o proveniente 
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§4° - A comprovação referida §2° deste 
artigo, apresentada pelo proponente, conterá as premissas 
e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame 
de compatibilidade da despesa com as demais normas do 
plano plurianual e desta Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§5° - A despesa de que trata este artigo não 
será executada antes da implementação das medidas 
referidas no §2° deste artigo, as quais integrarão o 
instrumento que a criar ou aumentar.

§6° - O disposto no §1° deste artigo, não se 
aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao 
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o 
inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

§7° - Considera-se aumento de despesa a 
prorrogação daquela criada por prazo determinado.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS 

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 64 - Para os efeitos desta Lei, entende-
se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos 
com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de 
membros de Poder,  com quaisquer espécies 
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e 
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas 
e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como 
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município 
às entidades de previdência.

Parágrafo único - A despesa total com 
pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em 
referência com as dos onze meses imediatamente 
anteriores, adotando-se o regime de competência.

Art. 65 - Os contratos de terceirização de 
mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e 
empregados públicos serão contabilizados como “Outras 
Despesas de Pessoal”.

Parágrafo único - Não se considera como 
substituição de servidores e empregados públicos, para 
efeito do caput deste artigo, os contratos de terceirização 
relativos à execução indireta de atividade que, 
simultaneamente:

I. sejam acessórias, instrumentais ou 
complementares aos assuntos que 
constituem área de competência legal 
do órgão ou entidade;

II. não sejam inerentes a categorias 
funcionais abrangidas por plano de 
cargos do quadro de pessoal do órgão 
ou entidade, salvo expressa disposição 
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legal em contrário, ou quando se tratar 
de cargo ou categoria extinto, total ou 
parcialmente.

Art. 66 - As dotações Orçamentárias 
destinadas às despesas com pessoal e encargos sociais, 
em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2011, 
com base na folha de pagamento de junho de 2010, 
projetada para o exercício, considerando os eventuais 
acréscimos legais.

§1° - A repartição dos limites globais não 
poderá exceder os seguintes percentuais, conforme 
estabelece o art. 19, inciso III da Lei Complementar n° 
101/2000. 

I. 6% (seis por cento) para o Poder 
Legislativo;

II. 54% (cinqüenta e quatro por cento) 
para o Poder Executivo.

§2° - Na verificação do atendimento dos 
limites definidos neste artigo, não serão computadas as 
despesas:

I. de indenização por demissão de 
servidores ou empregados;

II. relativas a incentivos à demissão 
voluntária;

III. derivadas da aplicação do disposto no 
inciso II do § 6° do art. 57 da 
Constituição Federal;

IV. decorrentes de decisão judicial e da 
competência de período anterior ao da 
apuração.

§3° Fica vedado ao Município conceder 
gratificação, ainda que prevista em lei, a servidores de 
outras esferas do Poder, conforme determina a IN 02, de 22 
de dezembro de 2009, do Tribunal de Contas dos Municípios 
da Bahia, TCM – BA.

Art. 67 - A verificação do cumprimento dos 
limites estabelecidos no § 1° do art. 65 desta Lei será 
realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único - Se a despesa total com 
pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite 
são vedados ao Poder que houver incorrido no excesso:

I. concessão de vantagem, aumento, 
r e a j u s t e  o u  a d e q u a ç ã o  d e  
remuneração a qualquer título, salvo os 
derivados de sentença judicial ou de 
determinação legal ou contratual, 
ressalvada a revisão prevista no inciso 
X do art. 37 da Constituição Federal;

II. criação de cargo, emprego ou função;
III. alteração de estruturas de carreira que 

implique aumento de despesa;
IV. provimento de cargo públ ico,  

admissão ou contratação de pessoal a 
qualquer título, ressalvada a reposição 
decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das áreas de 
educação, saúde e segurança;

V. contratação de hora extra.

Art. 68 - Se a despesa total com pessoal, do 
Poder ou órgão, ultrapassar os limites definidos no art. 66 
desta Lei, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 
posterior a este, o percentual excedente terá de ser 
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo 
menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as 
providências previstas nos §§ 3° e 4° do art. 169 da 
Constituição Federal.

§1º - No caso do inciso I do §3° do art. 169 
da Constituição Federal, o objetivo poderá ser alcançado 
tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução 
dos valores a eles atribuídos.

§2° - É facultada a redução temporária da 
jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à 
nova carga horária.

§3° - Não alcançada a redução no prazo 
estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não 
poderá:

I. receber transferências voluntárias;
II. obter garantia, direta ou indireta, de 

outro ente;
III. contratar operações de crédito, 

ressalvadas as dest inadas ao 
refinanciamento da dívida mobiliária e 
as que visem à redução das despesas 
com pessoal.

Art. 69 - Fica autorizada a concessão de 
qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação 
de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de 
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, 
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração 
direta ou indireta, desde que observado o disposto no artigo 
seguinte.

Art. 70 - Todo e qualquer ato que provoque 
aumento de despesa total com pessoal somente será 
editado e terá validade se:

I. houver prévia dotação Orçamentária 
suficiente para atender às despesas 
com pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes, nos termos do art. 169, § 
1°, inciso I, da Constituição Federal;

II. for comprovado o atendimento ao 
limite de comprometimento da despesa 
com pessoal estabelecido no art. 65 
desta Lei;

III. forem observadas as restrições e 
limitações contidas na Lei nº. 101/2000.

Parágrafo único - O disposto no caput 
deste artigo, compreende, entre outras:

I. a concessão de qualquer vantagem ou 
aumento de remuneração;

II.a criação de cargos, empregos e funções 
ou a alteração de estrutura de 
carreiras;

III. a admissão ou contratação de pessoal, 
a qualquer título.

Art. 70 - O projeto da Lei Orçamentária 
poderá consignar recursos adicionais necessários ao 

DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010 - PÁGINA 17PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



incremento do quadro de pessoal nas áreas de : 

I.  educação;
II.saúde;
III. fiscalização fazendária;
IV. A s s i s t ê n c i a  à  c r i a n ç a  e  a o  

adolescente.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E POLÍTICA DE 
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Art. 72 - Em caso de necessidade, o Poder 
Executivo encaminhará a Câmara Municipal projeto de Lei 
dispondo sobre alterações na Legislação Tributária 
Municipal e incremento da receita, incluindo:

I. adaptação e  a jus tamento  da  
legislação tributária às alterações da 
correspondente legislação Estadual e 
Federal;

II. revisões e simplificações da legislação 
tributária municipal;

III. aperfeiçoamento dos instrumentos de 
proteção dos créditos tributário;

IV. geração de receita própria pelas 
entidades da administração indireta;

V. estabelecimento de critérios de 
compensação de renúncia caso o 
Município conceda incentivos ou 
benefícios de natureza tributária.

Art. 73 - A Lei que conceda ou amplie 
incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovada 
ou editada se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei 
Complementar nº. 01/2000.

Parágrafo único - Aplicam-se à Lei que 
conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza 
financeira as mesmas exigências referidas no caput deste 
artigo, podendo a compensação, alternativamente, dar-se 
mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de 
despesas em valor equivalente.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES DO REGIME DE GESTÃO 

FISCAL RESPONSÁVEL

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 74 - A gestão fiscal responsável tem por 
finalidade o alcance de condições de estabilidade e 
crescimento econômico sustentado do Município 
objetivando a geração de emprego, de renda e a elevação 
da qualidade de vida e bem-estar social.

Art. 75 - A gestão fiscal responsável das 
finanças do Município far-se-á mediante a observância de 
normas quanto:

I. ao endividamento público;
II. ao aumento dos gastos públicos com 

as ações governamentais de duração 

continuada;
III. aos gastos com pessoal e encargos 

sociais;
IV. à administração e gestão financeira.

Art. 76 - São princípios fundamentais para 
o alcance da finalidade e dos objetivos previstos no art. 75 
desta Lei:

I. o equilíbrio entre as aspirações da 
sociedade por ações de governo 
municipal e os recursos que esta 
colocada à disposição do Município, na 
forma de pagamento de tributos, para 
atendê-las;

II. a limitação da dívida ao percentual 
estabelecido no art. 78 desta Lei;

III. a adoção de política tributária estável e 
previsível coerente com a realidade 
econômica e social do Município e da 
região em que este se insere;

IV. a limitação e contenção dos gastos 
públicos;

V. a administração prudente dos riscos 
fiscais e, em ocorrendo desvios 
eventuais, a adoção de medidas 
corretivas e punitivas a serem definidas 
por ato do chefe do Poder Executivo;

VI. a transparência fiscal, através do 
amplo acesso da sociedade às 
informações sobre as contas públicas, 
bem como aos procedimentos de 
arrecadação e aplicação dos recursos 
públicos.

Art. 77 - A fixação de despesas nos 
orçamentos em cumprimento dos objetivos e metas 
estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas por esta Lei, 
guardará relação com os recursos efetivamente disponíveis, 
particularmente as receitas tributárias, próprias ou 
transferidas.

Seção II
Das Disposições Relativas à Dívida Pública 

Municipal

Art. 78 - A Lei Orçamentária garantirá 
recursos para pagamentos das despesas decorrentes dos 
débitos financiados e refinanciados, identificados na forma 
do art. 29 da Lei Complementar n° 101/00.

§1° - A dívida pública consolidada, 
conforme dispõe o art. 1°, §1°, inciso III da Resolução n° 40, 
do Senado Federal, compreende o montante total, apurado 
sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as 
decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do Distrito 
Federal ou do Município, assumidas em virtude de Lei, 
contratos, convênios ou tratados e da realização de 
operações de crédito para amortização em prazo superior a 
12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir 
de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do 
orçamento em que houverem sido incluídos, e das 
operações de crédito, que, embora de prazo inferior a 12 
(doze) meses, tenham constado como receitas no 
orçamento.

§2° - Serão considerados no grupo da 
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dívida consolidada todos os contratos, acordos ou ajustes 
firmados pelo Município para a regularização de débitos de 
exercícios anteriores e contraídos, pelo não pagamento de 
encargos sociais, especificamente INSS, FGTS e PASEP, 
bem como os oriundos das concessionárias de serviços 
públicos referentes aos serviços de energia elétrica, 
abastecimento de água e telefonia fixa e móvel, conforme 
previsto na Portaria n° 462, de 05 de agosto de 2009, da 
Secretaria do Tesouro Nacional, que aprova a 2ª edição do 
Manual de Demonstrativos Fiscais. 

§3° - A dívida consolidada líquida, 
compreende a dívida pública consolidada deduzidos os 
valores que compreendem o ativo disponível e os haveres 
financeiros, líquidos dos restos a pagar processados. 

§4° - O endividamento líquido do Município 
até o final do décimo quinto exercício financeiro, contado a 
partir do encerramento do exercício financeiro de 2001, não 
poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a 
Receita Corrente Líquida, conforme determina o art. 3°, 
inciso II da Resolução n° 40, do Senado Federal, atualizada 
pela Resolução nº. 05, de 03 de abril de 2002, do Senado 
Federal.

Art. 79 - O projeto de Lei Orçamentária 
poderá incluir, na composição da receita total do Município, 
recursos provenientes de operações de crédito, respeitados 
os limites estabelecidos no art. 167, inciso III da Constituição 
Federal, observado as disposições contidas nos artigos 32 a 
37 da Lei Complementar n° 101/2000.

§1° - A Lei Orçamentária Anual deverá 
conter demonstrativos especificando, por operação de 
crédito, as dotações a nível de projetos e atividades 
financiados por estes recursos.

§2° - O montante global das operações de 
crédito interna e externa, realizadas em um exercício 
financeiro, não poderá ser superior a 16% (dezesseis por 
cento) da Receita Corrente Líquida - RCL, conforme 
determina o art. 7°, inciso I da Resolução n° 43, do Senado 
Federal, com as alterações decorrentes da Resolução nº. 
3/2002, da Resolução nº. 19/2003 e da Resolução nº.  
67/2005.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 80 - Os fundos especiais do Município, 
criados na forma do disposto no art. 167, inciso IX, da 
Constituição Federal e disposições contidas na Lei n° 
4.320/64, combinado com o previsto na Portaria nº. 
2.047/02, Resoluções n° 1277/08 e n° 297/96 e Parecer 
Normativo n° 004/96 do Tribunal de Contas dos Municípios, 
constituir-se-ão em Unidade Orçamentária, vinculados a um 
órgão da Administração Municipal.

Art. 81 - Caso a Lei Orçamentária Anual 
não seja aprovada e sancionada até 31 de dezembro de 
2010, fica o Poder Executivo autorizado a executar a razão 
de 1/12 (um doze avos) da Proposta Orçamentária das 
seguintes despesas:

I. pessoal e encargos;

II. serviços da dívida;
III. despesas decorrentes da manutenção 

básica dos serviços  municipais e 
ações prioritárias a serem prestadas à 
sociedade, principalmente saúde e 
educação  com f i nanc iamen to  
específico;

IV. investimentos em continuação de 
o b r a s  d e  s a ú d e ,  e d u c a ç ã o ,  
saneamento básico e serviços 
essenciais;

V. contrapartida de Convênios Especiais.

Parágrafo único - Ficam excluídas da 
limitação prevista no caput deste artigo, as despesas de 
convênios e financiamentos que obedeçam a uma execução 
fixada em instrumento próprio.

Art. 82 - Poderá a Lei Orçamentária Anual 
ser atualizada, durante a sua execução, para adequá-la à 
conjuntura econômica e financeira, com base em índices 
oficiais. 

Art. 83 - O Poder Executivo fica autorizado 
a firmar os convênios necessários ao cumprimento da Lei 
Orçamentária Anual com órgãos e entidades da 
administração pública federal, estadual, de outros 
Municípios e entidades privadas, nacionais e internacionais.

