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PORTARIA Nº 4060/2018
 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-Prêmio a Servidor Municipal                                                                                     

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 190/2018.

RESOLVE

 
Conceder ao (a) servidor (a) MARIA DO SOCORRO DA 
SILVA LEÃO, matricula 9599, ocupante do cargo de 
Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria 
da Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses, referente ao quinquênio aquisitivo 
01/09/2004 a 31/08/2009, a partir de 02 de  Janeiro de 
2019, tornando o período de 12/09/2007 a 11/09/2012 
portaria nº 241/2013 de 05 de Setembro de 2013 
publicada no DOM nº 533 de 14 a 20/03/2013, como 
01/09/2009 a 31/08/2014, considerando a retroação da 
data de admissão para 01/09/2004.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
DEZEMBRO DE 2018.

       HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO          

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETARIO DA SAÚDE

                         

PORTARIA Nº 4161/2018
 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-Prêmio a Servidor Municipal 

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 659/2018

RESOLVE

 
Conceder ao (a) servidor (a) ELI MENDES CORDEIRO 
SANTOS, matricula 9513, ocupante do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria da Saúde 
– SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao quinquênio aquisitivo 01/09/2004 a 
31/08/2009, a partir de 02 de  Janeiro de 2019, tornando o 
período de 12/09/2007 a 11/09/2012 portaria nº 329/2013 
de 06 de Novembro de 2013 publicada no DOM nº 542 de 
16 a 02/11/2013, como 01/09/2009 a 31/08/2014, 
considerando a retroação da data de admissão para 
01/09/2004.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE DEZEMBRO 
DE 2018.   

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO          

ELIAS NATAN MORAES DIAS                                                                                     
   SECRETARIO DA SAÚDE

PORTARIA N° 5233/2018
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018

   
Dispõe sobre a Retificação da data do inicio 
do gozo para Licença Prêmio a Servidor 
Municipal concedida nos termos da Portaria 
n° 4580/2018, de 31 de Outubro de 2018 e 
dá outras providências.
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A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006, 
que Delega competência ao Secretár io da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal n° 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício Conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo n°. 2212/2018.

R E S O L V E

Retificar os termos da Portaria n° 4580/2018 de 31 de 
Outubro de 2018, publicada no DOM n° 1049, de 12 de 
Novembro de 2018, do(a) servidor(a) TEREZA 
CRISTINA BITENCOURT LIMA, matrícula n° 477, 
AUXILIAR TÉCNICO, lotado (a) na SECRETARIA DA 
SAÚDE – SESAU, onde se lê: A partir de 16 de 
Novembro de 2018, Leia-se: A partir de 02 de Janeiro de 
2019

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO 
DE 2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO  

ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 5251/2018
 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-Prêmio a Servidor Municipal.                                                                                     

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 85/2018.

                          RESOLVE

 
Retificar o decreto de 19 de Setembro de 2018 o qual 
concedeu Licença Premio ao (a) servidor (a) CELIA 
ALVES DA ROCHA FERREIRA, matricula 9488, 
ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, lotado na SECRETARIA DA SAÚDE- SESAU, 
onde se lê: 01/03/2000 a 28/02/2005 e 01/03/2005 a 

28/02/2010, leia-se: 01/09/2004 a 31/08/2009 e 
01/09/2009 a 31/08/2014.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE DEZEMBRO 
DE 2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 5252/2018
 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018 

                                                            
Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-Prêmio a Servidor Municipal   

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 1192/2018.

                           RESOLVE

 
Retificar o decreto de 12 de Novembro de 2018 o qual 
concedeu Licença Premio ao (a) servidor (a) ADRIANA 
REIS SILVA SANTOS, matricula 9467, ocupante do cargo 
de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado na 
SECRETARIA DA SAÚDE- SESAU, onde se lê: a partir 
26 de Novembro, leia-se: 13 de Dezembro de 2018

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE DEZEMBRO 
DE 2018

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                                   
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 5269/2018
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-Prêmio a Servidor Municipal                                                                                   

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
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atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 3981/2018.

                            RESOLVE

 
Retificar o decreto de 04 de Março de 2013 o qual 
concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) LUIS 
SANTOS DA SILVA, matricula 9660, ocupante do cargo 
de Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na 
Secretaria da Saúde – SESAU, onde se lê: referente ao 
quinquênio aquisitivo de 12/09/2007 a 11/09/2012, leia-
se: 01/08/2002 a 31/07/2008, considerando a retroação 
da data de admissão para 01/08/2002.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE DEZEMBRO 
DE 2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA N° 5356/2018
DE 14 DE JANEIRO DE 2019

   

Dispõe sobre a Retificação do período 
aquisitivo do gozo da Licença Prêmio do 
Servidor Municipal concedida nos termos da 
Portaria n° 4731/2018, de 29 de Novembro 
de 2018 e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006, 
que Delega competência ao Secretár io da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal n° 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício Conforme  comprovação 
nos autos do Processo Administrativo n°. 6039/2018,

R E S O L V E

Retificar os termos da Portaria n° 4731/2018 de 29 de 
Novembro de 2018, publicada no DOM n° 1063, de 03 de 
Dezembro de 2018, o (a) servidor(a) EDILEUSA 
RODRIGUES DO LAGO, matrícula n° 62914, 
ASSISTENTE DE ATIVIDADE TRIBUTARIO, lotado (a) 
na SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, onde se lê: a 

partir de 03 de Dezembro de 2018, leia-se: a partir de 02 
de Janeiro de 2019.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE JANEIRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

  JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL             

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 13/2018 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
Q U E  E N T R E  S I  C E L E B R A M  O  
C O N S E L H O  R E G I O N A L  D E  
ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA 
– CREA-BA E O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI-BA

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DA BAHIA – Crea-BA, Autarquia Federal, 
inscrito no CNPJ sob o nº 15.233.026/0001-57, com sede 
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na Av. Professor Aloísio de Carvalho Filho, n° 402, 
Engenho Velho de Brotas, Salvador - Bahia, neste ato 
representado por seu Presidente Engenheiro Civil LUIS 
EDMUNDO PRADO DE CAMPOS e o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI-BA, pessoa jurídica de Direito Público, 
inscrito no CNPJ sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede 
na Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo, 
Camaçari - Bahia, neste ato representado pelo 
Excelentíssimo Senhor ANTONIO ELINALDO ARAÚJO 
DA SILVA, têm entre si justo e avençado o presente 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA tem 
por objetivo a realização de ações de parceria entre o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-
BA e o Município de Camaçari-BA, por meio do 
compartilhamento de dados e informações e da 
realização de ações com foco no aprimoramento da 
fiscalização de obras e serviços de Engenharia, 
Agronomia, Geologia, Geografia, Meteorologia e 
Urbanismo, públicas ou privadas, visando uma ação 
adequada de proteção aos cidadãos e à sociedade, no 
que se refere aos direitos difusos e coletivos  no 
Município de Camaçari, bem como, nas edificações para 
população de baixa renda que integrem o Programa de 
Engenharia Pública do Município e, ainda, no 
cumprimento da legislação, das normas e dos 
regulamentos de cada partícipe deste Acordo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
possui como fundamentação legal os seguintes 
normativos: Leis Federais nº 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966, nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, nº. 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que institui o 
Estatuto da Cidade, Regimento Interno do Crea-BA, no 
que couber, acrescido da legislação específica aplicada 
ao Município de Camaçari.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS 
PARTÍCIPES

São atribuições dos partícipes na execução deste 
ACORDO:

3.1. DO CREA-BA

3.1.1. Fornecer ao Município de Camaçari-BA, sempre 
que solicitado ou quando julgar necessário, a relação das 
obras em andamento que não apresentem alvará de 
licença de construção, de reforma, ampliação e reparos 
gerais, identificados durante suas ações de rotina pela 
Coordenação de Fiscalização da Regional em inspeção 
na área territorial do Município.

3.1.2. Indicar ao Município de Camaçari-BA, sempre que 
solicitado ou espontaneamente, empresas com 
atividades relacionadas às áreas de abrangência do 

sistema Confea/Crea que estejam exercendo serviços 
técnicos no Município e que não possuam o obrigatório 
registro e habilitação perante o Conselho.

3.1.3. Fornecer ao Município de Camaçari-BA, sempre 
que solicitado, os dados e elementos dos profissionais e 
das empresas devidamente registradas e cadastradas no 
Conselho e que estejam organizadas e sediadas no 
Município, objetivando as triagens necessárias para 
cobrança de ISS ou taxa de licença de funcionamento por 
parte da Prefeitura Municipal ou participações em 
licitações públicas. 

3.1.4. Implementar ações de Fiscalização Preventiva 
Integrada - FPI para as atividades que visem a proteção e 
segurança da comunidade em geral, programadas 
conjuntamente e coordenadas pelas duas entidades 
partícipes, atentando e priorizando as questões 
relacionadas aos eventos carnavalescos ou micaretas, 
acessibilidade, meio ambiente, manutenção predial, 
patrimônio histórico, infraestrutura urbana, segurança do 
trabalho e saúde do trabalhador.

