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DECRETO
DECRETO Nº. 6987/2018
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018
Estabelece o CALENDÁRIO FISCAL,
define procedimentos para pagamento e
fixa o índice de atualização monetária
dos tributos municipais para o
EXERCÍCIO DE 2019, e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMACARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de
acordo com o artigo 31, da Lei n°. 1.039, de 16 de
dezembro de 2009,
DECRETA
Art. 1°. Estabelece procedimentos e fixa o vencimento,
para o Exercício de 2019, dos seguintes tributos:
I - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU;
II - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos
Sólidos Domiciliares - TRSD;
III - Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens
Imóveis - ITIV;
IV - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza ISSQN;
V - Taxa de Licença de Localização - TLL;
VI - Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF;
VII - Contribuição Para Custeio do Serviço de Iluminação
Pública - COSIP;
VIII - Taxa de Licença para exposição de publicidade nas
vias e logradouros públicos e em locais expostos ao
público - TLP;
IX - Taxa de Licença de Urbanização - TLU;
X - Taxa de Vigilância Sanitária - TVS;
XI- Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA.
Art. 2°. O Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU poderá ser pago, em parcela
única, com redução de 10% (dez por cento) ou em até 09
parcelas, sem descontos, com vencimento da parcela
única ou da primeira parcela, em 10 (dez) de abril de
2019, e as parcelas restantes no dia 10 (dez) dos meses
subsequentes.
§1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$
35,00 (trinta reais).
§2º. Para pleitear o incentivo do ¨IPTU VERDE¨, o
interessado deverá formalizar requerimento,
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