Art. 84 - Se verificado, ao final de um 
bimestre, que a realização da receita poderá não comportar 
o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, 
os Poderes, por ato próprio e nos montantes necessários, 
nos trinta dias subseqüentes, limitarão a emissão de 
empenho e movimentação financeira para atingir as metas 
fiscais previstas.

§1° - A limitação que trata o caput deste 
artigo será feita de forma proporcional ao montante dos 
recursos alocados para o atendimento das despesas em 
“outras despesas correntes”, “investimentos” e “inversões 
financeiras” de cada Poder.

§2° - Não estarão sujeitos à limitação de 
empenho as seguintes despesas:

I. pessoal e encargos;
II. serviços da dívida;
III. decorrentes de financiamentos;
IV. decorrentes de convênios;
V. as sujeitas a limites constitucionais 

como educação, saúde e assistência 
social.

§3° - No caso de o Poder Legislativo não 
promover a limitação prevista no prazo estabelecido no 
caput, o Poder Executivo fica autorizado a limitar os valores 
financeiros nos mesmos critérios estabelecidos para o 
Poder Executivo.

Art. 85 - A proposta Orçamentária, 
observado disposto no inciso III do art. 5º da Lei 
Complementar Federal nº 101/00, conterá dotação global 
denominada “Reserva de Contingência”, sem destinação 
específica a órgão, unidade orçamentária, programa, 
categoria de programação ou grupo de despesa, constituída 
exclusivamente dos recursos do orçamento fiscal, em 
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montante máximo correspondente a até 5% (cinco por 
cento) da Receita Corrente Líquida do Município do 
exercício de 2010, apurada nos termos do inciso IV, art. 2º da 
já mencionada Lei Complementar nº 101/00, a ser utilizada 
como fonte de recursos para atendimento a passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, 
inclusive as alterações e adequações orçamentárias, via  
abertura de créditos adicionais,  em conformidade com o 
disposto no § 1º do inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

Art. 85 - A elaboração, aprovação e 
execução da Lei Orçamentária deverão levar em conta a 
obtenção do resultado previsto no Anexo de Metas Fiscais.

Art. 86 - Integrarão a presente Lei os 
Anexos:

I. Anexo I – Metas e Prioridades da 
Administração Pública Municipal;

II. Anexo II – Metas Fiscais;
III. Demonstrativo I - Metas Anuais;
IV. Demonstrativo II – Avaliação do 

Cumprimento das Metas Fiscais do 
Exercício Anterior;

V.Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais 
Comparadas com as Metas Fiscais 
Fixadas nos Três Exercícios 
Anteriores;

VI. Demonstrativo IV – Evolução do 
Patrimônio Líquido;

VII. Demonstrativo V – Origem e 
Aplicação dos Recursos Obtidos com 
a Alienação de Ativos;

VIII. Demonstrativo VI – Avaliação da 
Situação Financeira e Atuarial do 
RPPS:

IX. Demonstrativo VII – Estimativa e 
Compensação da Renúncia de 
Receita;

X. Demonstrativo VIII – Margem de 
E x p a n s ã o  d a s  D e s p e s a s  
Obrigatórias de Caráter Continuado;

XI. Demonstrativo IX – Metodologia e 
Memória de Calculo das Metas 
Anuais para o Montante da Dívida 
Públ ica, Resultado Primário,  
Resultado Nominal, das Receitas e 
das Despesas;

XII. Anexo III – Riscos Fiscais 
XIII. Anexo IV - Memória e Metodologia de 

Cálculo da Receita 2011-2013

Parágrafo único - Os anexos previstos 
neste artigo poderão ser revistos, atualizados e alterados 
por ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária 
2011, tendo em vista as prioridades resultantes das 
assembléias regionais e temáticas do Orçamento 
Participativo, o comportamento das receitas e despesas 
municipais, e, também, a definição das transferências 
constantes dos projetos orçamentários da União e do 
Estado da Bahia.

Art. 88 - Os Anexos da Lei do Plano 
Plurianual 2010/2013 e desta Lei, serão atualizados e 
alterados, em decorrência da Lei Orçamentária, de Créditos 
Adicionais Suplementares e Especiais, assim como das 

transposições, remanejamentos ou transferências, 
autorizados em lei. 

Art. 89 - Para fins do disposto no art. 4°, § 3° 
da Lei Complementar nº. 101/2000 e desta Lei, são riscos 
fiscais os passivos contingentes e outros riscos capazes de 
afetar as contas públicas, constituídos de dívidas cuja 
existência depende de fatores imprevisíveis, tais como 
precatórios, na forma definida no Anexo III, Restos a Pagar 
com prescrição interrompida, débitos não quitados com o 
art. 37 da Lei nº. 4.320/64 e outros passivos contingentes, 
riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 90 - Os passivos contingentes, outros 
riscos e eventos fiscais capazes de afetar as contas 
públicas, previstos no artigo anterior só poderão ser 
atendidos através da Reserva de Contingência.

Art. 91 - Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação e vigorará até o dia 31/12/2011.

Art. 92. Revogam-se as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 07 DE JULHO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

 

ANEXOS

DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010PÁGINA 20-  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 21PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010PÁGINA 22-  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 23PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010PÁGINA 24-  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010PÁGINA 25-  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 26PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 27  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 28 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 29  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 30 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 32 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 33PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 34 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 36 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 37PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 38 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 39PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 40 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 41  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 42 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 43  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 44 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 46 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 48 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 49  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 50 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 51  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 52 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 54 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 55PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 56 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 57PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 58 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 59  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 60 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 61PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 62 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 63PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 64 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 65PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 66 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 68 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 70 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 71PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 72 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 73  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 74-  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 75PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 76 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 78 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 79  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 80 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 82 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 83  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 84 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 85  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 86 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 87PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 88 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 89PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 90 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 91PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 92 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 93  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 92 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 95PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 96 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 97  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 98 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 99PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 100-  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 101  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 102-  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 103PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 104-  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 105PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 366 - de 03 a 09 de julho de 2010VIIIPÁGINA 106-  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



DECRETO Nº 4883 / 2010
 DE 05 DE JULHO DE 2010.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, uma área de terra destinada à 
Urbanização de Área de Acesso a Praia, dando 
continuidade à Praça dos Coqueiros, e dá 
outras providências.

           O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 100, inciso XI, da Lei Orgânica do Município e com fulcro 
no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo em vista o quanto consta 
no Processo Administrativo nº. 08463/2010,

D E C R E T A

                     Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública 
para fins de desapropriação, uma área de terra destinada à 
Urbanização de Área de Acesso a Praia, dando 
continuidade à Praça dos Coqueiros, medindo 363m² 
(trezentos e sessenta e três metros quadrados), com 
acessões e benfeitorias.

                     Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no 
caput deste artigo tem a seguintes dimensões e 
confrontações: Partindo um ponto denominado “PONTO 0” 
georreferenciado pelo sistema DAT UM – SAD – 69, de 
coordenadas UTM, N = 8.588.022,13 e E = 589.533,77; daí, 
virando-se a direita, com distância de 13,8m (treze metros e 
oitenta centímetros), encontramos o “ PONTO 1”, de 
coordenadas UTM, N = 8.588.032,56 e E = 589.541,03; daí, 
virando-se a direita, com distância de 30,0m (trinta metros), 
encontramos o “ PONTO 2”, de coordenadas UTM, N = 
8.588.016,75 e E = 589.565,66; daí, virando-se a direita, 
com distância  de 15,0m (quinze metros), encontramos o “ 
PONTO 3”, de coordenadas UTM, N = 8.588.006,97 e E = 
589.558,40; daí, virando-se a direita, com distância de 
28,9m (vinte e nove metros e noventa centímetros), 
retornamos ao “ PONTO 0”, fechando assim um polígono de 
4 (quatro) lados, de perímetro igual a 83,73m (oitenta e três 
metros e setenta e três centímetros), e área superficial de 
363m² (trezentos e sessenta e três metros quadrados).

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

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

             Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇAR, EM 05  DE  JULHO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO DE 07 DE JULHO 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:

DECRETOS
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 07 DE JULHO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MAIO 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, resolve:

EXONERAR HECKEL HERBERT PEDREIRA 
SANTOS, cadastro n°. 37837-8, do cargo de Assistente de 
Secretário, símbolo GES I B, da estrutura da Secretaria do 
Governo - SEGOV, a partir de 31 de maio de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE MAIO DE 2010
.

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 e, considerando a necessidade de 
atendimento ao disposto na Lei Municipal n° 696 de 10 de 
outubro de 2005, que altera a Lei 404/98 que trata do Plano 
de Carreira e Vencimentos dos Servidores do Magistério 
Público, resolve:
 

DESIGNAR ALGA TEIXEIRA BORGES, cadastro n° 
8945-8, para a Função de Confiança de Diretor de Unidade 
Escolar III, FCE III-A, do Centro Educacional Senhor dos 
Passos, da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, 

DECRETO DE 31 DE MAIO 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, resolve: 

NOMEAR NILZETE DE MATOS CARNEIRO, para 
o cargo de Assistente de Secretário, símbolo GES IB, da 
estrutura da Secretaria de Governo - SEGOV, a partir de 1º 
de junho de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE 2010.      

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

a partir de 1º de junho de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE MAIO DE 2010.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MAIO 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, resolve:

EXONERAR EDVAN ROCHA DE JESUS, cadastro 
n°. 37966-9, do cargo de Supervisor de Serviços, símbolo 
GES V, da estrutura da Secretaria da Administração - 
SECAD, a partir de 31 de maio de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 28 DE MAIO 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, resolve:

EXONERAR GUILHERME DE OLIVEIRA 
GUIMARÃES, cadastro n°. 35505-3, do cargo de 
Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da Secretaria da 
Fazenda - SEFAZ, a partir de 31 de maio de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
                 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MAIO 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, resolve:

EXONERAR ANTONIO ALMEIDA SILVA, cadastro 
n°. 6603-0, do cargo de Subsecretário, símbolo GES I A, da 
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estrutura da Secretaria de Infra-estrutura – SEINFRA, a 
partir de 31 de maio de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
                 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 7 DE JUNHO 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, resolve:

EXONERAR MÁRCIO JORGE HARDMANN ICÓ 
DA SILVA, cadastro n°. 37622-7, do cargo de Supervisor, 
símbolo CC III, da estrutura da Secretaria da Saúde - 
SESAU, a partir de 7 de junho de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM DE 7 DE JUNHO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 1º DE JUNHO 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, resolve: 

NOMEAR LILIAN BARBOSA DA COSTA, para o 
cargo de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, a 
partir de 1º de junho de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 1º DE JUNHO DE 2010.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MAIO 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, resolve: 

NOMEAR JOSÉ ROBERTO LAROCCA SANTANA, 

para o cargo de Subsecretário, símbolo GES I A, da 
estrutura da Secretaria de Infra-estrutura - SEINFRA, a 
partir de 1º de junho de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE 2010.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MAIO 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, resolve: 

NOMEAR VALDIJAN BRAGA DE SANTANA, para o 
cargo de Supervisor de Serviços, símbolo GES V, da 
estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 
SEDUR, a partir de 1º de junho de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE 2010.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
                SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 28 DE MAIO 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, resolve: 

NOMEAR CARLOS MATHEUS GUIMARÃES 
SANTOS, para o cargo de Coordenador, símbolo GES II, da 
estrutura da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, a partir de 1º 
de junho de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE MAIO DE 2010.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 28 DE MAIO 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, resolve: 
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NOMEAR ALAN DE ALMEIDA COUTINHO, para o 
cargo de Secretário Executivo II, símbolo GAS IV, da 
estrutura da Secretaria de Governo - SEGOV, a partir de 1º 
de junho de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE MAIO DE 2010.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MAIO 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, resolve: 

NOMEAR ARACI DE QUEIROZ TELES, para o 
cargo de Secretário Executivo III, símbolo GAS V, da 
estrutura da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, a partir de 1º 
de junho de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE 2010.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 

DECRETO DE 21 DE MAIO 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, resolve: 

NOMEAR THAIS MADALENY ALMEIDA DOS 
SANTOS, para o cargo de Coordenador, símbolo CC II, da 
estrutura da Secretaria de Saúde - SESAU, a partir de 1º de 
junho de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE MAIO DE 2010.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
                SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE MAIO 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, resolve: 

NOMEAR MARTA CAJAZEIRA FIGUEIREDO, para 
o cargo de Supervisor de Serviços, símbolo GES V, da 
estrutura da Secretaria da Promoção da Mulher e da 
Reparação - SEPROM, a partir de 1º de junho de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE MAIO DE 2010.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
                 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 DECRETO DE 28 DE JUNHO 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 1206-11/2009 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora MARIA DE 
LOURDES DOS SANTOS, matrícula 003776-4, Professor 
Especial, nível II, referência F, lotada na Secretaria de 
Educação-SEDUC, com fundamento no artigo 40, § 5º da 
Constituição Federal, cumulado com o artigo 20 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 realizada na forma da ON MPS nº 02, artigo 
61e ss da Lei Municipal nº 997/09.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE JUNHO DE 2010.  

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipal       

   
NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA

Diretor Superintendente

               

DECRETO DE 28 DE JUNHO 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 1340-11/2010 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 
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RESOLVE:

Conceder aposentadoria  ao  servidor  CRISPIM 
OLÍMPIO DA SILVA, matrícula 00253-8, Eletricista, nível I, 
referência F, Secretaria de Educação-SEDUC, com  
fundamento no artigo 3º  da Emenda Constitucional nº 
47/05, cumulado com o artigo 43  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 28  DE JUNHO DE 2010. 