3.1.5 Promover atividades de capacitação dos seus 
técnicos de fiscalização e dos profissionais vinculados ao 
sistema Confea/Crea residentes no Município, para 
possibilitar o conhecimento da legislação vigente e das 
normas técnicas específicas no que se refere à 
acessibilidade de pessoas com deficiência, ou com 
mobilidade reduzida, e de combate a incêndio e pânico.

3.1.6 Colaborar com o Município de Camaçari-BA, 
quando solicitado, na revisão ou adequação do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano e do Código de 
Obras, nas questões relacionadas às exigências do 
artigo 227, parágrafo 2º da Constituição Federal, do 
artigo 13 do Decreto Federal nº 5.296/2004, que trata de 
acessibilidade e na Lei Federal nº 10.257/2001 que 
institui o Estatuto da Cidade, de acordo com a 
disponibilidade administrativa e financeira do Crea-BA.

3.1.7 Participar, através da Coordenação de Fiscalização 
e/ou de representantes da Inspetoria Regional do Crea-
BA, sempre que convidado com antecedência 
necessária, dos Conselhos e Fóruns de interesse da 
sociedade, contribuindo, tecnicamente, no âmbito de sua 
atuação, para a melhoria da qualidade de vida da 
população.

3.1.8 Fazer constar em seus formulários de fiscalização 
campo indicador de numeração de alvarás emitidos pelo 
Município de Camaçari (construção, funcionamento, 
etc.).

3.1.9 Disponibilizar a qualquer tempo, por acesso 
online/digital através de senha específica, os dados dos 
relatórios de fiscalização georreferenciada, juntamente 
com o material fotográfico produzidos nas obras/serviços 
das ações fiscalizatórias do Crea-BA.

3.1.10 Divulgar em seus meios de comunicação e, 
sempre que couber, na imprensa de forma geral a 
parceria e a participação do Município de Camaçari, nos 
termos do presente ACORDO.
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3.1.11 Contribuir com o Município de Camaçari-BA, 
quando solicitado, com o desenvolvimento de Termos de 
Colaboração com organizações de sociedade civil, assim 
como apoiar a realização de treinamentos aos 
profissionais vinculados ao sistema Confea/Crea para 
atendimento à Lei n° 11.888/2008, que assegura às 
famílias de baixa renda assistência técnica pública e 
gratuita para o projeto e a construção de habitação de 
interesse social, como parte integrante do direito social à 
moradia previsto no artigo 6º da Constituição Federal, e 
consoante o especificado na alínea “r” do inciso V do 
caput do artigo 4º da Lei nº 10.257/2001, que 
regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e 
dá outras providências. 

3.1.12 Contribuir com o Município de Camaçari-BA, 
quando solicitado, com o desenvolvimento de Termos de 
Cooperação com instituições de ensino, assim como 
apoiar a realização de treinamentos para estudantes e 
professores orientadores em áreas vinculadas ao 
sistema Confea/Crea para atendimento à Lei n° 
11.888/2008, que assegura às famílias de baixa renda 
assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 
construção de habitação de interesse social, como parte 
integrante do direito social à moradia previsto no artigo 6º 
da Constituição Federal, e consoante o especificado na 
alínea “r” do inciso V do caput do artigo 4º da Lei nº 
10.257/2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 
política urbana e dá outras providências.

3.1.13 Efetuar o registro das ARTs de obra ou serviço no 
valor pré-fixado em R$10,00 (dez reais) para os 
empreendimentos cadastrados na Prefeitura Municipal 
de Camaçari-BA que se enquadrem nos critérios 
estabelecidos na Lei Municipal que assegura às famílias 
de baixa renda o direito à assistência técnica pública e 
gratuita para projeto e construção de habitações de 
interesse social, em conformidade com a Lei Federal n° 
11.888/2008 e o Art. 5º, inciso II da Resolução 1.067, de 
25 de setembro de 2015.

3.2. DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA

3.2.1 Exigir dos apresentadores de planos, projetos, 
serviços e obras e das prestadoras de serviços de 
Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia, 
Meteorologia e Urbanismo a comprovação da emissão 
da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao 
Crea-BA, devidamente registrada, e fazer constar nos 
alvarás de licença para construção, reformas e 
ampliações os nomes dos responsáveis técnicos pela 
elaboração dos projetos e execução das obras.

3.2.2 Exigir das empresas participantes de processos de 
licitação municipal, seja nas modalidades de 
concorrência, tomada de preço, carta convite ou pregão 
eletrônico, a apresentação de Certidão de Registro e 
Quitação - CRQ emitida pelo Crea-BA, sempre que os 
serviços compreenderem as áreas da Engenharia, 
Agronomia, Geologia, Geografia, Meteorologia e 
Urbanismo, bem como a Certidão de Acervo Técnico – 

 

CAT dos profissionais responsáveis técnicos, para efeito 
de comprovação de qualificação técnica, em rigoroso 
cumprimento à Lei das Licitações (Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993).

3.2.3 Fornecer ao Crea-BA, sempre que solicitado, os 
dados dos profissionais constantes nos alvarás de 
licenças de construção, reforma e ampliação.

3.2.4 Fornecer ao Crea-BA, sempre que solicitado, a 
relação dos profissionais servidores do Município que 
executem atividades jurisdicionadas pelo sistema 
Confea/Crea e as respectivas ARTs pelo Desempenho de 
Cargo e Função Técnica.

3.2.5 Para execução de obras e serviços técnicos 
realizados no âmbito do Município de Camaçari, exigir, 
como pré-requisito para contratação, que os 
profissionais e empresas jurisdicionadas ao Sistema 
Confea/Crea estejam em situação regular perante o 
Conselho.

3.2.6 Priorizar e agilizar o saneamento de irregularidades 
constatadas por sua equipe ou por equipes de outras 
entidades, em obras e serviços técnicos, inclusive as que 
apresentam riscos à integridade física da população, 
determinando as providências para que sejam 
embargadas, com imediata comunicação ao Crea-BA.

3.2.7 Promover a adequação necessária do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano e dos seus Códigos de 
Obras e Posturas às exigências do Decreto Federal nº 
5.296/2004, que trata da acessibilidade nas vias públicas 
e edificações públicas e privadas, bem como à Lei 
Federal nº 10.257/2001 que institui o Estatuto da Cidade.

3.2.8 Exigir dos empreendedores que apresentem nos 
projetos de edificações para construção, ampliação, 
reforma de obras de qualquer natureza, públicas ou 
privadas, a observância dos parâmetros estabelecidos 
na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, no Decreto Federal nº 5.296/2004 e na Norma 
Técnica – NBR 9050/2015 da ABNT, acompanhada da 
respectiva ART de acessibilidade pelo projeto 
arquitetônico.

3.2.9 Participar e coordenar, conjuntamente com o Crea-
BA, as ações de Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, 
visando a proteção e segurança da comunidade, 
programando-se prioritariamente às questões 
relacionadas aos eventos carnavalescos ou micaretas, 
acessibilidade, meio ambiente, manutenção predial, 
patrimônio histórico, infraestrutura urbana, segurança do 
trabalho e saúde.

3.2.10 Convidar o Crea-BA, por meio de sua Inspetoria 
Regional, para participar dos Conselhos e Fóruns no 
âmbito do Município, visando assegurar a contribuição 
técnica no encaminhamento das questões de interesse 
da sociedade, na existência de tais órgãos colegiados.

3.2.11 Fornecer ao Crea-BA, prioritariamente por meio 
de acesso virtual, na sua ausência, por escrito, sempre 
que solicitado, informações provenientes de notas fiscais 
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eletrônicas emitidas, a relação atualizada de dados e 
elementos dos imóveis, bem como dos contribuintes do 
Município, visando o cruzamento de informações para 
subsidiar o Crea-BA de base real e exata nas ações de 
fiscalização no Município, referentes às obras e serviços 
técnicos.

3.2.12 Divulgar em seus meios de comunicação e, 
sempre que couber, na imprensa de forma geral a 
parceria e a participação do Crea-BA, nos termos deste 
ACORDO.

3.2.13 No que se refere ao atendimento ao disposto na 
Lei n° 11.888/2008, que assegura às famílias de baixa 
renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto 
e a construção de habitação de interesse social, a 
Prefeitura Municipal de Camaçari deverá garantir a 
destinação de recursos financeiros, humanos e 
estruturais, observando os critérios estabelecidos em Lei 
Municipal sancionada para esse fim.

3.3 DE AMBOS PARTÍCIPES

3.3.1 Receber, em suas dependências, o(s) 
servidor(es) indicado(s) pelo outro partícipe para 
desenvolver atividades inerentes ao objeto do presente 
ACORDO.

3.3.2 Fornecer as informações e orientações 
necessárias ao melhor desenvolvimento e ao fiel 
cumprimento do presente ACORDO.

