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DECRETOS
DECRETO DE 31 DE JANEIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Constituição
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:
EXONERAR FRANCISCO LIMA DOS SANTOS
JÚNIOR, cadastro nº. 829644, do cargo de Assessor
Especial do Executivo, símbolo GES I-B, da estrutura
da Secretaria da Educação – SEDUC, em 31 de
janeiro de 2019.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 31 DE JANEIRO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SECAD

Atos do Poder Executivo
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 00028/2019
18 DE FEVEREIRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº
874/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos
e Vencimentos dos servidores públicos do quadro de
provimento efetivo da administração direta do município
de Camaçari, e decreto municipal nº 4742/2009, que
regulamenta a promoção funcional, e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
07885.11.02.904.2018.
RESOLVE

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela
Lei Orgânica do Município, resolve:
NOMEAR FRANCISCO LIMA DOS SANTOS JÚNIOR,
para o cargo de Diretor, símbolo CC I, da estrutura da
Secretaria da Educação - SEDUC, em 01 de fevereiro
de 2019.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Promover o (a) servidor (a) COSME LIMA DE SOUZA
cadastro nº 63447, lotado (a) na SECRETÁRIA DA
EDUCAÇÃO - SEDUC, de ASSISTENTE DE CRECHE I,
para ASSISTENTE DE CRECHE II, com data retroativa à
01 de Novembro de 2018
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO
DE 2019.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00030/2019
18 DE FEVEREIRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº
874/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos
e Vencimentos dos servidores públicos do quadro de
provimento efetivo da administração direta do município
de Camaçari, e decreto municipal nº 4742/2009, que
regulamenta a promoção funcional, e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
01429.11.02.408.2017.
RESOLVE
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HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00032/2019
19 DE FEVEREIRO DE 2019

Promover o (a) servidor (a) JOELMA SANTOS
MONTENEGRO cadastro nº 63335, lotado (a) na
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC, de
ASSISTENTE DE CRECHE I, para ASSISTENTE DE
CRECHE II, com data retroativa à 04 de Maio de 2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº
874/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos
e Vencimentos dos servidores públicos do quadro de
provimento efetivo da administração direta do município
de Camaçari, e decreto municipal nº 4742/2009, que
regulamenta a promoção funcional, e,

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM18 DE FEVEREIRO
DE 2019.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
08014.11.02.904.2018.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00029/2019
18 DE FEVEREIRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei
Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o Plano de
Carreira, Cargos e Vencimentos dos servidores públicos
do quadro de provimento efetivo da administração direta
do município de Camaçari, e decreto municipal nº
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional, e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
07878.11.02.904.2018.

RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) LUCIANA SILVA DE SOUZA
cadastro nº 63743, lotado (a) na SECRETÁRIA DA
EDUCAÇÃO - SEDUC, de MERENDEIRA I, para
ERENDEIRA II, com data retroativa à 14 DE NOVEMBRO
DE 2018
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE FEVEREIRO
DE 2019.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

RESOLVE
Promover o (a) servidor (a) ANA MARIA ROCHA
EVANGELISTA cadastro nº 63073, lotado (a) na
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC, de
MERENDEIRA I, para MERENDEIRA II, com data
retroativa à 01 de Novembro de 2018
GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18
DE
FEVEREIRO DE 2019.
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Lote nº 2C, com área total de 10.736,99m², Lote nº 2H,
com área total de 2.443,28m² e Lote nº 2H com área total
de 2.180,72m², situado na Avenida Jorge Amado, s/n,
bairro Ponto Certo, neste Município de Camaçari, para
totalizar em uma área de 38.535,43m².
Parágrafo único – As áreas ora remembramento são de
propriedade da SENDAS DISTRIBUIDORA S.A, pessoa
jurídica privada, inscrita no CNPJ sob nº
06.057.223/0001-71, ,conforme o registro no Cartório do
1º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de
Camaçari – Bahia, sob as matrículas de nºs 22.733,
22.734, 22.735, 22.740 e 22.741.
Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