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipal       

   
NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA

Diretor Superintendente

DECRETO DE 28 DE JUNHO 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 1335-11/2010 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora DÚRBIA LÚCIA 
PORTO SILVA, matrícula 001159-5, Assistente 
Administrativo, nível I, referência F, lotada na SEDUR-
COS, com fundamento no artigo 18 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 e ss 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 28 DE JUNHO DE 2010. 

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipal       

   
NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA

Diretor Superintendente

DECRETO DE 28 DE JUNHO 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 1339-11/2010 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria á servidora REGINA SOUSA 
ALMEIDA, matrícula 003788-1, Professor Especial, nível 
II, referência E, lotada na Secretaria de Educação-
SEDUC, com fundamento nos artigos 20 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 realizada 
na forma da ON MPS nº  02,  artigo 61 e ss da Lei 
Municipal nº 997/09.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE JUNHO DE 2010. 

LUIZ CARLOS CAETANO          
Prefeito Municipal       

   
NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA

Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 028/2010
  DE 06 DE JULHO DE 2010

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

RESOLVE,

Designar os servidores Claudécio Taroba Soares de 
Jesus, matricula nº. 37078-0, Márcia Maria Barbosa 
Martfeld matricula nº. 411-2, Alessandro Dudovitz 
França, matrícula nº 37762-3, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, oriundo 
do Processo Administrativo nº.  12235/2010, destinado 
a apurar Pagamento por indenização a Empresa 
NEFROVIDA – Centro de N. E. Urologia da Bahia, bem 
como responsabilidade do servidor que deu causa a 
despesa. - ORIGEM: SESAU.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE JULHO DE 2010.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº. 029/2010
  DE 06 DE JULHO DE 2010

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

RESOLVE,

Designar os servidores Claudécio Taroba Soares de 
Jesus, matricula nº. 37078-0, Márcia Maria Barbosa 
Martfeld matricula nº. 411-2, Alessandro Dudovitz 
França, matrícula nº 37762-3, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, oriundo 
do Processo Administrativo nº.  13221/2010, destinado 
a apurar Pagamento por indenização a Empresa 
NEFROVIDA – Centro de N. E. Urologia da Bahia, bem 
como responsabilidade do servidor que deu causa a 
despesa. - ORIGEM: SESAU.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE JULHO DE 2010.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 030/2010
  DE 06 DE JULHO DE 2010

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

RESOLVE,

Designar os servidores Claudécio Taroba Soares de 
Jesus, matricula nº. 37078-0, Márcia Maria Barbosa 
Martfeld matricula nº. 411-2, Alessandro Dudovitz 
França, matrícula nº 37762-3, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, oriundo 
do Processo Administrativo nº.  13011/2010, destinado 
a apurar Pagamento por indenização a Empresa 
NEFROVIDA – Centro de N. E. Urologia da Bahia, bem 
como responsabilidade do servidor que deu causa a 
despesa. - ORIGEM: SESAU.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE JULHO DE 2010.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO 
DE LICENÇA PREMIO À SERVIDOR 

MUNICIPAL:

SERVIDOR: Maria Edna Paim Rangel
CADASTRO: 3452-2
PERIODO AQUISITIVO: 01/03/1995 a 01/03/2000
GOZO: 01 /julho a 28/setembro/2010

SERVIDOR: Alda Nunes da Silva Santos
CADASTRO: 588-6
PERIODO AQUISITIVO: 03/05/1995 a 02/05/2000
GOZO: 01 /junho a 29/agosto/2010

SERVIDOR: Marinalva Araújo de Farias 
CADASTRO: 8183-4
PERIODO AQUISITIVO: 21/10/1995 a 20/10/2000
GOZO: 05 /julho a 02/outubro/2010

SERVIDOR: Miria Teixeira
CADASTRO: 7902-1
PERIODO AQUISITIVO: 11/05/1994 a 10/05/1999
GOZO: 05 /julho a 02/outubro/2010

SERVIDOR: Rita Miranda Sinalli
CADASTRO: 2594-4
PERIODO AQUISITIVO: 11/06/1990 a 10/06/1995
GOZO: 05 /julho a 02/outubro/2010

SERVIDOR: Rita de Cássia Lima Tavares
CADASTRO: 4977-8
PERIODO AQUISITIVO: 25/05/1995 a 24/05/2000
GOZO: 05 /julho a 02/outubro/2010

SERVIDOR: Aurinha Bispo Barbosa 
CADASTRO: 7202-9
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 05 /julho a 02/outubro/2010

SERVIDOR: Carmelita Bispo Santos
CADASTRO: 7320-7
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 05 /julho a 02/outubro/2010

SERVIDOR: Antonio Marcelino de Oliveira 
CADASTRO: 7550-4
PERIODO AQUISITIVO: 01/06/1995 a 30/05/2000
GOZO: 05 /julho a 02/outubro/2010

SERVIDOR: Élson Faria Barbosa de Carvalho
CADASTRO: 9145-1
PERIODO AQUISITIVO: 19/02/2005 a 18/02/2010
GOZO: 05 /julho a 02/outubro/2010

SERVIDOR: Conceição da Silva Pires
CADASTRO: 1474-0
PERIODO AQUISITIVO: 20/06/1995 a 19/06/2000
GOZO: 05 /julho a 02/outubro/2010

SERVIDOR: Haydee Gomes Lima
CADASTRO: 2946-5
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 05 /julho a 02/outubro/2010

SERVIDOR: Nilza Franco do Nascimento
CADASTRO: 3278-3
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 01/06/2000
GOZO: 05 /julho a 02/outubro/2010
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PORTARIA Nº 098/2010
DE 29 DE JUNHO 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 1339-
11/2010, com fundamento no artigo 42 da Lei Municipal nº 
997/2009. 

  RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada REGINA 
SOUSA ALMEIDA, matrícula 003788-1, Professor Especial, 
nível II, referência E, lotada na SEDUC-Secretaria de 
Educação, em R$ 2.040,99 (dois mil e quarenta reais e 
noventa e nove centavos), equivalente a 100% (cem por 
cento) da remuneração percebida no mês de junho de 2010  
constituída das seguintes parcelas:Vencimento: R$ 
1.316,77 (hum mil, trezentos  e dezesseis reais e setenta e 
sete centavos); Adicional de tempo de serviço 25% (vinte e 
cinco por cento) R$ 329,19 (trezentos e vinte e nove reais e 
dezenove centavos) e Regência de Classe R$ 395,03 
(trezentos e noventa e cinco reais e três centavos).

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM  29 DE JUNHO DE 2010.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 097/2010
                 DE 29 DE JUNHO 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 1206-
11/2009, com fundamento no artigo 42 da Lei Municipal nº 
997/2009. 
                                     RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
DE LOURDES DOS SANTOS, matrícula 003776-4, 
Professor  Especial, nível II, referência E, lotada na 
Secretaria de Educação-SEDUC, em R$ 2.040,99 (dois mil 
e quarenta reais e noventa e nove centavos), equivalente a 
100% (cem por cento) da remuneração percebida no mês 
de junho de 2010 , constituída das seguintes 
parcelas:Vencimento: R$ 1.316,77 (hum mil, trezentos e 
dezesseis reais e setenta e sete centavos); Adicional por 
tempo de serviço 25% (vinte e cinco por cento) R$ 329,19 
(trezentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) e 
Regência de Classe R$ 395,03 (trezentos e noventa e cinco 
reais e três centavos).

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 29 DE JUNHO DE 2010.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 0096/2010
 DE 29 DE JUNHO 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 1335-
11/2010, com fundamento no art.20, da Lei Municipal nº  
997/2009.  
                                            RESOLVE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada DÚRBIA 
LÚCIA PORTO SILVA, matrícula 001159-5, Assistente 
Administrativo, nível I, referência F, lotada na SEDUR-COS, 
em R$ 1.513,61 (hum mil, quinhentos e treze reais e 
sessenta e um centavos), equivalente a 100% (cem por 
cento) da remuneração percebida no mês de junho de 
2010,constituída das seguintes parcelas: Vencimento:R$ 
730,95 (setecentos e trinta reais e noventa e cinco centavos 
); Adicional de tempo de serviço 32% (trinta  e dois por 
cento) R$ 233,90 (duzentos e trinta e três reais e noventa 
centavos); e Estabilidade Econômica R$ 548,76 
(quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e seis 
centavos).

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 29 DE JUNHO DE 2010.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 0095/2010
  28 DE JUNHO 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 1340-
11/2010, com fundamento no artigo 3º  da Lei Municipal nº 
997/2009. 
                                    RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade do segurado CRISPIM 
OLÍMPIO DA SILVA, matrícula 00253-8, Eletricista, nível I, 
referência F, lotado na Secretaria de Educação-SEDUC, em 
R$ 2.536,23 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte 
e três centavos) equivalente a 100% (cem por cento) da 
remuneração percebida no mês de junho de 2010, 
constituída das seguintes parcelas: Vencimento: R$ 730,95 
(setecentos e trinta reais e noventa e cinco centavos); 
Adicional de tempo de serviço 36% (trinta e seis por cento) 
R$ 263,14 (duzentos e sessenta e três reais e quatorze 
centavos); Horas Extras a 50% R$ 341,11 (trezentos e 
quarenta e um reais e onze centavos); Horas Extras a 100% 
R$ 129,95 (cento e vinte e nove reais e noventa e cinco 
centavos); Vant.Ant.Pccv R$ 1.016,66 (hum mil e dezesseis 
reais e sessenta e seis centavos) e Adicional Noturno R$ 
54,42 (cinqüenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).
                                            
Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
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EM 28 DE JUNHO DE 2010.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 38/ 2010
DE 06 DE JULHO 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 07867/2010;

RESOLVE:

Art. 1. º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3 (três) anos, à Mikatys Empreendimento e 
Part ic ipações Ltda,  inscr i to(a)  no CNPJ/CPF 
09.300.477/0001-67, com sede no(a) Avenida Tancredo 
Neves, nº 1632, Torre Norte, Edifício Salvador Trade Center, 
Sala 1510, Caminho das Arvores, Salvador/BA, para 
construção de empreendimento urbanístico, referente ao 
Programa Minha Casa Minha Vida, do tipo urbanização 
integrada, composto de 672 apartamentos, distribuídos em 
12 blocos residenciais, com sete pavimentos (térreo+06 
pavimentos), um modulo destinado a clube, com dois 
pavimentos, piscina, quiosques, pistas de skate, praça, 
quadra esportiva, parque infantil, Estação de Tratamento de 
Esgoto – ETE, casa de lixo e central de gás, com área total 
construída 37.236,69m², área ocupada de 7.365,10m², área 
permeável de 26.597,77m², área verde interna de  
18.364,54m², correspondendo a 43,00%; número de vagas 
de estacionamento igual a 704 vagas; índice de utilização 
de 0,82; taxa de ocupação de 17,00% e taxa de 
permeabilidade 62,00%, no imóvel localizado na Rua D, s/n, 
Bairro Catu de Abrantes, Camaçari/BA, na Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 4 da Macrozona Urbana do 
Distrito de Abrantes, AB-ZU.2 – Catu de Abrantes, 
Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº866, de 
11/01/2008, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I. adotar os critérios e 
procedimentos necessários para a gestão adequada da 
obra, disciplinando as seguintes ações de forma a minimizar 
os impactos durante a fase de construção civil: a) 
armazenar adequadamente os resíduos sólidos de origem 
doméstica do canteiro de obra, para serem coletados pela 
Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e 
promover a separação sistemática do entulho gerado no 
canteiro de obras e destiná-lo a unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido pela 
LIMPEC e SEDUR, sendo vedado o seu lançamento nos 
corpos d'água e/ou em qualquer outro local não licenciado, 
devendo ter como objetivo prioritário nessa ação a não 
geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem dos mesmos, conforme 
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 
05/07/2002; c) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistemas de tratamento 
de efluente doméstico e promover a limpeza dos mesmos 
somente com empresas certificadas, bem como destinar o 
efluente coletado somente para unidades de tratamento 

licenciada; d) adquirir substância mineral para construção 
do empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas; e) armazenar adequadamente os efluentes 
originados nos processos de abastecimento e de 
manutenção de máquinas e veículos utilizados na obra, 
evitando o derramamento do solo e recursos hídrico, e 
destiná-los somente para unidade de tratamento licenciada; 
f) atender aos padrões de emissão de gases e particulados, 
estabelecidos na legislação vigente, para os sistemas de 
escamento dos veículos e máquinas utilizados no 
empreendimento; g) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos equipamentos de proteção individual – EPI aos 
funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora nº 
006/78 do Ministério do Trabalho; h) remover na conclusão 
do empreendimento  todas as instalações do canteiro de 
obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II. 
apresentar e implantar: a) projeto paisagístico na área do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas; b) 
programa de educação ambiental acompanhado do 
cronograma de execução, voltado para os funcionários da 
obra e futuros moradores, contemplando a gestão 
adequada dos resíduos, com o objetivo prioritário a não 
geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem dos mesmos, a segregação na 
fonte e o acondicionamento adequado e ações de 
sustentabilidade ambiental. Prazo: 60 dias; c) projeto de 
drenagem de águas pluviais, contemplando redutores de 
velocidade, armazenamento e utilização para fins de 
irrigação de jardins e limpeza de áreas comuns. Prazo: 60 
dias; d) projetos alternativos de energia elétrica, com 
geradores eólicos e/ou solares, para as áreas de uso 
comum. Prazo: 60 dias; e) plano de recuperação de área 
degradada – PRAD, contemplando principalmente a 
recuperação do córrego e sua faixa de preservação 
permanente dentro da área de abrangência do 
empreendimento. Prazo: 60 dias; III. atender aos 
parâmetros urbanístico-ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido na 
Análise de Orientação Prévia – AOP de Projeto, emitida 
através do Processo nº13696/2009, de 07/07/2009, por esta 
SEDUR; IV. manter protegidas todas as áreas de 
preservação permanente existente na área de abrangência 
do terreno, respeitando o recuo mínimo de 30(trinta) metros 
dos corpos hídricos, medido em projeção horizontal a partir 
da margem no nível mais alto, conforme Art. 51 da Lei 
Municipal nº913/2008, de 03/09/2008, para inserção de 
elementos construtivos; V. executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais com acompanhamento técnico 
da obra - ATO, visando garantir o atendimento das normas 
técnicas pertinentes; VI. apresentar, antes do início das 
obras de implantação do empreendimento: a) projeto para o 
canteiro de obras com infra-estrutura provisória adequada, 
destacando as medidas preventivas e corretivas dos 
impactos ambientais inerentes às atividades; b) aprovação 
técnica da EMBASA para os projetos da rede de distribuição 
de água e do sistema de esgotamento sanitário. Prazo: 60 
dias; c) aprovação técnica da Secretaria de Infra-estrutura – 
SEINFRA, contemplando as condições estabelecidas pela 
SEDUR, para o projeto de drenagem de águas pluviais. 
Prazo: 90 dias; d) laudos geológicos e hidrogeológico. 
Prazo: 90 dias. VII. garantir a estanqueidade das unidades 
que compõem o sistema de esgotamento sanitário; VIII. 
implementar procedimento de monitoramento do solo em 
pontos de jusante e montante da disposição de efluente 
tratado no solo. Prazo: 90 dias. IX. requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 
nº913/2008, de 03/09/2008.
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Art. 2. º A Licença ora concedida refere-se à análise de 
viabilidade ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais. 