3.3.3 Levar imediatamente ao conhecimento do outro 
partícipe ato ou ocorrência que interfira no andamento 
das atividades decorrentes deste ACORDO, para adoção 
das medidas cabíveis.

3.3.4  Acompanhar e fiscalizar as ações relativas ao 
objeto do presente ACORDO por intermédio do(s) 
representante(s) indicado(s) por cada partícipe.

3.3.5 Notificar, por escrito, imperfeições, falhas ou 
irregularidades identificadas na execução das atividades 
decorrentes do presente ACORDO.

CLÁUSULA QUARTA – DOS BENEFICIÁRIOS

4.1 O Crea-BA passará a contar com a cooperação do 
Município de Camaçari na solicitação de ARTs, quando 
os responsáveis forem profissionais vinculados ao 
Sistema Confea/Crea, em atividades referentes aos 
serviços de Engenharia, Agronomia, Geologia, 
Geografia, Meteorologia e Urbanismo, iniciadas no 
Município e na coibição do exercício ilegal da profissões 
acima citadas.

4.2 O Município de Camaçari contará com auxílio do 
Crea-BA na fiscalização das obras, serviços públicos e 
privados das engenharias e áreas correlatas, com 
orientações técnicas qualificadas.

4.3 O Município de Camaçari contará com o apoio do 
Crea-BA para atendimento à Lei Federal n° 11.888/2008, 
que assegura às famílias de baixa renda o direito à 

assistência técnica pública e gratuita para projeto e 
construção de habitações de interesse social, em 
conformidade com a Lei Municipal sancionada para este 
fim.

4.4 Em um sentido mais amplo, o presente ACORDO 
busca ainda atender às necessidades relevantes na 
melhor condição de vida da população do Município de 
Camaçari e tenciona transformar este instrumento em 
um investimento na economia de recursos, na melhoria 
da qualidade dos serviços públicos, num mais adequado 
ajustamento do equilíbrio ambiental e, especificamente, 
em um satisfatório ordenamento urbano da cidade.

4.5 Os profissionais e as empresas das áreas 
tecnológicas, estabelecidas no Município de Camaçari, 
poderão atuar em melhores condições de igualdade e de 
oportunidade, de forma individual ou coletiva, pois o 
presente ACORDO propicia um mercado equânime.

 
CLÁUSULA QUINTA – DA INEXISTÊNCIA DE ÔNUS 

FINANCEIRO

Face à natureza do presente ACORDO DE 
COOPERAÇÃO, que tem por finalidade implantar ações 
cooperação técnica no âmbito das atividades comuns, 
não haverá transferência de recursos financeiros entre 
as partes, inclusive, inexiste o dever de indenização de 
uma parte à outra caso as ações previstas não sejam 
realizadas, arcando cada partícipe com as despesas 
necessárias à manutenção de suas equipes 
operacionais.

CLÁUSULA SEXTA – DA COMUNICAÇÃO

6.1 As questões relativas ao cumprimento do presente 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA serão 
encaminhadas entre os partícipes, por qualquer uma de 
suas unidades administrativas, por meio de ofícios.

6.2 Os procedimentos para o cumprimento do presente 
ACORDO serão organizadas entre os partícipes, de 
forma a expedir as rotinas e as orientações necessárias 
ao seu adequado atendimento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO SIGILO DAS 
INFORMAÇÕES

Ficam vedadas a reprodução, cessão, doação, repasse e 
exploração das informações resultantes das 
fiscalizações realizadas pelos participes, bem como, de 
qualquer outro dado disponibilizado entre as partes, para 
fins diversos a estrita finalidade pactuada neste 
instrumento, sob pena de rescisão do presente 
ACORDO.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA 
PUBLICAÇÃO

8.1 O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
iniciará seus efeitos no ato da publicação no Diário Oficial 
da União, a ser providenciado pelo Crea-BA e no Diário 
Oficial do Município, a ser providenciado pelo Município. 
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Caso o Município não possua Diário Oficial, o ACORDO 
DE COOPERAÇÃO deverá ser publicado no Diário 
Oficial do Estado.

8.2 O presente ACORDO vigorará a partir da data de sua 
assinatura, por um período de 3 (três) anos, podendo ser 
prorrogado a interesse das partes, devendo a parte 
interessada comunicar a outra por escrito com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

Os termos do presente ACORDO, inclusive quanto às 
obrigações pactuadas, somente poderão ser revistos 
mediante celebração de instrumento por escrito e 
devidamente assinado pelos partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

Este ACORDO DE COOPERAÇÃO poderá ser 
denunciado por quaisquer dos partícipes, mediante 
comunicado por escrito mediante ofício, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias e rescindido a 
qualquer momento, por inadimplemento de quaisquer de 
suas cláusulas e condições, por iniciativa de qualquer 
das partes, a partir do recebimento, pela outra, do 
comunicado escrito sobre a intenção de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUPERVISÃO, 
CONTROLE E AVALIAÇÃO

A supervisão, controle e avaliação da execução do 
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
competem à Área de Gestão de Convênios do Crea-BA e 
do Município de Camaçari.

Parágrafo único - Os gestores deste ACORDO serão 
indicados pelos partícipes, por meio de ato administrativo 
específico, com observância à Cláusula Sexta do 
presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Aplica-se ao presente ACORDO as disposições aqui 
estabelecidas e, em caso de omissão, os preceitos de 
direito público e, supletivamente, as disposições de 
direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária da 
Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas, com expressa 
renúncia de qualquer outro, por mais especial ou 
privilegiado que seja, ou venha a ser, para a adoção dos 
procedimentos judiciais deste ACORDO.

E por estarem assim juntos e acordados, após lido e 
manifestada a concordância, firmam o presente 
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, com 
todas as vias devidamente rubricadas, na presença das 
testemunhas abaixo relacionadas, as quais assinam 
abaixo, para que produza seus efeitos legais.

Salvador - BA, 18 de dezembro de 2018.

Eng. Civil. Luis Edmundo Prado de Campos
Presidente do Crea-BA

Antonio Elinaldo Araújo da Silva.
Prefeito do Município de Camaçari-BA

TESTEMUNHAS:

CPF:           
Função:

 CPF:            
Função:

PORTARIA Nº 003/2019
DE 10 DE JANEIRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa DOLORES CARVALHO 
DE MATOS, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
06379.18.08.705.2018, de 19 de outubro de 2018,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa DOLORES 
CARVALHO DE MATOS, estabelecida na Rua Francisco 
Drumond, nº 48, Centro, Camaçari/BA, CEP.: 42.800-
500, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 24.405.347/0001-
82, inscrição mobiliária nº 31749001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I. Isenção de 50% da TFF, a partir de 2019.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.
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Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de 
outubro de 2018, data do requerimento e saneamento do 
processo administrativo, conforme art. 52, § 2°, da Lei 
1.039/2009. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE JANEIRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº. 03/2019
DE 14 DE JANEIRO DE 2019

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

RESOLVE

DESTITUIR a servidora, MARICÉA SERAFIM DOS 
SANTOS, matrícula nº 61437, gestora da parceria do 
Termo de colaboração nº 001/2018 firmado com as 
Aldeias Infantis SOS, conforme portaria 14/2018 da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e 
NOMEAR a servidora MONIQUE MARTINS RIVAS, 
matricula 830457. 

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

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  14 DE JANEIRO DE 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

TERMO DE APOSTILAMENTO
 
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001 DO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 0001/2018 DE 30 DE JANEIRO DE 
2018 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA ALDEIAS INFANTIS SOS 
BRASIL.

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/nº, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari-Bahia, neste ato representado pelo Prefeito 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO Da SILVA, portador do 
R.G nº 04231738-04 SSP-BA, Inscrito no CIC/MF sob nº 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Termo de Colaboração nº 0001/2018, conforme Edital  
nº0002/2017, que se regerá pela legislação pertinente, 
Le Federal nº 8.666/93 e Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014 atualizada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de 
dezembro de 2015, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes.

 
Instrumento vinculante: Termo de Referência nº 
0054/2017.

 
OBJETO: A prestação do Serviço de Acolhimento 
Institucional Crianças e Adolescentes no Município 
de Camaçari – Modalidade Casa Lar

 
Fundamento: com base no Art. 65,§8º, da Lei Federal nº 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0001/2019, cujo objetivo é a alteração o Primeiro Termo 
Aditivo no Disposto na Cláusula Quarta – DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial, 
passando acrescentando nova dotação orçamentária, 
conforme o orçamento fiscal vigente:

Camaçari, 15 de Janeiro de 2019. 