SEDUR

LOTE 2A – MATRÍCULA Nº 22.733

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE
PORTARIA Nº 28/2019
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019
Dispõe sobre a aprovação de
remembramento de 05 (cinco) Lotes de
terras designadas pelos Lote nº 2A, com
área total de 12.618,04m², Lote nº 2B, com
área total de 10.556,73m, Lote nº 2C, com
área total de 10.736,99m², Lote nº 2H, com
área total de 2.443,28m² e Lote nº 2H com
área total de 2.180,72m², situado na
Avenida Jorge Amado, s/n, bairro Ponto
Certo, neste Município de Camaçari, para
totalizar em uma área de 38.535,43m² , na
forma que indica.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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
nº01607.22.09.340.2018, assim como as demais
disposições de Direito pertinentes
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o remembramento de 05(cinco) Lotes de
Terras designados pelos Lote nº 2A, com área total de
12.618,04m², Lote nº 2B, com área total de 10.556,73m,
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

IMÓVEL: Lote designado pelo n°2A medindo
12.618,04m², situado na Avenida Jorge Amado, s/n,
bairro Ponto Certo, Camaçari – Bahia, com o seguinte
Memorial Descritivo: Partindo-se do V.0 (vértice zero) de
coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR),
com valores iguais a N= 8.595.421,2404m e E=
575.125,3820m, tendo como confrontante o Lote 2B,
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um
azimute verdadeiro de 236°21'01" e com uma distância
de 88,79m, alcançou-se o limite dos Lotes 2B e Lote 2H;
Daí, mediu-se mais 25,00m, e num total de 113,79m,
chegou-se ao V.1; Deste ponto, abandonou-se a
confrontação com o Lote 2H, e passando a limitar-se com
o Lote 01 (Eixo viário 01), seguiu-se por um limite não
materializado, obteve-se uma distância de 79,54m
através de um arco de raio igual a 1.749,50m, chegou-se
ao V.2; Daí, mantendo-se a confrontação, seguiu-se por
um limite não materializado, obteve-se uma distância de
68,87m, através de um arco de raio igual a 42,58m,
chegou-se ao V.3; Deste ponto, passando a confrontar-se
com a Avenida Jorge Amado, obteve-se três
alinhamentos consecutivos, com os seguintes azimutes
verdadeiros e distancias: V.3/V.4 = 61°37'33" e 30,49m;
V.4/V.5 = 61°37'33" e 8,89m; V.5/V.6 = 75°05'30 e
18,61m; Daí, abandonando-se a confrontação com a
Avenida Jorge Amado e passando a limitar-se com o
córrego existente, seguiu-se por um limite não
materializado, obteve-se dois alinhamentos
consecutivos, com os seguintes azimutes verdadeiros e
distâncias: V.6/V.7 = 139°17'40" e 87,00; V.7/V.0 =
151°06'20" e 24,12m, vértice inicial da poligonal descrita,
perfazendo-se uma área de 12.618,04m² e um perímetro
de 431,33m.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE ELETRODUTO em
favor da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
DA BAHIA – COELBA, no imóvel desta matrícula com as
seguintes dimensões: 206,40m de comprimento, 2m de
largura e área de 412,80m², tendo por limites, a frente
Rua Eixo Viário Lote – 01, ao fundo com a propriedade de
Jackson da Silveira Palmeira, a esquerda com Avenida
Jorge Amado e a direita com os Lotes 2B e 2H.
LOTE 2B – MATRÍCULA Nº 22.734
IMÓVEL: Lote designado pelo n° 2B medindo