Art. 3. º Estabelecer que esta Licença, bem como as cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, deverão ser mantidos à 
disposição da fiscalização da SEDUR e dos 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 06 DE JULHO DE 2010.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

PORTARIA Nº. 39/2010
DE 07 DE JULHO DE 2010

O Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 

SEDUR, no exercício da competência que lhe foi delegada 

pela Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, Resolução 

CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009, e Resolução 

CEPRAM nº 3.999/2009, de 06/11/2009, no que couber e, 

tendo em vista o que consta do Processo nº 10189/2010, de 

06/052010, RESOLVE: 

Art. 1. º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 

prazo de 3 (três) anos, à Construnorte Construção do Litoral 

Norte Ltda, inscrito(a) no CNPJ/CPF 11.176.209/0001-27., 

com sede no(a) Condomínio Shopping Vila do Mar,  s/nº, 

Salas B1 e B4, Ilha do Meio Poente, Distrito de Monte 

Gordo, Camaçari/BA. O projeto  refere-se à construção de 

empreendimento do tipo urbanístico integrada,  composto 

de 192 unidades residenciais, tipo apartamentos, 

distribuídos em 07 blocos, sendo 03 com 04 pavimentos e 

04 com 10 pavimentos e mais um módulo administrativo, 

guarita, abrigo para lixo, módulo de lazer e recreação, 

espaço gourmet, quiosque 1 (jogos), quiosque 2 (fitness), 

quiosque 3 (redário), 6 quiosques satélites, piscinas e 

quadra polisportiva, 224 vagas de estacionamento. Área 

total construída de 16.864,70m², área total ocupada de 

2.865,29m², área permeável de 7.852,48m², Área de 

Preservação Permanente – APP de 1.109,88m², área de 

sistema viário de 5.204,81m², área verde de uso comum/ 

lazer com 10.918,52m², correspondendo a 79% da área 

liquida, taxa de ocupação de 19,00%, índice de utilização de 

1,13, taxa de permeabilidade de 57%. Localizado no 

Loteamento Bom Jesus, lotes 02 B, 03, 04, 05, 

06,07,08,09,10 e 11, Distrito de Monte Gordo, Coordenadas 

UTM V1 598.893,81 e 8602.207,70; V2 599.023,19 e 

8602.120,74; V3 598.859,00 e 8601.971,78; V4 598.780,89 

e 8601.985,00, Camaçari/BA, na Zona de Ocupação 

Consolidada – ZOCON 6 da Macrozona MG-ZU.2 – 

Macrozona Urbana de Guarajuba, Camaçari/BA, conforme 

Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 

condicionantes: I. adotar os critérios e procedimentos 

necessários para a gestão adequada da obra, disciplinando 

as seguintes ações de forma a minimizar os impactos 

durante a fase de construção civil: a) armazenar 

adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 

do canteiro de obra, para serem coletados pela Limpeza 

Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a 

separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 

obras e destiná-lo a unidade de reaproveitamento, 

conforme critério a ser estabelecido pela LIMPEC e 

SEDUR, sendo vedado o seu lançamento nos corpos 

d'água e/ou em qualquer outro local não licenciado, 

devendo ter como objetivo prioritário nessa ação a não 

geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 

reutilização e reciclagem dos mesmos, conforme 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 

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

obras, conforme legislação vigente, sistemas de tratamento 

de efluente doméstico e promover a limpeza dos mesmos 

somente com empresas certificadas, bem como destinar o 

efluente coletado somente para unidades de tratamento 

licenciada; d) adquirir substância mineral para construção 

do empreendimento somente proveniente de jazidas 

licenciadas; e) armazenar adequadamente os efluentes 

originados nos processos de abastecimento e de 

manutenção de máquinas e veículos utilizados na obra, 

evitando o derramamento do solo e recursos hídrico, e 

destiná-los somente para unidade de tratamento licenciada; 

f) atender aos padrões de emissão de gases e particulados, 

estabelecidos na legislação vigente, para os sistemas de 

escapamento dos veículos e máquinas utilizados no 

empreendimento; g) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 

dos equipamentos de proteção individual – EPI aos 

funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora nº 

006/78 do Ministério do Trabalho; h) remover na conclusão 

do empreendimento  todas as instalações do canteiro de 

obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II. 

apresentar e implantar: a) projeto paisagístico na área do 

empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas; b) 

programa de educação ambiental acompanhado do 

cronograma de execução, voltado para os funcionários da 

obra, contemplando a gestão adequada dos resíduos, com 

o objetivo prioritário a não geração e, secundariamente, a 

redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 

mesmos, a segregação na fonte e o acondicionamento 

adequado e ações de sustentabilidade ambiental. Prazo: 60 

dias; c) projeto de drenagem de águas pluviais, 

contemplando redutores de velocidade, armazenamento e 

utilização para fins de irrigação de jardins e limpeza de 

áreas comuns. Prazo: 60 dias; d) apresentar plano de 

recuperação de área degradada – PRAD, contemplando 

principalmente a recuperação do córrego e sua faixa de 

preservação permanente dentro da área de abrangência do 

empreendimento. Prazo: 60 dias; III. atender aos 

parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 

disposições contidas nas normas e regulamentos 
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administrativos deste Município, conforme estabelecido na 

Análise de Orientação Prévia – AOP de Projeto, emitida 

através do Processo nº09703/2010, de 29/04/2010, por esta 

SEDUR; IV. manter protegidas com cerca de eucalipto e 

alambrado verde, todas as áreas de preservação 

permanente existente na área de abrangência do terreno, 

respeitando o recuo mínimo de 30(trinta) metros dos corpos 

hídricos, medido em projeção horizontal a partir da margem 

no nível mais alto, conforme Art. 51 da Lei Municipal 

nº913/2008, de 03/09/2008, para inserção de elementos 

construtivos; V. executar os projetos de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e de drenagem de águas 

pluviais com acompanhamento técnico da obra - ATO, 

visando garantir o atendimento das normas técnicas 

pertinentes; VI. apresentar, antes do início das obras de 

implantação do empreendimento: a) projeto para o canteiro 

de obras com infra-estrutura provisória adequada, 

destacando as medidas preventivas e corretivas dos 

impactos ambientais inerentes às atividades; b) aprovação 

técnica da EMBASA para os projetos da rede de distribuição 

de água e do sistema de esgotamento sanitário. Prazo: 60 

dias; c) aprovação técnica da Secretaria de Infra-estrutura – 

SEINFRA, contemplando as condições estabelecidas pela 

SEDUR, para o projeto de drenagem de águas pluviais. 

Prazo: 90 dias; d) laudos geológico e hidrogeológico. Prazo: 

90 dias. VII. garantir a estanqueidade das unidades que 

compõem o sistema de esgotamento sanitário; VIII. 

implementar procedimento de monitoramento do solo em 

pontos de jusante e montante da disposição de efluente 

tratado no solo. Prazo: 90 dias. IX. requerer previamente à 

SEDUR, a competente licença para alteração que venha a 

ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 

nº913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 

ambienta l  de competênc ia  da Secretar ia  de 

Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 

interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 

instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 

quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 

legais. 

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 

documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 

acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 

SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 

Ambiente – SISMUMA. 

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

publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 07 DE JULHO DE 2010.

S E G U N D O  T E R M O  D E  R E T I - R AT I F I C A Ç Ã O  

REFERENTE AO EMPREENDIMENTO DENOMINADO 

“LOTEAMENTO JAUÁ” NA FORMA ABAIXO: 

 

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Segundo Termo de Reti-Ratificação referente aos lotes 01 e 

02, situados no km 13,5 da BA 099, Estrada do Coco, na 

localidade de Água Comprida, Vila da Abrantes Município 

de Camaçari que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

inscrita 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 a CEM – COORDENAÇÃO DE 

ENGENHARIA AOS MUNICÍPIOS LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 16.171.571/0001-29, sediada na Rua 

Miguel Calmon, nº 146, bairro do Comércio, Salvador-BA, 

neste ato representado pelo Sr. ORIOVALDO PEREIRA 

LIMA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador 

do CREA nº 4.876-D, 3ª Região, CPF/MF nº 018.773.055-

53, residente e domiciliado à Rua da Graça, 338, apto 101, 

Bairro Graça, Salvador, Bahia, doravante denominado 

PROPRIETÁRIO, mediante as seguintes cláusulas e 

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO reti - ratificafica o 

primeiro termo de Reti - Ratificação que alterou o TAC – 

Termo de Acordo e Compromisso que deu origem ao Projeto 

Urbanístico do Loteamento Jauá.  A retificação se refere à 

mudança na Cláusula Sexta da Reti - Ratificação no qual 

será substituída a área comercial II, hoje caucionada pela 

área comercial I.

CLÁUSULA SEGUNDA 

Ficará caucionado ao Município, como garantia até a 

conclusão de todos os serviços de infra - estrutura do 

Loteamento Jauá, a Área Comercial I, com área de 

7.635,05m² (sete mil seiscentos e trinta e cinco metros 

quadrados e cinco centímetros quadrados).

CLÁUSULA TERCEIRA

A inobservância de qualquer das estipulações consignadas 

no presente instrumento, no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, sujeitará o PROPRIETÁRIO, sem prejuízo de outras 

cominações, às multas previstas na legislação.

CLÁUSULA QUARTA

Com exclusão de qualquer outro, por mais especial que 

seja as partes elegem o foro da Comarca de Camaçari para 

dirimir as questões resultantes deste instrumento, que 

deverá ser lavrado e registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis e documentos competente, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Ficam ratificados os demais termos do TAC original e da Reti 

- Ratificação, não alterados pelo presente instrumento. 

E por estarem assim acordados e compromissados, 

assinam este instrumento com as testemunhas abaixo, a 

fim de que se produza os seus efeitos legais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 

EM 04 DE MAIO DE 2010.

, 
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LUIZ CARLOS CAETANO

PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CEM - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA AOS 

MUNICÍPIOS LTDA 

     TESTEMUNHAS: 

I. __________________________
             CPF/MF:
             
2. _________________________

 CPF/MF:                                               

JUNTA DE JULGAMENTO 

Presidente em exercício: Tadeu José Mota Vieira
Relatora: Andréa Neves
Processo: 21526/2009
Requerente: Anderson Varela Seixas
Assunto: Impugnação
  
Destarte, diante da manifestação extemporaneidade do 
pleito, EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 
MERITO. 

Relatora: Andréa Neves
Processo: 22014/2009
Requerente: Jose da Silva Santos
Assunto: Revisão

Destarte, tendo em vista as razões expedidas, julgo 
PROCEDENTE o pedido, devendo ser promovido o 
cancelamento dos lançamentos dos créditos tributários 
constituídos na inscrição n° 519041-0 referentes aos 
exercícios de 2000 a 2002, ao tempo em que recorro de 
oficio da decisão ora prolatada.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 20126/2009
Requerente: Rosedite Santana da Silva
Assunto: Revisão

Destarte, tendo em vista as razões expedidas, julgo 
PROCEDENTE o pedido, devendo ser promovido o 
cancelamento dos lançamentos de IPTU e TLC referente 
aos exercícios de 2003 a 2006, ao tempo em que recorro de 
oficio da decisão ora prolatada.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 08040/2009
Requerente: Jose Cerqueira Costa
Assunto: Revisão

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, devendo 
ser promovido o cancelamento das inscrições 517801-0 e 
dos créditos correlatos.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 17055/2009
Requerente: Eduardo Jose Duarte Brandão
Assunto: Baixa
 

NOTIFICAÇÃO

A Junta de Julgamento de Processos Fiscais, através de um 
de seus membros, notifica o contribuinte EDUARDO JOSÉ 
DUARTE BRANDÃO a apresentar, no prazo de 30 dias, 
para fins de instrução do processo administrativo n° 
17055/2009, copia do protocolo de pedido de baixa da 
inscrição n° 3180001-5. 