devidamente instruído com os documentos, e na forma
do Código Tributário Municipal, e alterações posteriores,
até 31 de agosto de 2019, para efeito de cálculo do
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do Exercício
de 2020.
Art. 3°. A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de
Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, será lançada
anualmente, em conjunto com o Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, à
exceção dos imóveis enquadrados na categoria de uso
industrial de médio e grande porte, cujo lançamento será
feito separadamente, e poderá ser paga, sem desconto,
em parcela única ou em até dez parcelas, nos mesmos
vencimentos do IPTU correspondente.
Art. 4°. O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de
Bens Imóveis - ITIV será recolhido em parcela única,
observado o seguinte:
I - antes da realização do ato, ou da lavratura do
instrumento público ou particular que configurar a
obrigação;
II - em até 30 (trinta) dias:
a) nas transmissões realizadas em virtude de sentença
judicial, contados da sentença que houver homologado
seu cálculo.
b) nas tornas ou reposições em que sejam interessados
incapazes, contados da data em que se der a
concordância do Ministério Público;
c) na arrematação ou adjudicação, contados da data em
que tiver sido assinado o ato ou deferida a adjudicação,
ainda que haja recurso pendente;
d) nas promessas de compra e venda de unidade
imobiliária para entrega futura do imóvel, contados da
data da assinatura do contrato;
e) nas transmissões cujo instrumento tenha sido lavrado
em outro Município, contados da data da sua lavratura.
§1º. As empresas com atividade de loteamento,
construção e incorporação de imóveis estão obrigadas
ao envio trimestral dos dados dos adquirentes.
Art. 5°. O Imposto Sobre Serviço de Qualquer NaturezaISSQN será pago:
I - até o dia 10 (dez) do mês subsequente à ocorrência do
fato gerador, para as atividades cuja base de cálculo seja
a receita tributável;
II – dentro do mês em que ocorrer o fato gerador:
a) quando sob regime de estimativa na condição de
Profissional Autônomo;
b) as sociedades de profissionais, previstas no artigo 127
da Lei 1.039/2009.
III – em até 5 (cinco) dias úteis, após ciência da
Notificação de Lançamento do ISS Estimado a ser
realizado pela Coordenadoria de Arrecadação Fiscal –
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CAF - referente a realização dos eventos, quando se
tratarem de diversões, shows, lazer, entretenimentos e
congêneres previstos no item 12 e seus subitens e no
subitem 3.03 da Lista de Serviços tributáveis pelo ISS
anexa à Lei no 1.039/2009, em conformidade com o
Decreto no 6.070/2015, a Portaria SEFAZ no 028/2015 e a
Instrução Normativa SEFAZ no 007/2015;
IV – em até 5 (cinco) dias úteis, após ciência da
Notificação de Lançamento do ISS Estimado a ser
realizado pela Coordenadoria de Arrecadação Fiscal –
CAF - referente as atividades de implantação e
adequação de lojas e demais espaços comerciais e de
prestação de serviços pertencentes a Centros
Comerciais, previstas nos Subitens 7.01, 7.02, 7.04,
7.06, 7.07, 7.10 e 7.11 da Lista de Serviços tributáveis
pelo ISS anexa à Lei no 1.039/2009, em conformidade
com o Decreto no 6.070/2015, a Portaria SEFAZ no
029/2015 e a Instrução Normativa SEFAZ no 008/2015;
§1º. Os contribuintes que comercializem ou distribuam
tarifas de embarque de passageiros ou bilhetes /
ingressos para estacionamentos e congêneres previstos,
respectivamente, nos subitens 20.01 e 11.01 da Lista de
Serviços tributáveis pelo ISS anexa à Lei no 1.039/2009,
deverão demandar a emissão da Autorização para
Impressão de Documentário Fiscal – AIDF - junto a
Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – CAF –, nos
termos da Instrução Normativa SEFAZ no 007/2015, além
de obrigatoriamente estarem credenciados para emissão
de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e – através
de acesso via usuário e senha do Sistema Tributário
Municipal onde deverão emitir NFS-e, por competência,
para recolhimento do ISS referente à prestação destes
serviços nos termos do Inciso I.
§2º. Para os contribuintes que se enquadrem no §1º, que
eventualmente ainda não possuam inscrição no
Cadastro de Atividades Municipal ou tendo a referida
inscrição ainda não possuam usuário e senha do Sistema
Tributário Municipal com Credenciamento para emissão