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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10.556,73m², situado na Avenida Jorge Amado, s/n,
bairro Ponto Certo, Camaçari – Bahia, com o seguinte
Memorial Descritivo: Partindo-se do V.0 (vértice zero) de
coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR),
com valores iguais a N= 8.595.333,4145m e E=
575.192,9080m, situado em uma cerca existente, tendo
como confrontante o Lote 2C, seguiu-se por um limite não
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de
232°28'01" e com uma distância de 117,59m, chegou-se
ao V.1; Deste ponto, passando a limitar-se com o Lote 01
(Eixo viário 01), seguiu-se por um limite não
materializado, obteve-se uma distância de 20,00m,
através de um arco de raio igual a 1.749,50m, chegou-se
o V.2; Daí, passando a limitar-se com o Lote 2H, seguiuse por um limite não materializado, obteve-se dois
alinhamentos consecutivos com os seguintes azimutes
verdadeiros e distâncias: V.2/V.3 = 52°28'01" e 25,00m;
V.3/V.4 = 324°44'31" e 96,89m; Deste ponto,
abandonando-se a confrontação com o Lote 2H e
passando a limitar-se com o Lote 2A, seguiu-se por um
limite não materializado, obteve-se um azimute
verdadeiro de 56°21'01" e com uma distância de 88,79m,
chegou-se ao V5; Daí, passando-se a ter como
confrontante um córrego existente, seguiu-se por um
limite não materializado, obteve-se um azimute
verdadeiro de 151°06'20" e com uma distância de
40,14m, chegou-se o V.6, ponto situado num canto de um
muro existente; Deste ponto, seguiu-se por uma cerca
existente, tendo como confrontante o condomínio
Haiana, obteve-se um azimute verdadeiro de 137°35'08"
e com uma distância de 20,73m, chegou-se ao limite
entre os Condomínios Haiana e Portal do Sol, daí mediuse mais 20,67m, e chegou-se ao limite entre o
condomínio Portal do Sol e a Propriedade do Sr. Jackson
da Silveira Palmeira, deste ponto mediu-se mais 30,23m,
e num total de 71,36m, alcançou-se o V.0, vértice inicial
da poligonal descrita, perfazendo-se uma área de
10.556,73m² e um perímetro de 459,77m.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE ELETRODUTO em
favor da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
DA BAHIA – COELBA, no imóvel desta matrícula com as
seguintes dimensões: 20,00m de comprimento, 2m de
largura e área de 40,00m², tendo por limites, a frente Rua
Eixo Viário Lote – 01, ao fundo com propriedade de
Jackson da Silveira Palmeira, a esquerda com os Lotes
2A e 2H e a direita com o Lote 2C.
LOTE 2C – MATRÍCULA Nº 22.735
IMÓVEL: Lote designado pelo n° 2C medindo
10.736,66m², situado na Avenida Jorge Amado, s/n,
bairro Ponto Certo, Camaçari – Bahia, com o seguinte
Memorial Descritivo: Partindo-se do V.0 (vértice zero) de
coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR),
com valores iguais a N= 8.595.256,7581m e E=
575.262,9408m, situado em uma cerca existente, tendo
como confrontante o Lote 2D, seguiu-se por um limite não
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de
228°48'10" e com uma distância de 98,14m, chegou-se
ao V.1; Deste ponto, abandonou-se a confrontação com o
Lote 2D e passando a limitar-se com o Lote 2I, seguiu-se
por um limite não materializado, obteve-se uma distância
de 89,80m, através de um arco de raio igual a 1.771,20,
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