 
Andrea Barbosa Montenegro Silva

Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO 
REFERENTE À APROVAÇÃO DO PROJETO 
URBANÍSTICO DENOMINADO CONDOMÍNIO 
MORADA DOS SABIÁS, NA FORMA ABAIXO:
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Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Condomínio MORADA DOS SABIÁS, que entre si 
fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob n° 14.109.763/0001-80, com sede na Rua 
Francisco Drummond, Centro Administrativo, Camaçari, 
Bahia, neste ato representado  pelo Secretário de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, GENIVAL 
SEIXAS GRAÇA, através da competência delegada 
pelos Decretos nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007; nº 
6720, de 27 de junho de 2017, e ainda no Decreto 
Municipal datado do dia 31 de julho de 2018, doravante 
denominado MUNICÍPIO, e de outro lado, JOSÉ 
VALENÇA RIBEIRO SOARES, brasileiro, maior, capaz, 
professor aposentado, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 228729-30 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 
000.229.325-49, casado sob regime da comunhão 
universal de bens, desde 24/12/1960, e seu cônjuge 
IARA MARIA FIGUEIREDO SOARES, brasileira, maior, 
capaz, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG n° 
330662-30 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob n° 
631.344.205-97, ambos residentes e domiciliados na 
Avenida Santa Luzia, n° 610, Apt° 2302, Horto Florestal, 
Salvador, Bahia, CEP 40.295-050, doravante 
denominados PROPRIETÁRIOS, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas, para implantação do 
Projeto Urbanístico do Condomínio Morada dos Sabiás, 
tendo em vista o constante no Processo Administrativo n° 
00543.22.09.324.2016 de 18 de março de 2018.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: Lote de Terreno Próprio designado pelo 
n° 01/001, integrante do Condomínio Busca Vida, situado 
em Catú de Abrantes, Distrito de Abrantes, Município de 

2Camaçari, Bahia, medindo 15.028,18m , destinada ao 
empreendimento denominado Condomínio Morada dos 
Sabiás. Referido imóvel encontra-se na Macrozona 
Urbana de Catú de Abrantes AB-ZU.2, na Zona de 
Ocupação Consolidada ZOCON 2.

II - Características e memorial descritivo da área: 
i n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 1  
(N=8.577.920,81;E=577.541,17), em limites com Rua 
Mico Leão, daí segue com o azimute e distância de 
306º56 '36 ' '  –  118 ,73m,  a té  o  vé r t i ce  V2  
(N=8.577.992,16;E=577.446,28), daí segue com o 
azimute e distância de 220º12'57 '' – 6,60m, até o vértice 
V3 (N=8.577.987,12;E=577.442,02), daí segue com o 
azimute e distância de 291º53'17 '' – 41,70m, até o vértice 
V4 (N=8.578.002,67;E=577.403,32), daí segue com o 
azimute e distância de 239º41'29'' – 74,27m, até o vértice 
V5 (N=8.577.965,19;E=577.339,20), daí segue com o 
azimute e distância de 130º06'22 '' – 58,88m, até o vértice 
V6 (N=8.577.927,26;E=577.384,24), daí segue com o 
azimute e distância de 126º54'53'' – 137,06m, até o 
vértice V7 (N=8.577.844,93;E=577.493,83), daí segue 

com o azimute e distância de 31º57'39'' – 89,43m, até o 
início desta descrição, no vértice V1.

III – Documentação: o imóvel no qual o Condomínio será 
implantado foi adquirido por José Valença Ribeiro Soares 
e Iara Maria Figueiredo Soares, nos termos da Escritura 
Pública, lavrada nas Notas do Tabelião Osório Pimentel, 
da Comarca de Salvador, Bahia, em 20 de abril de 1971, 
no Livro 581, fls. 64v., e encontra-se atualmente 
registrado no Cartório do Primeiro Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca de Camaçari, Bahia, na Matrícula n° 
14.878. 

IV- Características gerais do projeto: Trata-se de um 
parcelamento em condomínio sujeito ao regime instituído 
nos termos das disposições da Lei 4.591/64, pelos 
artigos 1.331 a 1.358 do Código Civil, pelo Artigo 
1.358-A do referido diploma, credenciado também 
pelo art. 2º, § 7º, e pelo art. , § 4º, da Lei nº /79, 
bem como pelas demais disposições legais de direito 
público e privado pertinentes e alterações 
posteriores; Código Florestal (Lei Federal n° 
12.651/2012); e Resolução CONAMA n° 303/02; 
Estadual: Constituição Estadual da Bahia; Resolução 
CEPRAM N° 7.596 de 05/06/1999; Municipal: Lei 
Orgân ica  do  Mun ic íp io ,  P lano  D i re to r  de  
Desenvolvimento Urbano – PDDU (Lei n° 866/2008); 
Código Urbanístico e Ambiental (lei n° 913/2008) e Lei 
Municipal n° 1092/2010, com 08 Frações Ideais 
Privativas (FIP), distribuídas segundo planta arquivada 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente – SEDUR. 

V – Distribuição das áreas: A área total do 
2 empreendimento é de 15.028,18m (quinze mil, vinte e 

oito metros quadrados e dezoito centímetros) assim 
distribuída:
 
Área líquida privativa com 9.392,14 m² (nove mil, 
trezentos e noventa e dois metros quadrados e quatorze 
milímetros), equivalentes à 62,50 % (sessenta e dois 
inteiros e cinquenta centésimos por cento) da área total 
do empreendimento com 08 (oito) frações ideais 
privativas, conforme memorial descritivo anexado a este 
processo em curso na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – SEDUR; 

4º 6.766
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a) Área de Preservação Permanente – 1.435,90m², 
equivalente a 9,55 % (nove inteiros e cinquenta e cinco 
centésimos por cento) da área total do empreendimento;
b) Área Líquida dos Lotes com 9.392,14m², equivalente a 
62,50  % (sessenta e dois inteiros e cinquenta 
centésimos por cento) da área total do empreendimento;
c) Área de Servidão de Passagem com 317,67 m², 
equivalente a 02,11 % (dois inteiros e 11 centésimos por 
cento) da área total do empreendimento;
d) Ruas internas e passeios com 1.198,98m², 
equivalente a 07,72 % (sete inteiros e setenta e dois 
centésimos por cento) da área total do empreendimento;
e) Área verde e jardins com 2.721,58m², equivalente a 
18,11 % (dezoito inteiros e onze centésimos por cento) da 
área total do empreendimento;
f) Quadro de área do empreendimento:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO SISTEMA VIÁRIO

A maior parte do sistema viário interno já foi executado há 
mais de 20 (vinte anos) e o futuro administrador do 
Condomínio será responsável pela gerência, mobilidade 
e organização das vias internas do empreendimento.
A área externa do condomínio será objeto de uma obra 
(Au to r i zação  n°  521 /2016  –  P rocesso  n°  
02888.22.09.068.2016) por parte da administração do 
condomínio Busca Vida e por isso não há informações de 
vias externas e passeios existentes, visto que haverá 
modificações.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO

Os parâmetros urbanísticos e usos incidentes nas 
frações ideais deste condomínio são os previstos na 
legislação vigente.
As novas unidades de padrão residencial unifamiliar 

2terão lotes mínimos de 1.000,00m  e testada mínima 
de 15,00 m, taxa de permeabilidade mínima de 0,7; 
índice de ocupação máxima de 30%; coeficiente 
básico de 50%; e gabarito máximo de 8 m com até 02 
(dois) pavimentos.
Tipologia da Ocupação: Frações ideais para Uso 
residencial.

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

 Ficam vedados a construção, ampliação ou alteração 
das unidades e das áreas comuns sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições:
a. Construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 
unidade;
b. Construção nas áreas de recuos laterais, e de fundo, 
em terrenos que tenham os respectivos limites com rua 
ou culd' sac (terrenos com mais de uma testada);
c. Construções nas Áreas de Preservação Permanente – 
APP, conforme legislação ambiental vigente.
§ 1° Somente será liberado o alvará de habite-se para as 
unidades residenciais cuja via de acesso às unidades, 

possua infraestrutura concluída.
§ 2° Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA

I – Sistema Viário: a) o sistema viário de acesso está 
implantado, com pavimentação de tratamento asfáltico, 
disposto sobre base de arenoso compactada, provido de 
sinalizações horizontais e verticais e sua manutenção é 
de responsabilidade do Condomínio Busca Vida; b) o 
sistema viário interno, também já está implantado, sendo 
este em trecho de pavimentação em paralelos e em 
trechos de pavimentação em piso intertravado;
II – Acesso: O melhoramento do sistema viário de 
acesso será executado, quando necessário, 
exclusivamente pelos Condomínio Busca Vida, 
III – Passeios: Os passeios serão mantidos pelos 
PROPRIETÁRIOS, com gramas e piso intertravado;
IV- Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: As unidades serão abastecidos por 
rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
executadas pelos PROPRIETÁRIOS, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA e arquivado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
– SEDUR, ficando a cargo de cada adquirente a ligação 
de energia para a unidade imobiliária correspondente;
V – Rede de abastecimento de água: o sistema interno 
de abastecimento de água será executado pelos 
PROPRIETÁRIOS e contará com rede de distribuição 
interna ao condomínio, interligada a adutora da 
EMBASA, conforme projeto específico, ficando a cargo 
de cada adquirente a ligação de cada unidade imobiliária;
VI – Sistema de esgotamento sanitário: o sistema 
interno de esgotamento sanitário do condomínio será 
executado pelos PROPRIETÁRIOS conforme projeto 
específ ico, devidamente aprovado por essa 
concessionária;
VII – Sistema de drenagem de águas pluviais: a 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pela 
PROPRIETÁRIA, conforme projeto aprovado e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente– SEDUR, atendendo à contribuição 
pluvial interna e também às contribuições externas 
provenientes da sub-bacia, na qual está inserido o 
Condomínio;
VIII – Fechamento: O fechamento do empreendimento 
será feito em todo o perímetro da poligonal do 
condomínio com mourões de eucalipto e tela alambrado 
verde no padrão do Condomínio Busca Vida.
IX - Paisagismo: Todas as áreas verdes do condomínio 
serão urbanizadas, conforme projeto paisagístico 
apresentado a esta Secretaria, mantendo-se com 
mínimo de 80% (oitenta por cento) da área permeável 
nas áreas verdes. Serão plantadas mudas de árvores de 
espécies nativas ou adaptadas. As espécies exóticas 
serão toleradas apenas quando adaptadas ao 
ecossistema local. Os taludes serão revestidos com 
grama natural ou outra variedade de vegetação rasteira, 
adequados ao tipo de solo, ventilação e ao clima local, 
nos termos do que dispõe o inciso IV do Artigo 45 da Lei 
Municipal 913/2008.
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CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução das obras será de 06 (seis) 
meses, prorrogável por mais 06 (seis) meses, a contar da 
expedição da competente licença para implantação do 
empreendimento pelo Município, sob a pena de, não o 
fazendo, ser o empreendimento considerado 
clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES

I - OS PROPRIETÁRIOS, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se a:
a) Cumprir o quanto disposto no presente instrumento;
b) Executar todas as obras relacionadas, de acordo com 
as especificações indicadas nas cláusulas terceira e 
sexta do presente Termo de Acordo e Compromisso, às 
suas expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade, 
no prazo indicado na cláusula sétima;
c) Fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente a legislação 
pertinente à matéria;
d) Responsabilizar-se pela construção de depósito de 
lixo dispostos internamente, ao longo do Condomínio, e 
também pela coleta e acondicionamento na casa do lixo 
do condomínio;
e) Comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de 
qualquer uma das unidades residenciais;

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso.
b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental;
c) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como de emissão 
de alvará, se forem atendidas as exigências 
estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:
a) Realizar individualmente ou pelo condomínio e às suas 
expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, 
colocando- o em depósitos internos de fácil acesso ao 
veículo municipal coletor, que recolherá os resíduos sob 
responsabilidade do Município;
b) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
ambiental;
c) Cumprir as decisões da assembleia de condomínio, 
que defina princípios, normas e posturas próprias, de 
acordo com as legislações em vigor e com os princípios 
apontados pelas licenças ambientais a que o 
empreendimento será submetido;
d) Apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma 
ou ampliação, só podendo dar início às respectivas 
obras, após o recebimento do alvará de construção 
correspondente.

CLÁUSULA NONA – REGISTRO DO CONDOMÍNIO

OS PROPRIETÁRIOS obrigam-se a, dentro de 180 

(cento e oitenta) dias, contados da data o ato de 
publicação do decreto correspondente, apresentar ao 
MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do Registro de 
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa 
ao registro do empreendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará aos 
PROPRIETÁRIOS, sem prejuízo de outras cominações, 
às multas previstas na legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos.

Camaçari, 09 de janeiro de 2019.

____________________________________________
GENIVAL SEIXAS GRAÇA  

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE 

____________________________________________
JOSÉ VALENÇA RIBEIRO SOARES 

 PROPRIETÁRIO

____________________________________________
IARA MARIA FIGUEIREDO SOARES 

PROPRIETÁRIA

Testemunhas: 

1.________________________    
CPF: 

2.__________________________
CPF:                                                     

PORTARIA N° 04/2019
DE 14  DE JANEIRO DE 2019

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de   uma área de terra  
com área total de 15.813m² situada 
Fazenda Granja Boa União, Distrito de 
A b r a n t e s ,  C a m a ç a r i - B A ,  a  s e r  
desmembrada em 2  (dois) novos lotes 
resultantes: Lote A com área de 
7.906,50m² e Lote B com área  de 7.906,50 
m², na forma que indica:
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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, ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 31 de julho de 2018 e 
tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 02060.22.09.005.2018, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento o uma área de terra 
medindo de 15.813,00m² situada Fazenda Granja Boa 
União, Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, a ser 
desmembrada em 2  (dois) novos lotes resultantes: 
Lote A com área de 7.906,50m² e Lote B com área de 
7.906,50 m².

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de ORLANDO SULZ DE ALMEIDA FILHO, 
inscrito no CPF/MF sob nº: 243.717.345-53, portador da 
cédula de identidade nº 117752037 SSP/BA, OLIOMAR 
SERRA SANTANA inscrito no CPF/MF sob nº: 
068.671.545-49, portador da cédula de identidade nº 
0 0 9 1 3 8 7 1 - 4 0  S S P / B A  e  R A M A D A  
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
inscritos no CNPJ 16.918.688/0001-23 conforme o 
registro no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e Hipotecas 
da Comarca de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de 
nº 992 e Inscrito no Censo Imobiliário Municipal  sob 
n° 31110.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE ORIGINAL - ÁREA (m²): 15.813,00

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 3, de 
coordenadas N 8.579.828,22 m. e E 578.266,52 m., 
situado no limite com  ANDRÉ FOÁ, deste, segue com  
azimute de 116°29'29" e

distância de 184,00 m., confrontando neste trecho com 
ANDRÉ FOÁ, até o vértice 4, de coordenadas N 
8.579.746,15 m. e E 578.431,20 m.;  deste, segue com  
azimute de 214°38'06" e distância de 70,00 m., 
confrontando neste trecho com RUA SUCUPIÓ, até o 
vértice 6, de coordenadas N 8.579.688,56 m. e E 
578.391,42 m.; deste, segue com  azimute de 286°24'23" 
e distância de 185,00 m., confrontando neste trecho com 
MARCELINO CASTRO DE AZEVEDO CRUZ, até o 
vértice 1, de coordenadas N 8.579.740,81 m. e E 
578.213,94 m.; deste, segue com  azimute de 31°01'39" 
e distância de 102,00 m., confrontando neste trecho com 
RODOVIA BA-099 (ESTRADA DO COCO), até o vértice 
3, de coordenadas N 8.579.828,22 m. e E 578.266,52 m.;   
ponto inicial da descrição deste perímetro.

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento 
ficarão assim descritas e caracterizados:

LOTE A- ÁREA (m²): 7.906,50

 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 3, de 
coordenadas N 8.579.828,22 m. e E 578.266,52 m., 
situado no limite com  ANDRÉ FOÁ, deste, segue com  
azimute de 116°29'29" e distância de 184,00 m., 
confrontando neste trecho com ANDRÉ FOÁ, até o 
vértice 4, de coordenadas N 8.579.746,15 m. e E 
578.431,20 m.;  deste, segue com  azimute de 
214°38'06" e distância de 35,00 m., confrontando neste 
trecho com RUA SUCUPIÓ, até o vértice 5, de 
coordenadas N 8.579.717,35 m. e E 578.411,31 m.;  
deste, segue com  azimute de 291°37'32" e distância de 
183,68 m., confrontando neste trecho com ORLANDO 
S U L Z  D E  A L M E I D A F I L H O  E  R A M A D A 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., até 
o vértice 2, de coordenadas N 8.579.785,05 m. e E 
578.240,55 m.;  deste, segue com  azimute de 31°01'39" 
e distância de 50,38 m., confrontando neste trecho com 
RODOVIA BA-099 (ESTRADA DO COCO), até o vértice 
3, de coordenadas N 8.579.828,22 m. e E 578.266,52 m.;   
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e 
encontram-se referenciadas ao Meridiano Central 39° 
WGr , tendo como o Datum o  SIRGAS2000.