Relatora: Andréa Neves
Processo: 15260/2009
R e q u e r e n t e :  P C E  P r o j e t o s  C o n s t r u ç õ e s .  e  
Empreendimentos Ltda.
Assunto: Alteração de nome

NOTIFICAÇÃO

A Junta de  Julgamento de processos Fiscais, através de um 
de seus membros, notifica JOSÉ LUIZ DOS SANTOS 
GOES a apresentar, no prazo de 30 dias, para fins de 
instrução do processo administrativo n° 15260/2009, cópia 
do contrato de compra e venda firmado com MARIA SELMA 
MATOS DOS REIS ALVES e demais documentos, 
eventualmente existentes, relativos à transmissão dos 
imóveis inscritos na cadastro Imobiliário do município sob n° 
056486-9 e 056487-7, localizado na rua das rosas, vilas de 
arembepe, neste Município.  

Relatora: Andréa Neves
Processo: 13877/2008
Requerente: Consorcio Plena Mosaico 
Assunto: Revisão

De tudo quanto exposto, somos pela improcedência do 
pedido de revisão, ao tempo em que remetemos os autos à 
Coordenadoria de Arrecadação Fiscal para conhecimento e 
apreciação do pleito de restituição, formulado nos autos do 
processo administrativo n° 08446/2009. 

Relatora: Andréa Neves
Processo: 11925/2004
Requerente: José Eduardo dos Santos 
Assunto: Unificação de Inscrição

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, devendo 
ser promovido o cancelamento das inscrições n. 43501-5 e 
43502-3 e dos créditos tributários nela constituídos a partir 
do exercício de 2005.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 02041/2009
Requerente: Leci Anatólio Cerqueira
Assunto: Revisão

Destarte, tendo em vista as razões expendidas, somos pela 
procedência do pedido, devendo ser promovido o 
cancelamento dos créditos de IPTU porventura constituídos 
na inscrição n° 84355-5, ao tempo em que recorro de oficio 
ao Conselho Municipal de Contribuintes.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 18923/2009
Requerente: Juracildes Melo de Matos 

S
E

F
A

Z

SECRETARIA DA FAZENDA
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Assunto: Remissão

Destarte, tendo em vista as razões expendidas, somos pela 
PROCEDENCIA DO PEDIDO, devendo ser promovido o 
cancelamento do lançamento referente ao exercício de 
2000 na inscrição n° 510469-6, ao tempo em que recorro de 
oficio ao Conselho Municipal de Contribuintes.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 05402/2010
Requerente: Eduardo Penteado Sanches 
Assunto: Impugnação

Assim, diante da ilegitimidade do requerente para figurar no 
presente feito, extingo o processo sem julgamento do 
mérito.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 06021/2010
Requerente: Fundação Vida Valorização do Individuo com 
des. Aplicado
Assunto: Impugnação

NOTIFICAÇÃO

A Junta de Julgamento de processos fiscais, através de um 
de seus membros, notifica a FUNDAÇÃO VIDA 
V A L O R I Z A Ç Ã O  D O  I N D I V I D U O  C O M  
DESENVOLVIMENTO APLICADO a apresentar, no prazo 
de 30 dias, para fins de instrução do processo administrativo 
n° 06021/2010, cópia do documento de propriedade do 
imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário do Município sob n° 
108628-6.

Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 11650/2009
Requerente: Álvaro Macieira Liberato de Matos 
Assunto: Cancelamento

Diante do exposto, o parecer desta Junta de Julgamento de 
processos fiscais é pela procedência do pedido, que sejam 
os autos encaminhados, sucessivamente, á Coordenadoria 
da Divida Ativa e a CAF-GEARC, para o cancelamento de 
valores por ventura existentes na inscrição 037409-1, 
inclusive processo de ação fiscal já ajuizada.

Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 14125/2007
Requerente: Antonio José de Q. Filho 
Assunto: Cancelamento

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° 505595-
4, inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 17137/2009
Requerente: Enildo Ribeiro Guimarães 
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° 522359-
8, inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Relator: Nelson Gabriel Filho

Processo: 04414/2010
Requerente: Ronaldo Alves do Nascimento 
Assunto: Cancelamento

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° 509571-
9, inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 03750/2010
Requerente: Silvio de Souza Alves
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que 
sejam os autos encaminhados, sucessivamente, á 
Coordenadoria da Divida Ativa, para promover o 
cancelamento de valores porventura existentes na inscrição 
5000699-6, referente ao exercício de 2000 (valores 
Arbitrados), inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada.

Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 02514/2009
Requerente: Wilson Gomes da Silva
Assunto: Unificação

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 porventura 
existentes na inscrição n° 522580-9, inclusive qualquer 
ação fiscal já ajuizada.

Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 09312/2009
Requerente: Altran Dourado de Queiroz
Assunto: Inscrição no Cadastro Imobiliário

Diante do tudo exposto, o parecer desta junta de julgamento 
é pela procedência do pedido, que sejam os autos 
encaminhados, sucessivamente, à Coordenadoria da 
Dívida Ativa, e à CAF / Gerência de Arrecadação, para 
promoverem o cancelamento de valores existentes na 
inscrição nº. 094490-4, referente aos exercícios de 2004 a 
2010, por estar com a área unificada para os dois lotes, bem 
como qualquer processo de ação fiscal já ajuizado.

Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 17441/2009
Requerente: Dílson de Souza e Silva
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, o parecer desta Junta de Julgamento é 
pela procedência do pedido, que sejam os autos 
encaminhados, à Coordenadoria da Dívida Ativa para 
promover o cancelamento de valores porventura existentes 
na inscrição 058008-2, referente aos exercícios de 2000, 
2005 e 2006 inclusive qualquer ação fiscal já ajuizada, por 
ter sido tributada por valor arbitrado.

Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 20875/2003
Requerente: Edielson de Oliveira Carneiro
Assunto: Diversos

Destarte, por via de conseqüência, tornou-se insubsistente 
o objeto de análise deste colegiado, decidindo pelo 
ARQUIVAMENTO do presente processos, devendo dar 
ciência ao requerente desta decisão.
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Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 04142/2008
Requerente: Valmir Moreira Sampaio 
Assunto: Remissão 

PARECER RETIFICATIVO

Destarte, diante o acima exposto, esta junta de julgamento 
determina o retorno dos autos à Coordenadoria da Dívida 
Ativa para que promova a adoção dos seguintes medidas.

a) Remissão dos débitos de ISSE na inscrição nº. 
25/001-0, referente aos exercícios de 2004 e 2005, 
de conformidade com a sugestão da Gerência da 
Dívida Ativa; 

b) Manter os débitos da TLF referente aos exercícios 
de 2005 e 2006, em virtudes dos valores 
ultrapassarem ao limites estabelecidos na Lei 
817/2007 (Lei de Remissão).

Relator: Nelson Gabriel Filho
Processo: 15701/2008
Requerente: Jose Lucena Filho
Assunto: Remissão

Diante do exposto, e tendo em vista as razões expendidas, 
somos pela Improcedência do Pedido, devendo dar ciência 
ao Requerente do presente parecer.

Relator: Nelson Gabriel Filho
Auto de Infração: 11284/2010
Requerente: JSE Construtora e Empreendimentos Ltda.
Assunto: TLF

Logo, diante o tudo quanto acima exposto, o parecer desta 
Junta de Julgamento de Processos Fiscais é pela 
Procedência do Auto de Infração nº. 11284/2009, em todos 
os seus termos, ao tempo em que determinamos o prazo de 
30 (trinta) dias para o recolhimento do tributo, ou 
interposição de recurso junto ao Conselho Municipal de 
Contribuintes, sob pena de inscrição do débito em Dívida 
Ativa.

Relator: Nelson Gabriel Filho
Auto de Infração: 12136/2009
Requerente: E C Assessoria de Seg. e Serviços Técnicos 
Ltda.
Assunto: ISS - HOMOLOGADO

Destarte, por via de conseqüência, como se tornou 
insubsistente o objeto de análise deste Colegiado, o parecer 
desta Junta de Julgamento é pelo ARQUIVAMENTO do 
referido Processo, devendo dar ciência à Empresa Autuada 
do presente parecer.

TERMO DE REVELIA

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

Auto de Infração Autuada
12344/2010       Buscar Transportes e Turismo Ltda.

Camaçari, 01/07/2010.

   Tadeu Jose Mota Vieira
Presidente em exercício da Junta

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares , tendo em vista a Lei 
857 de 17 de janeiro de 2008, o disposto no artigo 17, 
parágrafo 1º, inciso II, da Lei n.º 8.742, de 07 de dezembro 
de 1993, e de acordo com a  Resolução CMAS nº. 03 de 08 
de junho de 2010, 

                    CONVOCA:

Art. 1º. Os representantes de usuários ou de 
organizações de usuários da assistência social, os 
representantes das entidades e organizações de 
assistência social inscritas no CMAS, os representantes dos 
trabalhadores da área, para as eleições dos representantes 
da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Assistência 
Social, titulares e suplentes, para a gestão 2010 a 2012.

Art. 2º. As entidades inscritas deverão indicar o 
segmento a que pertencem, no momento de apresentação 
do pedido de habilitação, observando seu Estatuto e sua 
condição de eleitor ou de eleitora e candidata, conforme 
Resolução CMAS nº. 03/2010. 

Parágrafo único: O pedido de habilitação deve ser 
feito em formulário próprio, assinado pelo representante 
legal da entidade ou organização ou por um de seus 
representantes legais, sendo obrigatório o preenchimento 
de dados como: o segmento a que pertence; o endereço 
completo; telefone; fax; endereço eletrônico; pessoa de 
referência para comunicação, em tempo hábil, com a 
entidade ou organização .

Art. 3º. A Assembléia de Eleição reunir-se-á no dia 
17 de agosto de 2010, no Auditório da SEGOV, no horário 
de 9h às 17h.

           Art. 4º. Outras informações poderão ser obtidas no 
Conselho Municipal de Assistência Social, telefones (71) 
3621- 3388 - , fax (71) 3621-5855 e 8198-9286. 
endereço eletrônico: cmas_camacari@hotmail.com

EDITAL Nº 01 DE 30 DE JUNHO DE 2010

S
E

D
E

S

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Adriana Marques dos Santos
Presidente do CMAS

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CMAS, no uso da competência que lhe é conferida pela Lei 
857, de 17de janeiro de 2008 e, 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do § 1º do art. 17 
da Lei n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica 
de Assistência Social - LOAS,

RESOLVE:

Art. 1º. O processo eleitoral de representação da sociedade 
civil para a gestão 2010/2012 do CMAS dar-se-á conforme 
prevê o artigo 3º. § 2ºI  da Lei 857, especialmente 
convocada para este fim, sob a fiscalização do Ministério 
Público Federal.

§ 1º. A Assembléia de que trata o caput realizar-se-á no dia 
17 de agosto de 2010, no auditório da SEGOV situado á Rua 
Francisco Drumond, Centro Administrativo, no horário de 
09:00 às 17:00h,   conforme publicado  no Diário Oficial do 
Município,  juntamente com o ato de homologação da 
relação de representantes ou organizações de usuários, 
das entidades e organizações de assistência social e dos 
trabalhadores da área habilitadas como eleitoras e ou 
candidatas, no dia 28 de julho de 2010, conforme dispuser 
no edital. 

§ 2º Para coordenação do processo de habilitação de 
representantes ou organizações de usuários, das entidades 
e organizações de assistência social e dos trabalhadores da 
área, será instituída pelo CMAS uma Comissão Eleitoral, 
integrada por 4 (quatro) Conselheiros.

§ 3º Somente os Conselheiros e entidades que não 
concorrerem ao pleito eleitoral poderão compor a Comissão 
Eleitoral.

§ 4º A Comissão Eleitoral elegerá entre seus pares um 
presidente e um vice-presidente, de segmentos diferentes.

§ 5º O CMAS elegerá, em reunião plenária, a Comissão 
Eleitoral.

§ 6º A Comissão Eleitoral coordenará os procedimentos 
eleitorais até a instalação da Assembléia de Eleição.

Art.2º. A Comissão Eleitoral terá as seguintes atribuições:
I. analisar a documentação dos representantes ou 
organizações de usuários, das entidades e organizações de 
assistência social e dos trabalhadores da área, postulantes 
à habilitação;

II. habilitar as entidades de representantes ou organizações 
de usuários, das entidades e organizações de assistência 
social e dos trabalhadores da área;

III. divulgar os representantes ou organizações de usuários, 
das entidades e organizações de assistência social e dos 
trabalhadores da área, habilitadas e não habilitadas ao 
processo de eleição.

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 8 DE JUNHO DE 2010

   Dispõe sobre o processo eleitoral da representação 
da sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência 
Social - CMAS, Gestão 2010/2012.

IV. analisar, julgar e divulgar as deliberações sobre os 
recursos dos representantes ou organizações de usuários, 
das entidades e organizações de assistência social e dos 
trabalhadores da área, que requererem revisão das 
decisões da comissão.

Parágrafo Único. Para habilitação, a entidade ou 
organização deverá indicar o segmento a que pertence, 
observados seu Estatuto e Relatórios de Atividades, 
obedecendo ao Decreto nº 6.308/2007 e as Resoluções 
CNAS nº 23/2006 e nº 24/2006, que regulamenta cada 
segmento.

Art. 3º. Poderão habilitar-se ao processo eleitoral na 
condição de eleitoras e/ou candidatas, os representantes ou 
organização de usuários, as entidades e organizações de 
assistência social e dos trabalhadores da área, que atuam 
em âmbito municipal.