de NFS-e, o recolhimento do ISS correspondente deverá
ser realizado de forma antecipada, no momento da
emissão da AIDF através de emissão de guia pela
Central de Atendimento Municipal – CAM - ou pela
Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – CAF;
Art. 6° As pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, nos
termos do Decreto Municipal no 6.540/2016, e nos termos
do §1º do Art. 211 da Lei Municipal no 1.039/2009, e
expirado o prazo determinado para a entrega ao Fisco
Estadual ou Federal, deverão apresentar à Secretaria da
Fazenda do Município de Camaçari/BA os arquivos
digitais do Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED de sua confecção, devidamente assinados e
validados digitalmente, correspondentes às ultimas
transmissões dentro do período decadencial e ao
ambiente estadual e nacional do SPED.
Parágrafo único. Na falta de entrega dos documentos
fiscais a que se refere o caput, aplicar-se-á ao infrator as
penalidades descritas no § 2º do artigo 211 da Lei no
1.039/2009, por cada tipo de documento, e por exercício
fiscal, sem prejuízo das demais penalidades averiguadas
e tipificadas na legislação nacional e/ou municipal.
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Art. 7°. A Taxa de Licença de Localização - TLL será
recolhida de uma só vez, antes do licenciamento da
atividade, obedecidos os procedimentos
regulamentares.
Art. 8°. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF
poderá ser paga em parcela única, até o dia 1º (primeiro)
de julho de 2019, ou em duas parcelas, com vencimento
da primeira parcela na mesma data da parcela única e a
segunda até o dia 1º (primeiro) de agosto de 2019.
§ 1º. A Taxa será calculada de acordo com a Tabela de
Receita n° IV, anexa a Lei 1.039/2009, com alterações
posteriores, e o lançamento se dará com base na
declaração do contribuinte ou de ofício, de acordo com a
receita bruta anual apurada no sistema tributário
municipal ou com base em informações adquiridas
através de convênios com outros Órgãos públicos.
§ 2º Ficam dispensados do cumprimento desta
Obrigação Acessória os Contribuintes cadastrados no
Sistema Tributário Municipal com Status de Micro
Empreendedor Individual – MEI – devendo os mesmos
estarem enquadrados nesta condição em todo o
Exercício de 2018. Para estes casos a obtenção da
informação da receita bruta anual para fins de
enquadramento na Tabela de Receita n° IV será obtida
através de convênios firmados com outros órgãos
públicos.
§ 3º A dispensa prevista no Parágrafo 2º se estende aos
Contribuintes cadastrados no Sistema Tributário
Municipal com Status de Micro Empreendedor Individual
– MEI – que tenham iniciado suas atividades no decorrer
do Exercício de 2018 e que tenham se mantido nesta
condição até o final deste Exercício.
§ 4º Os Contribuintes que forem excluídos do Regime de
Micro Empreendedor Individual – MEI – ou que mesmo
estando sob esta condição não possuíam inscrição no
Cadastro Mobiliário antes do final do Exercício de 2018
estão obrigados ao cumprimento da Obrigação
Acessória prevista no caput deste Artigo.
Art. 09 Na baixa da atividade do estabelecimento, a TFF
é devida integralmente, salvo se o pedido de baixa for
protocolado até o último dia útil do mês de dezembro do
exercício anterior.
Art. 10 A Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública – COSIP terá seu lançamento:
I - anual, quando não possuir ligação ao sistema de
fornecimento de energia;
II - mensal, quando possuir ligação regular ao sistema de
fornecimento de energia, pública ou privada.
§ 1° O lançamento desta Contribuição na forma mensal
será feito na nota fiscal de consumo de energia elétrica e
o pagamento será feito na data do seu vencimento.
§ 2° O pagamento da Contribuição anual será feito em
conjunto com IPTU, ou separadamente, quando não
houver a incidência deste Imposto, em parcela única,
sem desconto, ou em até dez parcelas, com vencimento
nas mesmas datas do Imposto.
Art. 11 - A Taxa de Licença para exposição de publicidade
nas vias e logradouros públicos e em locais expostos ao
público - TLP será paga:
I - antes da expedição do alvará, para o início da
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veiculação da publicidade;
II - anualmente, quando da renovação do alvará.
Parágrafo único. A renovação do alvará de publicidade
deverá ser solicitada com antecedência de até 30 (trinta)
dias da data de expiração do seu prazo de validade.

JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SECAD

Art. 12. O pagamento da Taxa de Licença de
Urbanização - TLU será feito antes da entrega do alvará.
Parágrafo único. A caducidade do Alvará de Licença
implicará o pagamento de novo alvará.
Art. 13 A Taxa de Vigilância Sanitária - TVS será recolhida
no início da atividade, antes da entrega do alvará e por
ocasião de sua renovação.
Parágrafo único. A renovação do alvará de saúde
deverá ser solicitada com antecedência de até 30 (trinta)
dias da data de expiração do seu prazo de validade.
Art. 14. A Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA será
lançada e cobrada no momento do requerimento para a
realização dos procedimentos discriminados no § 1° do
art.180 da Lei n° 1.039/2009, com prazo de vencimento
em até 30 (trinta) dias, conforme art. 31,§1º, I.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 286/2018
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018
“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores
públicos municipal ocupantes de cargos de
provimento efetivo, em virtude da
aprovação no estágio probatório.”

Art. 15. Quando o vencimento do tributo recair em dia de
sábado, domingo ou feriado, o pagamento fica
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
Art. 16. Os tributos sujeitos a lançamento de ofício
poderão ser impugnados administrativamente no prazo
de 30 (trinta) dias acontar da data da sua notificação.
Art. 17 Ficam atualizados monetariamente, pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acumulado no
período de outubro de 2017 a setembro de 2018, no
percentual de 4,53% (quanto inteiros e cinquenta e três
centésimos), a partir de 1° de janeiro de 2019, os valores
definidos em Lei de composição das bases de cálculo
dos tributos municipais, preços públicos, rendas,
penalidades acessórias, créditos tributários ou não, em
favor da municipalidade, e outros acréscimos legais
estabelecidos em quantias fixas.
§ 1º. Aplica-se a atualização descrita no caput deste
artigo aos valores referentes a tributos, rendas, multas, e
seus acréscimos legais, bem como a outros valores
também estabelecidos em quantias fixas.
§ 2º. Para os tributos com lançamento misto ou por
homologação a atualização monetária será mensal, com
valor atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, até o mês anterior ao pagamento do
tributo.
§ 3º. A Unidade Fiscal Municipal - UFM, para o exercício
de 2019, terá no valor de 3,456642 (três inteiros,
quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e
quarenta e dois milionésimo de reis).