LOTE  B-  ÁREA (m²): 7.906,50

 Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 2, de 
coordenadas N 8.579.785,05 m. e E 578.240,55 m., 
situado no limite com  OLIOMAR SERRA SANTANA E 
RÍSOLLIS DE CARVALHO SERRA, deste, segue com  
azimute de 111°37'32" e distância de 183,68 m., 
confrontando neste trecho com OLIOMAR SERRA 
SANTANA E RÍSOLLIS DE CARVALHO SERRA, até o 
vértice 5, de coordenadas N 8.579.717,35 m. e E 
578.411,31 m.;  

deste, segue com  azimute de 214°38'06" e distância de 
35,00 m., confrontando neste trecho com RUA 
SUCUPIÓ, até o vértice 6, de coordenadas N 
8.579.688,56 m. e E 578.391,42 m.;  deste, segue com  
azimute de 286°24'23" e distância de 185,01 m., 
confrontando neste trecho com MARCELINO CASTRO 
DE AZEVEDO CRUZ, até o vértice 1, de coordenadas N 
8.579.740,81 m. e E 578.213,94 m.;  deste, segue com  
azimute de 31°01'39" e distância de 51,62 m., 
confrontando neste trecho com RODOVIA BA-099 
(ESTRADA DO COCO), até o vértice 2, de coordenadas 
N 8.579.785,05 m. e E 578.240,55 m.;   ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas e encontram-se 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo 
como o Datum o  SIRGAS2000.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 14 DE JANEIRO 
DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 05 /2019
   DE 14 DE JANEIRO DE 2019

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de  um Lote Terras  
situado no bairro Camaçari de Dentro, 
inscrito no Censo Imobiliário sob n° 096112-
3 medindo 750,00m², a ser desmembrada 
em 03 (três) novas áreas  resultantes 
denominados de ÁREA A com 250,00m², 
ÁREA B com 300,00m² e ÁREA C com 
200,00m², na forma que indica:

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 ainda no 
Decreto Municipal datado do dia  31 de julho de 2018, e  
tendo em vista o que  consta no Processo Administrativo 
nº02931.22. 09.0005.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento  de 
desmembramento de  um Lote Terras  situado no bairro 
Camaçari de Dentro, inscrito no Censo Imobiliário sob n° 
096112-3 medindo 750,00m², a ser desmembrada em 03 
(três) novas áreas  resultantes denominados de 
ÁREA A com 250,00m², ÁREA B com 300,00m² e ÁREA 
C com 200,00m².

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de JACINTO LEANDRO DOS SANTOS, 
inscrito no CPF/MF sob nº: 109.135.565-72 e sua esposa 
CARMEM CELIA PINHEIRO SANTOS, inscrita no 
CPF/MF sob nº 374.376.665-53,conforme o registro no 
Cartório do 1º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca 
de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de nº 3595 e 
Inscrito no Censo Imobiliário Municipal  sob n° 
096112-3

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE ORIGINAL

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V01, de coordenadas N 
8.594.502,72 m e  E 571.020,77, situado no limite com a 
RUA DAS PRAINHAS, deste, segue com  azimute de 
47°36'09" e distância de 10,50m até o vértice V02 de 

coordenadas N 8.594.509,80 m. e E 571.028,52 m; 
deste, segue com  azimute de 47°36'09" e distância de 
13,00m., até o vértice V03 de coordenadas N 
8.594.518,56 m. e E 571.038,12 m.; deste, segue com  
azimute de 47°36'09" e distância de 6,50 m até o vértice 
V4, de coordenadas N 8.594.522,95 m. e E 571.042,92 
m,  deste segue com  azimute
de 142°10'48" e distância de 25,00m até o vértice V05 de 
coordenadas N 8.594.503,20 m. e E 571.058,25 m; deste 
segue com  azimute de 227°36'09" e distância de 6,50m 
até o vértice V06 de coordenadas N 8.594.498,81 m. e E 
571.053,45 m, deste segue com azimute de  227°36'09" 
e distância de 13,00m até o vértice V07 de coordenadas  
N 8.594.490,05 m. e E 571.043,85 m, deste segue com 
azimute de  227°36'09" e distância de 10,50m 00m até o 
vértice V08, deste segue com azimute de  322°10'48" e 
distância de 25,00m. até o início desta descrição, V01 
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e 
encontram-se referenciadas ao Meridiano Central 39° 
WGr , tendo como o Datum o  SIRGAS2000.

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento 
ficarão assim descritas e caracterizados:

LOTE DENOMINADO  “ÁREA A”

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V01, de coordenadas N 
8.594.502,72 m. e E 571.020,77m., situado no limite com 
a RUA DAS PRAINHAS, deste, segue com  azimute de 
47°36'09" e distância de 10,00 m até o vértice VO2A,de 
coordenadas N 8.606.855 m. e E 604.475 m; deste, 
segue com  azimute de 142°10'48" e distância de 25,00 
m até o vértice  V07A de coordenadas N 8.594.490,049 
m. e E 571.043,85 m; deste ponto  segue com azimute de 
227°036'10" e distância de 10,00 m até o vértice V08 de 
coordenadas N 8.594.482,97 m. e E 571036,10 m, deste 
ponto, segue com  azimute de 322°10'48" e distância de 
25,00m, até o início desta descrição, no vértice V01.
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o  
SIRGAS2000.

LOTE  DENOMINADO ÁREA B

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se no vértice 
denominado V02 de coordenadas N=8.594.509,80m e 
E=571.028,52m , faz limite com RUA DAS PRAINHAS, 
daí segue com azimute e distância de 47°36'09" - 
13,00m, até o vértice V03 de coordenadas  
N=8.594.518,56m e E=571.038,12m, daí segue com 
azimute e distância de 142°10'48" - 25,00m, até o vértice 
V06  de  coo rdenadas  N=8 .594 .498 ,81m e  
E=571.053,45m, daí segue com azimute e distância de 
227°36'09" - 13,00m, até o vértice V07 de coordenadas  
N=8.594.490,05m e E=571.043,85m, daí segue com 
azimute e distância de 322°10'48" - 25,00m, até o início 
desta descrição, no vértice V02.
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o  
SIRGAS2000.
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LOTE  DENOMINADO ÁREA C

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se no vértice 
denominado V03A de coordenadas  N=8.594.517,89m e 
E=571.037,38m, em limites com RUA DAS PRAINHAS, 
daí segue com azimute e distância de 47°36'09" – 8,00m, 
até o vértice V04 de coordenadas  N=8.594.522,95m e 
E=571.042,92m, daí segue com azimute e distância de 
142°10'48" - 25,00m, até o vértice V05  de coordenadas 
N=8.594.503,20m e E=571.058,25m, daí segue com 
azimute e distância de 227°36'09" – 8,00m, até o vértice 
V06A  de coordenadas N=8.594.498,14m e 
E=571.052,71m , daí segue com azimute e distância de 
322°10'48" - 25,00m, até o início desta descrição, no 
vértice V03.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 14  DE JANEIRO 
DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA N° 02/2019

 DE 10 DE JANEIRO DE 2019

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de uma área medindo 
23.722,00m², destinada a equipamentos 
comunitários do Loteamento Vale da 
Landirana, Distrito de Abrantes/BA, em 
uma nova área com total de 5.878,00m², 
ficando uma área remanescente de 
17.844,00m², na forma que indica.

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 ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 31 de julho de 2018, 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 01976.22.09.005.2018, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área 
medindo 23.722,00m², destinada a equipamentos 
comunitários do Loteamento Vale da Landirana, Distrito 

de Abrantes/BA,  em uma nova área com total de 
5.878,00m², ficando uma área remanescente de 
17.844,00m².

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito público, inscrita 
no CNPJ 14.109.763/0001-80, conforme o registro no 
Cartório do 2º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca 
de Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 39.639.

Art. 2° - A situação atual da área descrita na matrícula de 
nº 39.639 :

ÁREA ORIGINAL

Imóvel        : Área Geral Equipamentos Nossa Senhora 
dos Passos
Proprietário  : Prefeitura Municipal de Camaçari
Município     : Camaçari U.F: BA - BR
Comarca       : Camaçari
Área (ha)     : 2,3722
Perímetro (m) : 1337.56