§1º Poderão ser habilitadas:

I. as entidades e organizações de Assistência Social que 
prestam, sem f ins lucrat ivos,  atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos pelo Art. 3º 
da Lei nº. 8.742/93 - LOAS, em consonância com o Decreto 
nº 6.308/2007 e a Lei nº. 857de  janeiro de 2008;

II. as entidades que atuam na defesa e garantia de direitos, 
de acordo com o disposto no art. 3º da Lei n 8.742/93, em 
consonância com o Decreto nº 6.308/2007;

III. os representantes de usuários que congregam as 
pessoas destinatárias da Política de Assistência Social, de 
acordo com a Resolução/CNAS n° 24, de 16 de fevereiro de 
2006, publicada no DOU de 1° de março de 2006;

IV. as organizações de usuários que congregam as pessoas 
destinatárias da Política de Assistência Social, de acordo 
com a Resolução/CNAS n° 24, de 16 de fevereiro de 2006, 
publicada no DOU de 1° de março de 2006;

V. as entidades e organizações que representam 
trabalhadores da assistência social, em conformidade com 
a Resolução/CNAS nº 23, de 16 de fevereiro de 2006, 
publicada no DOU de 1º. de março de 2006.

§ 2º Serão consideradas de âmbito municipal as entidades 
ou organizações que, comprovadamente, desenvolvam 
suas atividades institucionais, direta ou indiretamente, há no 
mínimo dois anos.

§ 3º É vedada a segunda recondução consecutiva de 
entidade ou organização ou da pessoa física que a 
represente no CMAS, independente da condição de titular 
ou suplente, conforme Art.17 da Lei nº 8.742/93e Art. 1º da 
Resolução CNAS nº 150, de 16 de agosto de 2007.

§ 4º A representação da entidade ou organização na 
condição de Conselheiro (a) titular ou suplente recairá sobre 
a pessoa física, integrante de seus órgãos diretivos ou que 
seja membro de seu corpo técnico.

§ 5º É vedada a representação no CMAS mediante 
instrumento de procuração, outorgado à pessoa sem 
vínculo com a entidade ou organização.

§ 6º É vedado que funcionários públicos em cargo de 
confiança ou de direção, na esfera pública, não sejam 
membros do Conselho representando algum segmento que 
não o do poder público. 
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Art. 4º. A habilitação das entidades ou organizações dos três 
segmentos ocorrerá a partir da data de publicação desta 
Resolução até o dia 23 de julho, valendo para tanto, a data 
do protocolo de seu pedido, mediante a apresentação 
obrigatória dos seguintes documentos originais ou cópias 
autenticadas:
§ 1º. Para as entidades previstas nos incisos I, II, IV e V do § 
1º, artigo 3º:

I. ata de eleição e posse da Diretoria atual;

II. relatórios de atividades referentes aos dois últimos anos;

III. declaração de funcionamento, assinado pelo 
representante legal da entidade ou organização, conforme 
modelo;

IV. estatuto da entidade ou organização, em vigor, 
devidamente registrado;

V. CNPJ;

VI. formulário, conforme modelo, no qual esteja indicada 
sua condição de eleitora ou de eleitora e candidata e por 
qual segmento;

VII. formulário com informações para comunicação com a 
entidade ou organização, na qual conste endereço 
completo, telefone, fax, e-mail, pessoa de referência e 
outras informações importantes para contato em tempo 
hábil.

§ 2º. O representante legal que não se fizer presente na 
Assembléia de Eleição, poderá apresentar instrumento de 
procuração com firma reconhecida, outorgando poderes ao 
mandatário para representar a entidade ou organização na 
Assembléia de Eleição, nas seguintes formas:

I. encaminhando a procuração juntamente com os 
documentos de habilitação, conforme § 1º, artigo 3º;

II. apresentando-a diretamente à Comissão Eleitoral até a 
instalação da Assembléia de Eleição.

§ 3º Para o inciso III do § 1º do artigo 3º. : 
I. histórico do grupo, do movimento ou fórum;

II. documentos constitutivos ou relatórios de reuniões;

III. declaração de reconhecimento de existência e atuação, 
expedida pelos conselhos de assistência social municipal 
ou pelo órgão gestor da assistência social de âmbito 
municipal.

§ 4º Caso o candidato, representante de usuário, não tenha 
como atender ao disposto no inciso II, do § 3º deste artigo, 
este deverá apresentar publicações, jornais e outros 
materiais de divulgação onde possam ser verificadas as 
atividades que comprovem a abrangência e/ou atuação 
institucional.

§ 5º O pedido de habilitação, assinado pelo representante 
legal da entidade ou organização ou um de seus 
representantes legais, e a documentação necessária, 
conforme § 1º ou 3º, artigo 3º, deverá ser protocolado 
diretamente no Conselho, no horário de 09h às 17h, em dias 
úteis, no endereço abaixo:
Comissão Eleitoral / CMAS - Eleição 2010, Rua Goiás, 79 – 
Térreo Edifício Abrantes – Centro, Camaçari/BA. – CEP. 

42800-540

Art. 5º. É vedado a representação de mais de uma entidade 
ou organização pelo mesmo procurador.

Art. 6º. A Comissão Eleitoral analisará os pedidos até o dia 
23 de julho de 2010 e publicará, no dia 28 de julho de 2010, a 
relação de representantes ou organizações de usuários, 
das entidades e organizações de assistência social e dos 
trabalhadores do setor habilitadas e não habilitadas.

Art. 7º. Das decisões da Comissão caberá recurso e 
manifestações
contrárias, até 03 de agosto de 2010, na forma 
procedimental adotada para a habilitação constante do §1º 
artigo 3º desta Resolução, observada a data de protocolo.

§ 1º Somente se admitirá recurso de representantes ou 
organizações de usuários, das entidades e organizações de 
assistência social e dos trabalhadores do setor, no caso de 
não habilitação de seu próprio pedido.

§ 2º Serão aceitas manifestações contrárias apresentadas 
por pessoa física, entidades inclusive de Conselheiros, 
observados os prazos estabelecidos no caput do artigo 7º 
desta Resolução. Cabe a Comissão Eleitoral encaminhar os 
procedimentos de apuração dos fatos e apresentar 
manifestação sobre o assunto.

§ 3º A Comissão concluirá, até o dia 05 de agosto de 2010 o 
julgamento dos
recursos e apreciação de manifestações contrárias 
apresentadas.

§ 4º Deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral, até o dia 
06 de agosto de 2010, o ato de homologação da relação de 
representantes ou organizações de usuários, das entidades 
e organizações de assistência social e dos trabalhadores do 
setor, candidatas ao pleito.

Art. 8º. Os trabalhos da Comissão Eleitoral instituída nesta 
Resolução terão apoio do administrativo do CMAS.

Art. 9º. A Assembléia de Eleição terá dois momentos com as 
seguintes atribuições:

I. Instalação da Assembléia pela Presidência do CMAS, 
para:

a) apresentação dos representantes ou organizações de 
usuários, das entidades e organizações de assistência 
social e dos trabalhadores do setor, habilitadas pela 
Comissão Eleitoral;

b) abertura de espaço para candidatura à Mesa 
Coordenadora do processo eleitoral;

c) composição da Mesa Coordenadora dos Trabalhos do 
processo eleitoral por três representantes, um de cada 
segmento, não concorrentes ao pleito;

d) escolha entre os membros da Mesa Coordenadora, de 
um que assumirá a Presidência.

II. Eleita a Mesa Coordenadora, a Presidência do CMAS 
passará a esta a direção dos trabalhos para que se proceda 
a:

a) leitura e aprovação do regimento interno, elaborado pela 
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Comissão Eleitoral e aprovada previamente pelo CMAS;

b) escolha da Mesa Receptora e Apuradora dos votos, 
composta por três representantes, um de cada segmento, 
desde que não concorrentes ao pleito;

c) votação;

d) apuração;

e) leitura e aprovação da ata.

Art.10. Cada representante ou organização de usuários, 
entidade e organização de assistência social e 
trabalhadores do setor habilitados para esta Assembléia de 
Eleição poderá votar em até três candidatos (as) de seu 
segmento.

Art.11. Terminada a Assembléia de Eleição, a Mesa 
Coordenadora dos trabalhos proclamará o resultado e 
assinará a ata aprovada, contendo a relação de 
representantes ou organizações de usuários, das entidades 
e organizações de assistência social e dos trabalhadores do 
setor, titular e suplente eleitas, constando ainda, acerca da 
presença do representante do Ministério Público.

Art.12. A Mesa Coordenadora da Assembléia de Eleição 
entregará à Presidência do CMAS a relação de 
representantes ou organizações de usuários, das entidades 
e organizações de assistência social e dos trabalhadores do 
setor eleitos, para publicação no Diário Oficial do Município, 
até 20 de agosto de 2010.

Art. 13. A posse aos Conselheiros eleitos, titulares e 
suplentes, para o biênio 2010/2012 dar-se-á até 31de 
agosto de 2010.

Art.14. Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação e revoga as disposições em contrário.

 Institui a Comissão Eleitoral

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CMAS, em reunião extraordinária realizada em 08 de junho 
de 2010, no uso da competência que lhe é conferida pela Lei 
nº. 857/2008,

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do § 1º do art. 17 
da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica 
de Assistência Social - LOAS,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir a Comissão Eleitoral para dirimir todo o 
processo de eleição da Sociedade Civil Organizada para 
compor o CMAS.

Art. 2º. A Comissão Eleitoral será composta pelos seguintes 
membros Conselheiros do CMAS: 

Adriana Marques dos Santos
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO Nº 04/10
 DE 08 DE JUNHO DE 2010

 Adriana Marques dos Santos, Carla Angélica Araújo dos 
Santos, Cely Maria de Souza Silva, Marinalva de Freitas 
Chaves e Valdizia Alexandrino dos Santos.
 
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

HOMOLOGAÇÃO
Processo Seletivo Simplificado - SEDES

Processo n.º 22.737 de 03 de outubro de 2009
Decreto n.º 4.863, de 14/04/2010.

“O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI BAHIA, no 
uso das suas atribuições legais, lastrado no Parecer n.º 
1.637/10 da Procuradoria Jurídica do Município, lavra da 
Procuradora Dra. Margarete Souza Santos juntado às 
folhas 203 a 212, do processo administrativo de nº 22.737 
de 03 de outubro de 2009 e à vista do Resultado Final 
apresentado pela Comissão Processante e publicado em 
04/06/2010”. 

HOMOLOGA

o processo seletivo simplificado conduzido através do 
Edital SEDES de n.º 01, de 19/04/2010, com a finalidade de 
contratar, temporariamente, nos termos da legislação 
municipal, servidores para proverem os programas sociais 
de origem federal e municipal – CRAS, CASA DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE, CONVIVER, PROJOVEM e para 
atualização do Programa Bolsa Família.

Publique-se. Cumpra-se.

Camaçari, em 22 de junho de 2010.

Luiz Carlos Caetano
Prefeito Municipal

Adriana Marques dos Santos
Presidente do CMAS

COMUNICADO 05/2010
   Edital nº 01, de 19 de abril de 2010 – SEDES

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
comunica, anexo, o Resultado Final dos Desclassificados, 
na prova prática para a função de Digitador, conforme  
Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 01, de 19 de abril 
de 2010. 

Este comunicado encontra-se publicado no mural de avisos 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e no site – 
www.camacari.ba.gov.br , a partir desta data. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 02 DE JUNHO 
DE 2010.

                   JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
                                    SECRETÁRIA
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HOMOLOGAÇÃO

Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 066/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
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.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/06/2010. 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 087/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais e 
equipamentos de informática, destinados à Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com 
a conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/06/2010. 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 072/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Aquisição de equipamento e materiais para 
atender as necessidades da Coordenação de Oncologia do 
Município de Camaçari, incluindo transporte. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 01/07/2010. 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 086/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Aquisição de toldo fixo, para atender as 
necessidades do Centro de Especialidades em Saúde 
Mental – CESME do município de Camaçari-Ba. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 21/06/2010. 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 079/2010 (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: 09/06/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.
 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD 
n.º0042/2010, que tem como objeto Aquisição de Monitor 
Multiparamétrico, para atender as necessidades dos Pronto 
Atendimentos do Município de Camaçari, à empresa 
OMNIMED LTDA , com o valor global de R$105.000,00 
(cento e cinco mil reais) . Data da Homologação: 
28/05/2010. LUIZ CARLOS CAETANO

 A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 
PREGÃO Nº 090/2010 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de 
informática, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/06/2010. CAMILO PINTO 
DE FARIA LIMA E SILVA.
 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Convite nº 014/2010 – Comissão 
Setorial Permanente de Licitação - COSEL/ OBRAS, que 
tem como objeto a Contratação de empresa para prestação 

DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº  366 - de 03 a 09 de julho de 2010  - PÁGINA 129  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -



de serviços em manutenção de paisagismo e urbanização em 
áreas verdes, intramuros em Unidades de Saúde do Município de 
Camaçari. Valor: R$ 142.751,76 (cento e quarenta e dois mil 
setecentos e cinqüenta e um reais e setenta e seis centavos). 
Data da Homologação: 12/05/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa a Tomada de Preços 

nº 013/2010 – Comissão Setorial Permanente de Licitação - 
COSEL/ OBRAS, que tem como objeto a Contratação de empresa 
especializada em locação de estrutura tubular tipo: palco, 
tablados, fechamentos de área, camarotes entre outros abaixo 
especificados para serem utilizados durante os Festejos Juninos 
realizados pela Administração Municipal de Camaçari. Valor: R$ 
981.300,00 (novecentos e oitenta e um mil e trezentos reais). Data 
da Homologação: 14/06/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa a Tomada de Preços nº 006/2010 – Comissão Setorial 
Permanente de Licitação - COSEL/ OBRAS, que tem como objeto 
a Contratação de empresa para execução de manutenção de 
pavimentação em paralelepípedos do sistema viário do Município 
de Camaçari, compreendendo atividades corretivas e preventivas 
em consertos e reparos gerais. Valor: R$ 1.336.127,62 (um 
milhão trezentos e trinta e seis mil cento e vinte e sete reais e 
sessenta e dois centavos). Data da Homologação: 07/07/2010. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 0068/2010, que tem 
como objeto a Contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviço de Fornecimento de Lanche e Refeições 
Prontas, incluindo transporte, para atender a demanda 
proveniente da realização dos Jogos Populares e da Copa de 
Seleções de Bairro, bem como da participação da seleção de 
Camaçari na Copa 2 de Julho de Futebol Sub 17, que terá a 
participação da SEDEL, à empresa CRESE COMERCIO 
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME com o valor 
global de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais).Data da 
Homologação: 08/07/2010. LUIZ CARLOS CAETANO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o Pregão Presencial - SECAD n.º 0074/2010, que tem 
como objeto a Contratação de Empresa especializada na 
Prestação de Serviço de Hospedagem para atender a seleção 
brasileira de futebol da categoria sub-17,  à empresa PREDIAL E 
ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A , com o valor global de 
R$93.570,00 (noventa e três mil, quinhentos e setenta reais).  
Data da Homologação: 08/07/2010. LUIZ CARLOS CAETANO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0155/2010. TERMO DE DISPENSA nº. 074/2010. 
CONTRATADO: Nova Marca Serviços Ltda. OBJETO: Locação 
de Imovél Situado na Via Parafuso, KM 16,5, na cidade de 
Camaçari-BA, que tem como finalidade a instalação de estruturas 
organizacionais para a Secretaria de Serviços Públicos –SESP, 
Superintendência de Tráfego e Tránsito- STT, SAMU, e Defesa 
Civil. VALOR GLOBAL: R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2019; Elemento 
de Despesa: 3390.39; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 
03/05/2010. Luiz Carlos Caetano

CONTRATO Nº. 0168/2010. CONTRATADO: OMNIMED LTDA. 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial – SECAD nº. 0042/2010. 
OBJETO: Aquisição de Monitor Multiparamétrico, para atender as 
necessidades dos Pronto Atendimentos do Município de 
Camaçari. Valor global de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4027; Elemento de 
despesa: 4490.52.00.00; Fonte: 0114.025 E 0102.020. Data da 
assinatura: 01/06/2010. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito 
Municipal. .

CONTRATO Nº 160/2010. CONTRATADA: ATLANTIC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. LICITAÇÃO: CONVITE nº. 
014/2010. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 

serviços em manutenção de paisagismo e urbanização em áreas 
verdes, intramuros em Unidades de Saúde do Município de 
Camaçari. Valor: R$ 142.751,76 (cento e quarenta e dois mil 
setecentos e cinqüenta e um reais e setenta e seis centavos). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4026; 4027 e 4030; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 0102.020; 0114.025; 
0114.026. Data da assinatura: 19/05/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO Nº 190/2010. CONTRATADA: CL EVENTOS LTDA. 
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS nº. 013/2010. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em locação de estrutura 
tubular tipo: palco, tablados, fechamentos de área, camarotes entre 
outros abaixo especificados para serem utilizados durante os 
Festejos Juninos realizados pela Administração Municipal de 
Camaçari. Valor: R$ 981.300,00 (novecentos e oitenta e um mil e 
trezentos reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4060; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 0100.000. Data da 
assinatura: 15/06/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 240/2010. CONTRATADA: CM CONSTRUTORA 
LTDA. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS nº. 006/2010. OBJETO: 
Contratação de empresa para execução de manutenção de 
pavimentação em paralelepípedos do sistema viário do Município de 
Camaçari, compreendendo atividades corretivas e preventivas em 
consertos e reparos gerais. Valor: R$ 1.336.127,62 (um milhão 
trezentos e trinta e seis mil cento e vinte e sete reais e sessenta e dois 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4037; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 0100.000. Data da 
assinatura: 07/07/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº. 0237/2010. CONTRATADO: CRESE COMÉRCIO 
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, LICITAÇÃO: Pregão 
Presencial – SECAD - nº. 0068/2010. OBJETO: Prestação de 
Serviço de Fornecimento de Lanches e Refeições Prontas, incluindo 
transporte, para atender a demanda proveniente da realização dos 
Jogos Populares e da Copa de Seleções de Bairro, bem como da 
participação da seleção de Camaçari na Copa 2 de Julho de Futebol 
Sub 17, que terá a participação da SEDEL. Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4069 Elemento de Despesa 33.90.39.00.00 
Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 05/07/2010. LUIZ CARLOS 
CAETANO – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº. 0251/2010. CONTRATADO: PREDIAL E 
ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A, LICITAÇÃO: Pregão 
Presencial – SECAD - nº. 0074/2010. OBJETO: Prestação de 
Serviço de Hospedagem para atender a seleção brasileira de futebol 
da categoria sub-17. Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4069; Elemento de Despesa: 3390.39.00.00; Fonte: 0100.000, Data 
da assinatura: 08/07/2010. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito 
Municipal.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO 

TERMO DE COMPROMISSO N.º124/2010. CONTRATADA: 
DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º066/2010 - 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. 
Vencedora do lote 01.  VALOR GLOBAL: R$ 4.800,00 (quatro mil e 
oitocentos reais). DATA DA ASSINATURA: 18/06/2010. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 125/2010. CONTRATADA: 
AURINO ALVES DE AZEVEDO FILHO (EPP). PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 087/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO Registro 
de preços para aquisição de materiais e equipamentos de 
informática, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedor do 
lote 01.  VALOR GLOBAL: R$ 40.878,00 (quarenta mil oitocentos e 
setenta e oito reais). DATA DA ASSINATURA: 01/07/2010. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 126/2010. CONTRATADA: 
ALLCORE SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA (ME). PREGÃO 
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PRESENCIAL N.º 087/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO Registro 
de preços para aquisição de materiais e equipamentos de 
informática, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedora dos 
lotes 02 e 07.  VALOR GLOBAL: R$ 19.849,00 (dezenove mil 
oitocentos e quarenta e nove reais). DATA DA ASSINATURA: 
01/07/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 109/2010. CONTRATADA: 
MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 079/2010 – COSEL/SESAU – 
OBJETO Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedor do lote 05.  VALOR 
GLOBAL: R$ 32.400,00 (trinta e dois mil  quatrocentos reais). 
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2010. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.

 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 114/2010. CONTRATADA: 
DROGAFONTE LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 079/2010 – 
COSEL/SESAU – OBJETO Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedora dos 
lotes 01 e 02.  VALOR GLOBAL: R$ 21.610,00 (vinte e um mil 
seiscentos e dez reais). DATA DA ASSINATURA: 09/06/2010. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

 
TERMO DE COMPROMISSO N.º 115/2010. CONTRATADA: 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 079/2010 – COSEL/SESAU – OBJETO Registro 
de preços para aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lotes 03 e 04.  VALOR GLOBAL: R$ 
12.370,00 (doze mil trezentos e setenta reais). DATA DA 
ASSINATURA: 09/06/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E 
SILVA.

 
Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
0105/2010. Fornecedor: NADIA CORREIA DE ALMEIDA. Pregão 
Presencial nº. 0023/2010 - Cosel/Educação. Objeto: Registro de 
preços para fornecimento fardamento de merendeiras da Rede 
Municipal de Ensino, para o único lote com o respectivo valor, 
conforme planilha a seguir:

Data da Assinatura: 01/06/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 
Nº 0107/2010. Fornecedor: LITORAL NORTE COMÉRCIO 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Pregão Presencial 
nº. 0028/2010 - Cosel/Educação. Objeto: Registro de preços 
para fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis – 
adoçante líquido, adoçante em pó, achocolatado em pó e leite 
de coco, para os lotes 03 e 04 com os respectivos valores, 
conforme planilha a seguir:

Data da Assinatura: 01/06/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 

Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de 
Preços Nº 0110/2010. Fornecedor: CLEONICE MARIA 
SILVA SIMÕES. Pregão Presencial nº. 0030/2010 - 
Cosel/Educação. Objeto: Registro de preços para 
fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis – 
amido de milho, farinha Láctea, aveia em flocos, fubá de 
milho, farinha de mandioca, farinha de trigo e pó para bebida 
láctea, para o lote 01 com o respectivo valor, conforme 
planilha a seguir:

Data da Assinatura: 07/06/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços Nº 
0111/2010 Fornecedor: MILKLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS LTDA. Pregão Presencial nº. 0030/2010 - 
Cosel/Educação. Objeto: Registro de preços para fornecimento de 
gêneros alimentícios não perecíveis – amido de milho, farinha 
láctea, aveia em flocos, fubá de milho, farinha de mandioca, 
farinha de trigo e pó para bebida láctea, para o lote 02 com o 
respectivo valor, conforme planilha a seguir:

Data da Assinatura: 07/06/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de 
P r e ç o s  N º  0 1 1 2 / 2 0 1 0 .  F o r n e c e d o r :  R D  
REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO LTDA. Pregão 
Presencial nº. 0030/2010 - Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios não perecíveis – amido de milho, farinha láctea, 
aveia em flocos, fubá de milho, farinha de mandioca, farinha 
de trigo e pó para bebida láctea, para o lote 03 com o 
respectivo valor, conforme planilha a seguir:

Data da Assinatura: 07/06/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 
Nº 0113/2010. Fornecedor: BETOPÃO COMERCIAL LTDA. 
Pregão Presencial nº. 0030/2010 - Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios não perecíveis – amido de milho, farinha láctea, 
aveia em flocos, fubá de milho, farinha de mandioca, farinha 
de trigo e pó para bebida láctea, para o lote 07 com o 
respectivo valor, conforme planilha a seguir:

Data da Assinatura: 07/06/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.
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Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 
Nº 0116/2010 Fornecedor: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Pregão Presencial nº. 
035/2010 -Cosel/Educação. Objeto: Registro de preços para 
fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis – queijo 
prato, requeijão cremoso e margarina, para os lotes 01, 02 e 
03 com os respectivos valores, conforme planilha seguir:

Data da Assinatura: 10/06/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de 
Preços Nº 0117/2010. Fornecedor: LITORAL NORTE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 
Pregão Presencial nº. 0034/2010 - Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios não perecíveis – tapioca, milho branco, milho 
de pipoca e milho xerém, para os lotes 01, 02, 03 e 04 com 
os respectivos valores, conforme planilha seguir: 

Data da Assinatura: 10/06/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 
Nº 0122/2010 Fornecedor: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Pregão Presencial nº. 
038/2010 -Cosel/Educação. Objeto: Registro de preços para 
fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis – 
cominho em pó, canela em pau, corante e cravo, para o único 
lote com o respectivo valor, conforme planilha a seguir:

Data da Assinatura: 16/06/2010. Ademar Delgado das 
Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

 RESULTADO DE LICITAÇÂO

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, 
no uso de suas atribuições, torna público que no dia 
05/07/2010 foi DESERTA a sessão para recebimento e 
abertura dos envelopes do PREGÃO PRESENCIAL - 
SECAD nº. 0069/2010, que tem como objeto é a Aquisição 
de Carrinhos de Frutas, para padronização do comércio de 
ambulantes da Avenida Costa Pinto - Centro do Município 
de Camaçari, 05/07/2010. AILDA MARIA SAMPAIO 
TOPAZIO - Presidente da COMPEL.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 

conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO o 
PREGÃO N.º 084/2010 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, 
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviço de fornecimento de lanches, coffee 
breaks e material de apoio para atender os eventos 
promovidos pela Secretaria de Saúde do Município de 
Camaçari - BA. Camaçari - Bahia, 05/07/2010. Neli Maria de 
Sousa Miranda – Pregoeira

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, 
no uso de suas atribuições, torna público que no dia 
07/07/2010 foi DESERTA a sessão para recebimento e 
abertura dos envelopes do PREGÃO PRESENCIAL – 
SECAD nº 0073/2010, que tem como objeto é a Aquisição 
de Cartucho e Toner para Impressoras, visando atender as 
necessidades das unidades de atendimento as famílias do 
programa Bolsa Família, CRAS, CREAS e Casa da Criança, 
da Secretaria de Desenvolvimento Social-SEDES do 
Município de Camaçari. Camaçari, 07/07/2010. AILDA 
MARIA SAMPAIO TOPAZIO – Presidente da COMPEL.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

Termo de Inexigibilidade nº075/2010 – Processo nº. 0692/2010. 
CONTRATADO: Empresa Editora A Tarde OBJETO: Contratação 
da Empresa Editora A Tarde para entrega diária de 09 assinaturas 
do Jornal a Tarde na Secretaria de Governo pelo período de 12 
meses.  do Município de Camaçari- Ba Valor global: R$ 4.995,00 
(quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais). Fundamentada 
no Art. 25, inciso I, da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 17/06/2010

Termo de Inexigibilidade nº041/2010 – Processo nº. 0474/2010. 
CONTRATADO: Consultre Consultoria e Treinamento Ltda. 
OBJETO: : Inscrição da servidora Ana Claudia Araújo Silva 
Nogueira,  para participar do curso de Gestão de Documentos 
Públicos, que será realizado no período de  12 a 16 de Julho de 
2010 na cidade de Natal/RN.
 Valor global: R1. 980,00 (Hum mil novecentos e oitenta reais). 
Fundamentada no Art. 25, inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/93. 
Data da homologação: 22/04/2010

Termo de Inexigibilidade nº071/2010 – Processo nº. 0695/2010. 
CONTRATADO: Consultre Consultoria e Treinamento Ltda. 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BAIANA DE 
JORNALISMO PARA ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA 
BAHIA,PELO PERIODO DE 12 ( DOZE MÊSES) ,COM 
FORNECIMENTO DE 03 ( TRES) EXEMPLARES DIARIOS PARA  
ATENDER A SECRETARIA DO GOVERNO Valor global: 
R1.170,00 (Hum mil CENTO E SETENTA REAIS). Fundamentada 
no Art. 25, inciso I, da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 18/06/2010

Termo de Inexigibilidade nº. 0076/2010 – Processo nº. 0458/2010. 
CONTRATADO: Newmed Produtos para Saúde Ltda OBJETO: 
DESTINA-SE A aquisição de máscara de oxigenoterapia para 
atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento de 
Vila de Abrantes do Município de Camaçari-Ba Valor global: R$ 
168,00 (cento e sessenta e oito reais). Fundamentada no Art. 25, 
inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 
05/05/2010

Termo de Inexigibilidade Nº 053/2010. Processo Nº 0549/2010. 
CONTRATADO: PRODDARTBA PRODUÇÕES E EVENTOS 
LTDA. OBJETO Contratação da empresa PRODDARTBA 
Produções e Eventos Ltda, para representação de artistas do 
segmento de artes plásticas do município de Camaçari, que 
tiveram suas obras selecionadas pelo artista internacional Giulio 
Ottaviani, através do projeto “Aos Olhos do Mundo”, para 
exposição de suas obras na Galeria Santo Agostinho em Roma, 
Itália, no período de 15 à 25 de maio de 2010,por ser a única 
produtora brasileira a deter a exclusividade do espaço da Galeria 
Santo Agostinho, local da exposição, nos dias acima relacionados. 
Valor global: R$ 31.508,48 (trinta e um mil quinhentos e oito reais e 
quarenta e oito centavos). Fundamentada no Art. 25, “caput”, da 
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Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 07/05/2010. 