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do
Município e a Carta Magna Federal e,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira,
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo
da Administração Direta do Município de Camaçari, o
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e
demais alterações;
CONSIDERANDO que os servidores submetidos à
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade
funcional no serviço público, conforme mandamento
constitucional;
CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de
revisão da nota da referida avaliação.
Nº

NOME

01 MARIANA COSTA DE PINHO

Art. 18 Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2019.

CAD

CARGO

ADMISSÃO

ESTABILIDAD
E

64028

Professora
Fiscal do Uso
do Solo e M.
Amb.
Técnico em
Informática
Técnico em
Informática

06/04/15

06/04/18

03/08/15

03/08/18

14/10/14

08/06/17

15/03/15

29/10/18

ARNALDO PEREIRA DA

02 SILVA
03 FÁBIO LEAL SANTOS

64074-5
63692

JEFERSON SUKERMANN S.

Art. 19 Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2018.

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

04 SILVA

63939

RESOLVE
Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço
público deste Município, nos termos das legislações
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supra citadas, aos servidores infra declinados, em virtude
da aprovação no estágio probatório:
Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações
junto ao assento funcional dos servidores.
Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE
NOVEMBRO DE 2018.

SEDUR

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 166/2018
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a aprovação de
remembramento de 04 (quatro) lotes,
denominados: LOTE n°: 01 com área total
de 480,00m²; LOTE n°: 02 com área total de
420,00m²; LOTE n°: 03 com área total de
420,00m² e LOTE nº: 04 com área total de
420,00m², todos da Quadra 02, do
Loteamento denominado VILLAS DO
JACUÍPE, situado no Distrito de Abrantes
em Camaçari-Bahia, em um único LOTE
01A totalizando 1.740,00m² (conforme
levantamento topográfico e memorial
descritivo atualizado) passando a
denominar Lote nº 01A, da Quadra 02,
situado no Loteamento Villas do Jacuípe,
situado no Distrito de Abrantes em
Camaçari-Bahia.
O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo nº
02022.22.09.340.2018, assim como as demais
disposições de Direito pertinentes,