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 
8.594.137,43m e E 591.219,86m; deste segue com 
azimute de 302°32'00,94" por uma distância de 60,62m, 
até o ponto M02, de coordenadas N 8.594.170,04m e E 
591.168,75m ; deste segue com azimute de 
298°28'39,98" por uma distância de 52,68m, até o ponto 
M03, de coordenadas N 8.594.195,16m e E 
591.122,44m ; deste segue com azimute de 
294°58'24,61" por uma distância de 58,72m, até o ponto 
M04, de coordenadas N 8.594.219,95m e E 
591.069,21m ; deste segue com azimute de 
294°28'11,54" por uma distância de 50,32m, até o ponto 
M05, de coordenadas N 8.594.240,79m e E 
591.023,41m ; deste segue com azimute de 
289°49'23,15" por uma distância de 60,55m, até o ponto 
M06, de coordenadas N 8.594.261,32m e E 
590.966,45m ; deste segue com azimute de 
286°56'06,73" por uma distância de 23,36m, até o ponto 
M07, de coordenadas N 8.594.268,13m e E 
590.944,10m ; deste segue com azimute de 
282°19'56,11" por uma distância de 71,69m, até o ponto 
M08, de coordenadas N 8.594.283,44m e E 
590.874,06m ; deste segue com azimute de 
281°50'17,43" por uma distância de 47,56m, até o ponto 
M09, de coordenadas N 8.594.293,20m e E 
590.827,51m ; deste segue com azimute de 
310°18'45,16" por uma distância de 7,57m, até o ponto 
M10, de coordenadas N 8.594.298,09m e E 
590.821,74m ; deste segue com azimute de 23°03'21,53" 
por uma distância de 18,49m, até o ponto M11, de 
coordenadas N 8.594.315,11m e E 590.828,98m ; deste 
segue com azimute de 103°06'17,00" por uma distância 
de 136,45m, até o ponto M12, de coordenadas N 
8.594.284,17m e E 590.961,88m ; deste segue com 
azimute de 110°52'51,88" por uma distância de 120,10m, 
até o ponto M13, de coordenadas N 8.594.241,36m e E 
591.074,09m ; deste segue com azimute de 
357°41'55,56" por uma distância de 111,24m, até o ponto 
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M14, de coordenadas N 8.594.352,51m e E 
591.069,63m ; deste segue com azimute de 
138°50'35,91" por uma distância de 5,61m, até o ponto 
M15, de coordenadas N 8.594.348,28m e E 
591.073,32m ; deste segue com azimute de 98°07'56,86" 
por uma distância de 10,61m, até o ponto M16, de 
coordenadas N 8.594.346,78m e E 591.083,83m ; deste 
segue com azimute de 35°03'42,16" por uma distância de 
10,21m, até o ponto M17, de coordenadas N 
8.594.355,14m e E 591.089,69m ; deste segue com 
azimute de 95°19'06,28" por uma distância de 61,67m, 
até o ponto M18, de coordenadas N 8.594.349,42m e E 
591.151,10m ; deste segue com azimute de 
125°36'10,04" por uma distância de 6,53m, até o ponto 
M19, de coordenadas N 8.594.345,62m e E 
591.156,41m ; deste segue com azimute de 
174°50'05,30" por uma distância de 43,93m, até o ponto 
M20, de coordenadas N 8.594.301,86m e E 
591.160,36m ; deste segue com azimute de 
206°27'47,43" por uma distância de 6,88m, até o ponto 
M21, de coordenadas N 8.594.295,70m e E 
591.157,30m ; deste segue com azimute de 
242°34'46,48" por uma distância de 8,67m, até o ponto 
M22, de coordenadas N 8.594.291,71m e E 
591.149,61m ; deste segue com azimute de 
267°57'06,21" por uma distância de 12,50m, até o ponto 
M23, de coordenadas N 8.594.291,27m e E 
591.137,11m ; deste segue com azimute de 
194°52'40,12" por uma distância de 12,59m, até o ponto 
M24, de coordenadas N 8.594.279,10m e E 
591.133,88m ; deste segue com azimute de 
282°33'08,22" por uma distância de 14,96m, até o ponto 
M25, de coordenadas N 8.594.282,35m e E 
591.119,28m ; deste segue com azimute de 
268°07'57,78" por uma distância de 10,64m, até o ponto 
M26, de coordenadas N 8.594.282,00m e E 
591.108,65m ; deste segue com azimute de 
264°16'35,84" por uma distância de 23,88m, até o ponto 
M27, de coordenadas N 8.594.279,62m e E 
591.084,89m ; deste segue com azimute de 
237°35'22,10" por uma distância de 4,92m, até o ponto 
M28, de coordenadas N 8.594.276,98m e E 
591.080,73m ; deste segue com azimute de 
202°56'12,48" por uma distância de 7,28m, até o ponto 
M29, de coordenadas N 8.594.270,28m e E 
591.077,89m ; deste segue com azimute de 
176°29'27,35" por uma distância de 8,27m, até o ponto 
M30, de coordenadas N 8.594.262,02m e E 
591.078,40m ; deste segue com azimute de 
135°39'48,52" por uma distância de 6,75m, até o ponto 
M31, de coordenadas N 8.594.257,20m e E 
591.083,11m ; deste segue com azimute de 97°12'35,17" 
por uma distância de 9,01m, até o ponto M32, de 
coordenadas N 8.594.256,07m e E 591.092,05m ; deste 
segue com azimute de 80°58'05,91" por uma distância de 
9,50m, até o ponto M33, de coordenadas N 
8.594.257,56m e E 591.101,44m ; deste segue com 
azimute de 91°14'26,69" por uma distância de 11,65m, 
até o ponto M34, de coordenadas N 8.594.257,31m e E 
591.113,09m ; deste segue com azimute de 86°54'57,93" 
por uma distância de 28,52m, até o ponto M35, de 
coordenadas N 8.594.258,84m e E 591.141,56m ; deste 
segue com azimute de 88°07'57,78" por uma distância de 
5,32m, até o ponto M36, de coordenadas N 

8.594.259,01m e E 591.146,88m ; deste segue com 
azimute de 95°12'26,05" por uma distância de 11,12m, 
até o ponto M37, de coordenadas N 8.594.258,00m e E 
591.157,95m ; deste segue com azimute de 97°35'42,14" 
por uma distância de 16,17m, até o ponto M38, de 
coordenadas N 8.594.255,87m e E 591.173,98m ; deste 
segue com azimute de 92°53'18,48" por uma distância de 
15,88m, até o ponto M39, de coordenadas N 
8.594.255,07m e E 591.189,84m ; deste segue com 
azimute de 90°22'30,29" por uma distância de 8,75m, até 
o ponto M40, de coordenadas N 8.594.255,01m e E 
591.198,59m ; deste segue com azimute de 79°48'25,44" 
por uma distância de 10,91m, até o ponto M41, de 
coordenadas N 8.594.256,94m e E 591.209,32m ; deste 
segue com azimute de 87°30'11,22" por uma distância de 
2,40m, até o ponto M42, de coordenadas N 
8.594.257,04m e E 591.211,72m ; deste segue com 
azimute de 157°16'41,73" por uma distância de 20,12m, 
até o ponto M43, de coordenadas N 8.594.238,49m e E 
591.219,49m ; deste segue com azimute de 
156°52'55,96" por uma distância de 51,35m, até o ponto 
M44, de coordenadas N 8.594.191,26m e E 
591.239,65m ; deste segue com azimute de 
172°32'00,16" por uma distância de 10,79m, até o ponto 
M45, de coordenadas N 8.594.180,56m e E 
591.241,05m ; deste segue com azimute de 
190°58'05,97" por uma distância de 21,33m, até o ponto 
M46, de coordenadas N 8.594.159,62m e E 
591.236,99m ; deste segue com azimute de 
194°33'23,15" por uma distância de 9,96m, até o ponto 
M47, de coordenadas N 8.594.149,97m e E 
591.234,49m ; deste segue com azimute de 
220°42'47,54" por uma distância de 10,58m, até o ponto 
M48, de coordenadas N 8.594.141,95m e E 
591.227,59m ; deste segue com azimute de 
239°41'01,01" por uma  distância de 8,95m, até o ponto 
M01, onde teve início essa descrição, com área total de 
23.722,00m².

Art. 3° - A área resultante do desmembramento ficará 
assim descrita e caracterizado:

LOTE 01
Imóvel         : Área Escola Nossa Senhora dos Passos
Proprietário  : Prefeitura Municipal de Camaçari
Município     : Camaçari U.F: BA - BR
Comarca       : Camaçari
Área (ha)     : 0,5878
Perímetro (m) : 313.96

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 
8.594.279,62m e E 591.072,56m; deste segue com 
azimute de 357°41'55,56" por uma distância de 72,95m, 
até o ponto M02, de coordenadas N 8.594.352,51m e E 
591.069,63m ; deste segue com azimute de 
138°50'35,91" por uma distância de 5,61m, até o ponto 
M03, de coordenadas N 8.594.348,28m e E 
591.073,32m ; deste segue com azimute de 98°07'56,86" 
por uma distância de 10,61m, até o ponto M04, de 
coordenadas N 8.594.346,78m e E 591.083,83m ; deste 
segue com azimute de 35°03'42,16" por uma distância de 
10,21m, até o ponto M05, de coordenadas N 
8.594.355,14m e E 591.089,69m ; deste segue com 
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azimute de 95°19'06,28" por uma distância de 61,67m, 
até o ponto M06, de coordenadas N 8.594.349,42m e E 
591.151,10m ; deste segue com azimute de 
125°36'10,04" por uma distância de 6,53m, até o ponto 
M07, de coordenadas N 8.594.345,62m e E 
591.156,41m ; deste segue com azimute de 
174°50'05,30" por uma distância de 43,93m, até o ponto 
M08, de coordenadas N 8.594.301,86m e E 
591.160,36m ; deste segue com azimute de 
206°27'47,43" por uma distância de 6,88m, até o ponto 
M09, de coordenadas N 8.594.295,70m e E 
591.157,30m ; deste segue com azimute de 
242°34'46,48" por uma distância de 8,67m, até o ponto 
M10, de coordenadas N 8.594.291,71m e E 
591.149,61m ; deste segue com azimute de 
267°57'06,21" por uma distância de 12,50m, até o ponto 
M11, de coordenadas N 8.594.291,27m e E 591.137,11m 
; deste segue com azimute de 194°52'40,12" por uma 
distância de 12,59m, até o ponto M12, de coordenadas N 
8.594.279,10m e E 591.133,88m ; deste segue com 
azimute de 282°33'08,22" por uma distância de 14,96m, 
até o ponto M13, de coordenadas N 8.594.282,35m e E 
591.119,28m ; deste segue com azimute de 
268°07'57,78" por uma distância de 10,64m, até o ponto 
M14, de coordenadas N 8.594.282,00m e E 
591.108,65m ; deste segue com azimute de 
264°16'35,84" por uma distância de 23,88m, até o ponto 
M15, de coordenadas N 8.594.279,62m e E 
591.084,89m ; deste segue com azimute de 
270°00'00,00" por uma  distância de 12,33m, até o ponto 
M01, onde teve inicio essa descrição, com área total de 
5.878,00m².