TERMO DE DISPENSA
Termo de Dispensa nº. 0100/2010 – Processo nº. 0464/2010. 
CONTRATADO: ISAIAS ALVES ANTAS OBJETO: Aquisição de 
Toner, Clindro, revelador e Lãmina, para máquinas copiadoras 
existentes nos diversos setores da Secretaria de saúde do 
Município de Camaçari- Ba Valor global: R$ 7.860,00 (sete mil e 
oitocentos reais). Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei 
Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 29/06/2010

Termo de Dispensa nº. 099/2010 – Processo nº. 0634/2010. 
CONTRATADO: F.G Distribuidora Ltda OBJETO: Aquisição de 
Bistury de Volatização celular para atender as necessidades da 
Policlínica de Especialidades do Centro, do Município de 
Camaçari- Ba Valor global: R$ 5.660,00 (cinco mil, seiscentos e 
sessenta reais). Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal 
Nº. 8.666/93. Data da homologação: 29/06/2010

DISPENSA Nº. 074/2010 – PROCESSO Nº.0032/ 2010. 
CONTRATADO Nova Marca Serviços Ltda. OBJETO: Locação de 
Imovél Situado na Via  Parafuso, KM 16,5, na cidade de Camaçari-
BA, que tem como finalidade a instalação de estruturas 
organizacionais para a Secretaria de Serviços Publicos –SESP, 
Superintendencia de Tráfego e Tránsito- STT, SAMU, e Defesa 
Civil. VALOR GLOBAL: R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil 
reais).  FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO X, DA LEI 
FEDERAL N.º.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/05/2010.

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 0195/2010, publicado no Diário Oficial do Município  
n.º 364 de 19 a 25/06/2010.
Dotação Orçamentária:
Onde se lê Projeto de Atividade: 2036 
Leia-se Projeto de Atividade: 4060 

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO N.º 108/2010 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU 
Objeto: Registro de preços para aquisição de foco ginecológico, 
detector fetal, negatoscópio, oto-oftalmoscópio, balança 
antropométrica adulta, balança pediátrica, biombo triplo, carro 
curativo e mocho, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 
2 7 / 0 7 / 2 0 1 0 ,  à s  1 4 : 0 0 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 Silva - Pregoeiro da COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º 121/2010 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU
Objeto: Registro de preços para aquisição de regulador de pressão 
e fluxometro, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 
2 3 / 0 7 / 2 0 1 0 ,  à s  1 4 : 0 0 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. Neli Maria 
de Sousa Miranda - Pregoeira da COSEL/SESAU.

PREGÃO PRESENCIAL-SECAD Nº. 0076/2010.
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. 0076/2010. Objeto: Aquisição de Cartucho e Toner 
para Impressoras, visando atender as necessidades das unidades 
de atendimento as famílias do programa Bolsa Família, CRAS, 
CREAS e Casa da Criança, da Secretaria de Desenvolvimento 
Social - SEDES do Município de Camaçari. Abertura: 21/07/2010 
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 ou 3621.6713 Ailda Maria Sampaio Topázio – 
Presidente da COMPEL. Camaçari – 08/07/2010.

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. 0077/2010. Objeto: Registro de Preços de 
Estabilizador e Adaptador, para atender as demandas das 
unidades da Prefeitura Municipal de Camaçari. Abertura: 
21/07/2010 às 13:30 horas. Cópia do edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de 
Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo 
telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – 
Presidente da COMPEL.

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 105/2010 (PRESENCIAL) 
– COSEL/SESAU
 Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento 
de Água Mineral (com entrega de tickets), visando atender as 
Unidades da Secretaria de Saúde do município de Camaçari-Ba, 
incluindo transporte. Abertura: 26/07/2010, às 14:00h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Ednéa Alves de Lima - Pregoeira da COSEL/SESAU.

 
AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 123/2010 (PRESENCIAL) 
– COSEL/SESAU
Objeto: Registro de preços para aquisição de rações para animais 
de pequeno e grande porte, destinada ao Centro de Zoonoses da 
Secretaria da Saúde – SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Abertura: 23/07/2010, às 14:00h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Adson de Oliveira Silva - Pregoeiro da 
COSEL/SESAU.

     EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO 
                   

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 
Fornecimentos N° 0236/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Cento de Medicina Humana S/C Ltda; Do 
Objeto: Alterar 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$ 
69.297,76 (sessenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e 
setenta e seis centavos), correspondendo a 24,99%, 
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; Assinatura: 01/06/2010; Ademar 
Delgado das Chagas – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços N° 
153/2009; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa AIR Liquide Brasil Ltda; Do Objeto: Alterar a Cláusula 
Terceira e o caput da Cláusula Quinta, do instrumento original; Do 
Prazo: será de 04 (quatro) 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$ 
203.329,83 (duzentos e três mil trezentos e vinte e nove reais e 
oitenta e três centavos).    Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Quarta, do contrato original; Assinatura: 
29/06/2010; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva – Município.

PREGÃO ELETRÔNICO - SECAD – Nº. 0006/2010 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, torna público para conhecimento 
dos interessados, que realizará o Pregão Eletrônico – SECAD nº. 
0006/2010, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA 
ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA – PRONASCI,com 
Acolhimento das Propostas a partir do dia 21/07/2010, até 
22/07/2010 às 09:30 horas (Brasília); Abertura no dia 22/07/2010 
às 09:30 h (Brasília); e Início da Disputa no dia 22/07/2010, às 
10:00 h (Brasília). O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
AILDA MARIA SAMPAIO TOPAZIO – Presidente da COMPEL. 
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Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Aquisição N° 426/2009; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
FHASHNET Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda; Do 
Objeto: Alterar a Cláusula Terceira, do instrumento original; Do 
Preço: Tendo em vista o acréscimo de quantitativos, através do 
presente Termo Aditivo, o valor de R$ 21.849,42 (vinte e um mil, 
oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), 
correspondendo a 22,30%, aproximadamente, do total previsto no 
contrato original. Fica anexa nova planilha de quantitativos, tendo 
em vista o acréscimo de valor constante no presente Termo Aditivo, 
conforme informações da SECAD. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Quarta, do contrato original; 
Assinatura: 29/06/2010; Luiz Carlos Caetano – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços N° 
349/2009; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Santacruz Engenharia Ltda; Do Objeto: Alterar o caput da 
Cláusula Terceira, do instrumento original; Do Preço: Tendo em 
vista o acréscimo de serviços, fica acrescido, através do presente 
Termo Aditivo, o valor de R$ 169.583,60 (cento e sessenta e nove 
mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), 
correspondendo a 24,90%, do total previsto no contrato original. 
Fica anexa nova planilha contratual, tendo em vista o acréscimo de 
valor constante no presente Termo Aditivo, conforme informações 
da SEINFRA. Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Terceira, do contrato original; Assinatura: 22/06/2010; 
Luiz Carlos Caetano – Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Urbano N° 
029/2005; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Áurea 
de Souza Rocha; 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; 
Da Revisão: Tendo em vista a necessidade de readequar o valor 
pago pela locação do referido imóvel aos valores praticados no 
mercado, fica o valor mensal para a locação do imóvel – objeto do 
contrato em tela – constante na Cláusula Terceira do Contrato 
original, revisado, pelo presente Termo Aditivo, o qual passará a 
ser de R$ 4.088,55 (quatro mil oitenta e oito reais e cinqüenta e 
cinco centavos). Em razão da presente revisão, o valor global, 
proporcional, será de R$ 49.062,60 (quarenta e nove mil, sessenta 
e dois reais e sessenta centavos), consoante informações 
prestadas pela Secretaria de Saúde do Município, através do 
processo administrativo n° 10168/2010; Assinatura: 04/05/2010; 
Camilo Pinto de Farias Lima e Silva – Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato N° 282/2007; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Empresa Rositel Serviços de 
Limpeza e Conservação Ltda; Do Objeto: Alterar o item 3.1 da 
Cláusula Terceira e o item 4.1 da Cláusula Quarta do instrumento 
original; Do Prazo: Será de 12 (doze) 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, 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$ 
594.582,60 (quinhentos e noventa e quatro mil quinhentos e 
oitenta e dois reais e sessenta centavos). Fica anexo ao presente 
instrumento, planilha contratual, referente á prestação de serviço, 
consoante informações da Secad. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na cláusula Terceira do Contrato original; 
Assinatura: 01/06/2010; Luiz Carlos Caetano - Município.

 Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao Contrato N° 079/2010; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Consorcio SSE 
– Sanjuan, Sativa e Ebisa; Do Objeto: Incluir o CNPJ/MF do 
consórcio SSE – Sanjuan, Sativa e Ebisa, tendo em vista que por 
equivoco o mesmo não se faz constar no preâmbulo do contrato 
original; Da Inclusão: Em virtude de erro material constante no 
preâmbulo do contrato original, tendo em vista que por equivoco 
não constou o CNPJ/MF do consórcio SSE – Sanjuan, Sativa e 
Ebisa, fica incluso, através do presente Termo Aditivo, o CNPJ/MF 
do referido Consórcio, qual seja: CNPJ/MF n° 11.865.242/0001-
64; Assinatura: 16/06/2010; Luiz Carlos Caetano – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços N° 

199/2009; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa IRC Isolamento Térmico Reformas e Construções Ltda.; 
Do Objeto: Alterar o caput da  Cláusula Terceira, do instrumento 
original; Do Preço: Tendo em vista o acréscimo de quantitativos, 
através do presente Termo Aditivo, o valor de R$ 23.583,18 (vinte e 
três  mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), 
correspondendo a 24,99%, aproximadamente, do total previsto no 
contrato original. Fica anexa nova planilha de quantitativos, tendo 
em vista o acréscimo de valor constante no presente Termo Aditivo, 
conforme informações da SEDES. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Terceira, do contrato original; 
Assinatura: 10/06/2010; Luiz Carlos Caetano – Município.

EXTRATO DE CONTRATOS DO STT

Contrato N° 015/2010; Contratante: Município de Camaçari - STT; 
Contratada: Empresa AC Equipamentos e Serviços Ltda; Do 
Objeto: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de informática para 
manutenção dos equipamentos e redes física e lógica da STT, 
mediante regime de empreitada por preço global. Conforme 
Planilha descritiva; Do Preço e Condições de Pagamento: Fica 
estipulado em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) o valor total 
estimado a ser pago á contratada pela contratante. O pagamento 
devido á contratada será efetuado, pela Superintendência de 
Transito e Transportes-STT, mensalmente, após a medição do 
serviço, de acordo com as ordens de serviços efetivamente 
atendidas no período, em ate 20(vinte) dias após atesto da nota 
fiscal/fatura, emitida em nome da contratada, no valor e condições 
estabelecidas neste contrato; Do Prazo da Execução e da 
Vigência: Será de 07 (sete) meses, a contar da data de assinatura, 
iniciado em 22 de junho e finalizando em 31 de dezembro de 2010; 
Da Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 1110; Natureza da 
Despesa: 339039; Fonte: 0100; Assinatura: 22/06/2010; João de 
Araújo - STT - Município.

Contrato N° 016/2010; Contratante: Município de Camaçari - STT; 
Contratada: Empresa JLA Comercio e Serviços Ltda me; Do 
Objeto: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa 
especializada em fornecimento de material de limpeza e escritório 
para atender as necessidades de matérias de escritório da STT, 
mediante regime de empreitadas por preço unitário, por lote. 
Conforme Planilha descritiva e quantitativa; Do Preço e Condições 
de Pagamento: Fica estipulado em R$ 38.658,00 (trinta e oito mil 
seiscentos e cinqüenta e oito reais) o valor total estimado a ser 
pago á contratada pela contratante. O pagamento devido á 
contratada será efetuado, pela Superintendência de Transito e 
Transportes-STT, mensalmente, de acordo com as ordens de 
fornecimento  efetivamente atendidas no período, em até 20(vinte) 
dias após atesto da nota fiscal/fatura, emitida em nome da 
contratante, no valor e condições estabelecidas neste contrato; Do 
Prazo da Execução e da Vigência: Será de 07 (sete) meses, a 
contar da data de assinatura, compreendido entre 22 de junho a 31 
de dezembro de 2010; Da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2050; Natureza da Despesa: 339030; Fonte: 
0100; Assinatura: 22/06/2010; João de Araújo - STT - Município.
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