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Art. 1° - Aprovar o remembramento de quatro Lotes,
denominados: LOTE n°: 01 com área total de 480,00m²;
LOTE n°: 02 com área total de 420,00m²; LOTE n°: 03
com área total de 420,00m² e LOTE nº: 04 com área total
de 420,00m², todos da Quadra 02, do Loteamento
denominado VILLAS DO JACUÍPE, situado no Distrito
de Abrantes em Camaçari-Bahia, em um único LOTE
01A totalizando uma área de 1.740,00m² (conforme
levantamento topográfico e memorial descritivo
atualizado) passando a denominar Lote nº 01A, da
Quadra 02, situado no Loteamento Villas do Jacuípe,
situado no Distrito de Abrantes em Camaçari-Bahia.
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de
propriedade de RENATO BOAVENTURA DE AMORIM
FILHO, inscrito no CPF/MF sob nº: 356.772.795-87 e
GILIA COSTA SCHMALB, inscrita no CPF/MF sob nº:
512.104.795-91, nas proporções previstas nas certidões
de propriedade emitidas pelo Cartório de 2º Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari-Bahia, sob
as matrículas de n°s: 37.451, 37.449, 37.450 e 37.448.
Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:
LOTE Nº 01
Lote de terreno próprio, designado pelo número 01 da
Quadra 02, do Loteamento denominado Villas do
Jacuípe, situado no Distrito de Abrantes, Município de
Camaçari-Bahia. Com as seguintes medidas: 16,00m de
frente, limitando-se com a Rua J1; 16,00m de fundo,
limitando-se com a ciclovia conforme projeto; 30,00m do
lado direito, limitando-se com o lote n° 02; e 30,00m do
lado esquerdo, limitando-se com a área de
estacionamento; perfazendo uma área total de
480,00m². Devidamente registrado perante o Cartório do
2º Ofício de Registro de Imóveis na matrícula n°: 37.451.
MEMORIAL DESCRITIVO
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V M 0001,
de coordenadas N 8.594.953,60 m. e E 592.827,21 m.,
situado no limite com LOTE-02, deste, segue com
azimute de 98°35'16" e ' confrontando neste trecho com
LOTE-02 - até o vértice V M 0002, de coordenadas N
8.594.949,12 m. e E 592.856,86 m.; deste, segue com
azimute de 188°11'47" e distância de 16,00 m.,
confrontando neste trecho com ÁREA DE
PRESERVAÇÃO - até o vértice V M 0003, de
coordenadas N 8.594.933,29 m. e E 592.854,58 m.;
deste, segue com azimute de 278°20'59" e distância de
29,79 m., confrontando neste trecho com
ESTACIONAMENTO - até o vértice V M 0004, de
coordenadas N 8.594.937,62 m. e E 592.825,11 m.;
deste, segue com azimute de 7°30'21" e distância de
16,12 m., confrontando neste trecho com RUA DOS
MURICIS - até o vértice V M 0001, de coordenadas N
8.594.953,60 m. e E 592.827,21 m.; ponto inicial da
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central 39° EGr, tendo
como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano
de projeção UTM.
LOTE Nº 02
Lote de terreno próprio, designado pelo número 02 da
Quadra 02, do Loteamento denominado Villas do
Jacuípe, situado no Distrito de Abrantes, Município de
Camaçari-Bahia. Com as seguintes medidas: 14,00m de
frente, limitando-se com a Rua J1; 14,00m de fundo,
limitando-se com a ciclovia conforme projeto; 30,00m do
lado direito, limitando-se com o lote n° 03; e 30,00m do
lado esquerdo, limitando-se com o Lote 01; perfazendo
uma área total de 420,00m². Devidamente registrado
perante o Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis na
matrícula n°: 37.449.
MEMORIAL DESCRITIVO
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V M
0001, de coordenadas N 8.594.967,46 m. e E 592.829,04
m., situado no limite com LOTE-03, deste, segue com
azimute de 98°28'23" e distância de 29,99 m.,
confrontando neste trecho com LOTE-03 - até o vértice
V M 0002, de coordenadas N 8.594.963,04 m. e E
592.858,71 m.;
deste, segue com
azimute de
187°32'54" e distância de 14,04 m., confrontando neste
trecho com ÁREA DE PRESERVAÇÃO - até o vértice V
M 0003, de coordenadas N 8.594.949,12 m. e E
592.856,86 m.;
deste, segue com
azimute de
278°35'16" e distância de 29,99 m., confrontando neste
trecho com LOTE-01 - até o vértice V M 0004, de
coordenadas N 8.594.953,60 m. e E 592.827,21 m.;
deste, segue com azimute de 7°31'06" e distância de
13,98 m., confrontando neste trecho com RUA DOS
MURICIS - até o vértice V M 0001, de coordenadas N
8.594.967,46 m. e E 592.829,04 m.; ponto inicial da
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central 39° EGr , tendo
como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano
de projeção UTM.
LOTE Nº 03
Lote de terreno próprio, designado pelo número 03 da
Quadra 02, do Loteamento denominado Villas do
Jacuípe, situado no Distrito de Abrantes, Município de
Camaçari-Bahia. Com as seguintes medidas: 14,00m de
frente, limitando-se com a Rua J1; 14,00m de fundo,
limitando-se com a ciclovia conforme projeto; 30,00m do
lado direito, limitando-se com o lote n° 04; e 30,00m do
lado esquerdo, limitando-se com o Lote 02; perfazendo
uma área total de 420,00m². Devidamente registrado
perante o Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis na
matrícula n°: 37.450.
MEMORIAL DESCRITIVO
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V M
0001, de coordenadas N 8.594.981,16 m. e E 592.830,85
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m., situado no limite com LOTE-04, deste, segue com
azimute de 97°46'14" e distância de 29,99 m.,
confrontando neste trecho com LOTE-04 - até o vértice
V M 0002, de coordenadas N 8.594.977,10 m. e E
592.860,57 m.;
deste, segue com
azimute de
187°32'22" e distância de 14,19 m., confrontando neste
trecho com ÁREA DE PRESERVAÇÃO - até o vértice V
M 0003, de coordenadas N 8.594.963,04 m. e E
592.858,71 m.;
deste, segue com
azimute de
278°28'23" e distância de 29,99 m., confrontando neste
trecho com LOTE-02 - até o vértice V M 0004, de
coordenadas N 8.594.967,46 m. e E 592.829,04 m.;
deste, segue com azimute de 7°31'06" e distância de
13,82 m., confrontando neste trecho com RUA DOS
MURICIS - até o vértice V M 0001, de coordenadas N
8.594.981,16 m. e E 592.830,85 m.; ponto inicial da
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central 39° EGr , tendo
como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano
de projeção UTM.
LOTE Nº 04
Lote de terreno próprio, designado pelo número 04 da
Quadra 02, do Loteamento denominado Villas do
Jacuípe, situado no Distrito de Abrantes, Município de
Camaçari-Bahia. Com as seguintes medidas: 14,00m de
frente, limitando-se com a Rua J1; 14,00m de fundo,
limitando-se com a ciclovia conforme projeto; 30,00m do
lado direito, limitando-se com o lote n° 05; e 30,00m do
lado esquerdo, limitando-se com o Lote 03; perfazendo
uma área total de 420,00m². Devidamente registrado
perante o Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis na
matrícula n°: 37.448.
MEMORIAL DESCRITIVO
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V M
0001, de coordenadas N 8.594.995,07 m. e E 592.832,68
m., situado no limite com LOTE-05, deste, segue com
azimute de 97°53'50" e distância de 30,00 m.,
confrontando neste trecho com LOTE-05 - até o vértice
V M 0002, de coordenadas N 8.594.990,95 m. e E
592.862,40 m.;
deste, segue com
azimute de
187°32'22" e distância de 13,97 m., confrontando neste
trecho com ÁREA DE PRESERVAÇÃO - até o vértice V
M 0003, de coordenadas N 8.594.977,10 m. e E
592.860,57 m.;
deste, segue com
azimute de
277°46'14" e distância de 29,99 m., confrontando neste
trecho com LOTE-03 - até o vértice V M 0004, de
coordenadas N 8.594.981,16 m. e E 592.830,85 m.;
deste, segue com azimute de 7°31'06" e distância de
14,03 m., confrontando neste trecho com RUA DOS
MURICIS - até o vértice V M 0001, de coordenadas N
8.594.995,07 m. e E 592.832,68 m.; ponto inicial da
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central 39° EGr , tendo como o Datum o
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.
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Art. 3° - A área resultante do remembramento ficar assim
descrita e caracterizada:

LOTE 01A: Lote de terreno próprio, designado pelo
número 01A da Quadra 02, do Loteamento Villas do
Jacuípe, situado no Distrito de Abrantes, Município de
Camaçari-Bahia, perfazendo uma área total de
1.740,00m².
MEMORIAL DESCRITIVO

Art. 4º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob
pena de caducidade prevista em Lei.
Art. 5° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DE CAMAÇARI, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2018.
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO
REF: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Número do Contrato: 0204/2014
Objeto: Destina-se a locação de 02 (dois) módulos de
torre de propriedade do condomínio edifício Cidade de
Camassary, para atender a necessidade de adequação
da infra-estrutura de redes sem fio montada para atender
o projeto de informatização da prefeitura.
Fornecedor: CONDOMÍNIO EDIFICIO CIDADE DE
CAMASSARY
Valor: R$ 109.0332,48 (Cento e nove mil,trinta e dois
reais e quarenta e oito centavos)

Camaçari, 02 de janeiro de 2018
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

STT

Parágrafo Único. Após remembramento, a área passa a
ser identificada da seguinte forma: Lote de nº 01A,
medindo 1.740,00m², conforme memorial descritivo e
levantamento topográfico do procedimento
administrativo aprovado na data de 05.10.2018.

MUNICÍPIO

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

LOTE Nº 01A

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V M
0001, de coordenadas N 8.594.995,07 m. e E 592.832,69
m., situado no limite com LOTE-05, deste, segue com
azimute de 97°53'50" e distância de 30,00 m.,
confrontando neste trecho com LOTE-05 - até o vértice
V M 0002, de coordenadas N 8.594.990,95 m. e E
592.862,40 m.;
deste, segue com
azimute de
187°32'22" e distância de 42,23 m., confrontando neste
trecho com ÁREA DE PRESERVAÇÃO - até o vértice V
M 0003, de coordenadas N 8.594.949,08 m. e E
592.856,86 m.;
deste, segue com
azimute de
188°12'22" e distância de 15,96 m., confrontando neste
trecho com ÁREA DE PRESERVAÇÃO - até o vértice V
M 0004, de coordenadas N 8.594.933,29 m. e E
592.854,58 m.;
deste, segue com
azimute de
278°20'59" e distância de 29,79 m., confrontando neste
trecho com ESTACIONAMENTO - até o vértice V M
0005, de coordenadas N 8.594.937,62 m. e E 592.825,11
m.; deste, segue com azimute de 7°30'56" e distância
de 57,95 m., confrontando neste trecho com RUA DOS
MURICIS - até o vértice V M 0001, de coordenadas N
8.594.995,07 m. e E 592.832,69 m.; ponto inicial da
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central 39° EGr , tendo
como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano
de projeção UTM.
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SUPERINTENDÊNCIA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA Nº. 868/2018
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018
“Abertura de Sindicância da
Superintendência de Trânsito e
Transporte Público – STT do
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município de Camaçari, para
apuração dos fatos relatados no
Processo Administrativo n.º
145/2018”.
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
S U P E R I N T E N D Ê N C I A D E T R Â N S I TO E
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições legais, em especial das especificadas
nos termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº.
730, de 18 de maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de
outubro de 2006; Lei nº. 774, de 22 de janeiro de
2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei nº 407,
de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 1143, de 18 de
março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de
2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013, Decreto
nº 4521, de 05 de outubro de 2007 e Lei Federal nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990;
RESOLVE:
Art. 1º. Considerando a necessidade da apuração
dos fatos relatados no Processo Administrativo n.º
145/2018, determino assim a Abertura de
Sindicância e apresentação do Relatório, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da publicação;

atendendo às especificações do Termo de
Referência, Anexo I, parte integrante e indissociável
do Edital. Data entrega envelopes: 28/11/2018, às
09:00Hs, sala reunião da STT. Edital gratuitamente
na sede da STT, Loteamento Espaço Alpha, s/n.
Jardim Limoeiro, Camaçari – BA. e/ou Portal de
Compras do Município. Esclarecimentos: sede da
STT no horário: 08h às 12h e 14h às 17h.
Camaçari–BA, 14/11/2018.
Hertz B. R. Seabra
Presidente da COPEL

EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 130/2018. 4° Termo Aditivo ao
Contrato n° 007/2014. Objeto: contratação de empresa
especializada em locação de equipamentos – máquina
copiadora para atender as necessidades da
Superintendência de Transito e Transporte Público de
Camaçari. Contratado: Executiva Comércio de máquinas
e equipamentos para escritório Ltda. Valor global: R$
3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Período de
vigência: 01 meses apartir de 31 de Outubro de 2018;
Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores. Data: 31/10/2018.

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

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente

LIMPEC

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE
NOVEMBRO DE 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente

LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI

AVISO DE EDITAL
CARTA CONVITE N º 003/2018
A Superintendência de Trânsito e Transporte
Público-STT, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público que, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 807/07,
realizará licitação, modalidade Carta Convite para
Contratação de consultoria para elaboração do
Projeto Básico do Sistema de Transporte Público
Coletivo por ônibus e prestar suporte técnico na
elaboração de minuta do Edital de Licitação para a
concessão dos serviços de transporte público
coletivo por ônibus do Município de Camaçari,
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

EXTRATO DE RESULTADO
DE LICITAÇÃO DA LIMPEC

RESULTADO FINAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº.
004/2018. A LIMPEC torna público aos interessados
que a empresa COM TECH INFORMATICA,
sagrou-se vencedora do certame, por ter cumprido
integralmente as exigências do Edital PP nº.
004/2018. Sérgio Moura – Pregoeiro.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Oziel dos Santos Araújo
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