Art. 4° - Área Remanescente, da matrícula de nº 39.639, 
ficará assim descrita e caracterizada:

Imóvel        : Área Remanescente Escola Nossa 
Senhora dos Passos
Proprietário  : Prefeitura Municipal de Camaçari
Município     : Camaçari U.F: BA - BR
Comarca       : Camaçari
Área (ha)     : 1,7844
Perímetro (m) : 1048.26

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 
8.594.137,43m e E 591.219,86m; deste segue com 
azimute de 59°41'01,01" por uma distância de 8,95m, 
até o ponto M02, de coordenadas N 8.594.141,95m e E 
591.227,59m ; deste segue com azimute de 
40°42'47,54" por uma distância de 10,58m, até o ponto 
M03, de coordenadas N 8.594.149,97m e E 
591.234,49m ; deste segue com azimute de 
14°33'23,15" por uma distância de 9,96m, até o ponto 
M04, de coordenadas N 8.594.159,62m e E 
591.236,99m ; deste segue com azimute de 
10°58'05,97" por uma distância de 21,33m, até o ponto 
M05, de coordenadas N 8.594.180,56m e E 
591.241,05m ; deste segue com azimute de 
352°32'00,16" por uma distância de 10,79m, até o 
ponto M06, de coordenadas N 8.594.191,26m e E 
591.239,65m ; deste segue com azimute de 

336°52'55,96" por uma distância de 51,35m, até o 
ponto M07, de coordenadas N 8.594.238,49m e E 
591.219,49m ; deste segue com azimute de 
337°16'41,73" por uma distância de 20,12m, até o 
ponto M08, de coordenadas N 8.594.257,04m e E 
591.211,72m ; deste segue com azimute de 
267°30'11,22" por uma distância de 2,40m, até o ponto 
M09, de coordenadas N 8.594.256,94m e E 
591.209,32m ; deste segue com azimute de 
259°48'25,44" por uma distância de 10,91m, até o 
ponto M10, de coordenadas N 8.594.255,01m e E 
591.198,59m ; deste segue com azimute de 
270°22'30,29" por uma distância de 8,75m, até o ponto 
M11, de coordenadas N 8.594.255,07m e E 
591.189,84m ; deste segue com azimute de 
272°53'18,48" por uma distância de 15,88m, até o 
ponto M12, de coordenadas N 8.594.255,87m e E 
591.173,98m ; deste segue com azimute de 
277°35'42,14" por uma distância de 16,17m, até o 
ponto M13, de coordenadas N 8.594.258,00m e E 
591.157,95m ; deste segue com azimute de 
275°12'26,05" por uma distância de 11,12m, até o ponto 
M14, de coordenadas N 8.594.259,01m e E 
591.146,88m ; deste segue com azimute de 
268°07'57,78" por uma distância de 5,32m, até o ponto 
M15, de coordenadas N 8.594.258,84m e E 
591.141,56m ; deste segue com azimute de 
266°54'57,93" por uma distância de 28,52m, até o 
ponto M16, de coordenadas N 8.594.257,31m e E 
591.113,09m ; deste segue com azimute de 
271°14'26,69" por uma distância de 11,65m, até o ponto 
M17, de coordenadas N 8.594.257,56m e E 
591.101,44m ; deste segue com azimute de 
260°58'05,91" por uma distância de 9,50m, até o ponto 
M18, de coordenadas N 8.594.256,07m e E 
591.092,05m ; deste segue com azimute de 
277°12'35,17" por uma distância de 9,01m, até o ponto 
M19, de coordenadas N 8.594.257,20m e E 
591.083,11m ; deste segue com azimute de 
315°39'48,52" por uma distância de 6,75m, até o ponto 
M20, de coordenadas N 8.594.262,02m e E 
591.078,40m ; deste segue com azimute de 
356°29'27,35" por uma distância de 8,27m, até o ponto 
M21, de coordenadas N 8.594.270,28m e E 
591.077,89m ; deste segue com azimute de 
22°56'12,48" por uma distância de 7,28m, até o ponto 
M22, de coordenadas N 8.594.276,98m e E 
591.080,73m ; deste segue com azimute de 
57°35'22,10" por uma distância de 4,92m, até o ponto 
M23, de coordenadas N 8.594.279,62m e E 
591.084,89m ; deste segue com azimute de 
270°00'00,00" por uma distância de 12,33m, até o 
ponto M24, de coordenadas N 8.594.279,62m e E 
591.072,56m ; deste segue com azimute de 
177°41'55,56" por uma distância de 38,29m, até o 
ponto M25, de coordenadas N 8.594.241,36m e E 
591.074,09m ; deste segue com azimute de 
290°52'51,88" por uma distância de 120,10m, até o 
ponto M26, de coordenadas N 8.594.284,17m e E 
590.961,88m ; deste segue com azimute de 
283°06'17,00" por uma distância de 136,45m, até o 
ponto M27, de coordenadas N 8.594.315,11m e E 
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590.828,98m ; deste segue com azimute de 
203°03'21,53" por uma distância de 18,49m, até o 
ponto M28, de coordenadas N 8.594.298,09m e E 
590.821,74m ; deste segue com azimute de 
130°18'45,16" por uma distância de 7,57m, até o ponto 
M29, de coordenadas N 8.594.293,20m e E 
590.827,51m ; deste segue com azimute de 
101°50'17,43" por uma distância de 47,56m, até o 
ponto M30, de coordenadas N 8.594.283,44m e E 
590.874,06m ; deste segue com azimute de 
102°19'56,11" por uma distância de 71,69m, até o ponto 
M31, de coordenadas N 8.594.268,13m e E 
590.944,10m ; deste segue com azimute de 
106°56'06,73" por uma distância de 23,36m, até o 
ponto M32, de coordenadas N 8.594.261,32m e E 
590.966,45m ; deste segue com azimute de 
109°49'23,15" por uma distância de 60,55m, até o 
ponto M33, de coordenadas N 8.594.240,79m e E 
591.023,41m ; deste segue com azimute de 
114°28'11,54" por uma distância de 50,32m, até o ponto 
M34, de coordenadas N 8.594.219,95m e E 
591.069,21m ; deste segue com azimute de 
114°58'24,61" por uma distância de 58,72m, até o ponto 
M35, de coordenadas N 8.594.195,16m e E 
591.122,44m ; deste segue com azimute de 
118°28'39,98" por uma distância de 52,68m, até o ponto 
M36, de coordenadas N 8.594.170,04m e E 
591.168,75m ; deste segue com azimute de 
122°32'00,94" por uma  distância de 60,62m, até o 
ponto M01, onde teve inicio essa descrição, com área 
total de 17.844,00m².

Art. 5° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 10 DE JANEIRO 
DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

E MEIO AMBIENTE

Credenciamento de 
pessoas físicas para exercerem atividades de 
pareceristas no âmbito dos editais e atividades da 
Secretaria de Cultura de Camaçari a serem lançados no 
ano de 2018, com valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais), pelo conjunto de pareceres emitidos 
por edital

MYREIKA LANE DE OLIVEIRA 
FALCÃO,

Credenciamento de pessoas 
físicas para exercerem atividades de pareceristas no 
âmbito dos editais e atividades da Secretaria de Cultura 
de Camaçari a serem lançados no ano de 2018, com 
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo 
conjunto de pareceres emitidos por edital

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 004/2018 
A Secretária da Cultura do Município de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, homologa o Credenciamento a 
pessoa f ís ica LEONARDO AUGUSTO LUZ 
ALCANTARA SILVA através do CREDENCIAMENTO 
nº 004/2018, cujo objeto é o 

. Data da Homologação: 15/01/2019 – 
MÁRCIA NORMANDO TUDE – SECRETÁRIA DE 
CULTURA.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 004/2018

A Secretária da Cultura do Município de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, homologa o Credenciamento a 
pessoa física 

 através do CREDENCIAMENTO nº 
004/2018, cujo objeto é o 

. Data da 
Homologação: 15/01/2019 – MÁRCIA NORMANDO 
TUDE – SECRETÁRIA DE CULTURA
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