chegou-se ao V.2; Daí, ainda com o mesmo confrontante,
obteve-se um azimute verdadeiro de 232°28'02" e com
uma distância de 25,00m, chegou-se ao V.3; Deste ponto,
passando a confrontar-se com o Lote 01 (Eixo viário 01),
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se
uma distância de 20,00m, através de um arco de raio
igual a 1.749,50m, chegou-se ao V.4; Daí, passando a
limitar-se com o Lote 2B, seguiu-se por um limite não
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de
52°28'01" e com uma distância de 117,59m, chegou-se
ao V.5, ponto situado em uma cerca existente; Deste
ponto, abandonou-se a confrontação com o Lote 2B, e
passando a limitar-se com a propriedade do Sr. Jackson
da Silveira Palmeira, seguiu-se pela cerca existente,
obteve-se um azimute verdadeiro de 137°35'07" e com
uma distância de 103,83m, alcançou-se o V.0, vértice
inicial da poligonal descrita, perfazendo-se uma área de
10.736,66m² e um perímetro de 454,36m.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE ELETRODUTO em
favor da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
DA BAHIA – COELBA, no imóvel desta matrícula com as
seguintes dimensões: 20,00m de comprimento, 2m de
largura e área de 40,00m², tendo por limites, a frente Rua
Eixo Viário Lote – 01, ao fundo com a propriedade de
Jackson da Silveira Palmeira, a esquerda com o Lote 2C
e a direita com o Lote 2B.
LOTE 2H – MATRÍCULA Nº 22.740
IMÓVEL: Lote designado pelo n° 2H medindo
2.443,28m², situado na Avenida Jorge Amado, s/n, bairro
Ponto Certo, Camaçari – Bahia, com o seguinte Memorial
Descritivo: Partindo-se do V.0 (vértice zero) de
coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR),
com valores iguais a N= 8.595.292,9353m e E=
575.107,3886m, tendo como confrontante o Lote 2B,
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um
azimute verdadeiro de 232°28'01" e com uma distância
de 25,00m, chegou-se ao V.1; Deste ponto, passando a
limitar-se com o Lote 01 (Eixo viário 01), seguiu-se por um
limite não materializado, obteve-se uma distância de
98,58m, através de um arco de raio igual a 1.749,50m,
chegou-se o V.2; Daí, passando a limitar-se com o Lote
2A, seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se
um azimute verdadeiro de 56°21'01" e com uma distância
de 25,00m, chegou-se ao V3; Deste ponto, passando-se
a ter como confrontante o Lote 2B, seguiu-se por um
limite não materializado, obteve-se uma distância de
96,89m, através de um arco de raio igual a 1.724,50m,
alcançou-se o V.0, vértice inicial da poligonal descrita,
perfazendo-se uma área de 2.443,28m² e um perímetro
de 245,47m.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE ELETRODUTO em
favor da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
DA BAHIA – COELBA, no imóvel desta matrícula com as
seguintes dimensões: 98,58m de comprimento, 2m de
largura e área de 197,16m², tendo por limites, a frente
Rua Eixo Viário Lote – 01, ao fundo com o Lote 2B, a
esquerda com o Lote 2A e a direita com o Lote 2B.
LOTE 2I – MATRÍCULA Nº 22.741
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.02.27 15:46:42 -03'00'
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IMÓVEL: Lote designado pelo n° 2I medindo 2.180,72m²,
situado na Avenida Jorge Amado, s/n, bairro Ponto Certo,
Camaçari – Bahia, com o seguinte Memorial Descritivo:
Partindo-se do V.0 (vértice zero) de coordenadas planas
UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), com valores iguais a
N= 8.595.192,1194m e E= 575.189,0973m, tendo como
confrontante o Lote 2J, seguiu-se por um limite não
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de
228°53'11" e com uma distância de 19,50m, chegou-se
ao V.1; Deste ponto, abandonou-se a confrontação com o
Lote 2J, e passando a limitar-se com o Lote 01 (Eixo
viário 01), seguiu-se por um limite não materializado,
obteve-se dois alinhamentos consecutivos com os
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.1/V.2 =
318°57'06" e 8,03m; V.2/V.3 = 298°36'35" e 15,55m; Daí,
ainda com o mesmo confrontante, obteve-se uma
distância de 68,74m, através de um arco de raio igual a
1.749,50m, chegou-se ao V.4; Daí, passando a limitar-se
com o Lote 2C, seguiu-se por um limite não
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de
52°28'02" e com uma distância de 25,00m, chegou-se ao
V.5; Deste ponto, mantendo-se com o mesmo
confrontante, seguiu-se por um limite não materializado,
obteve-se uma distância de 89,80m, através de um arco
de raio igual a 1.771,20m, alcançou-se o V.0, vértice
inicial da poligonal descrita, perfazendo-se uma área de
2.180,72m² e um perímetro de 226,62m.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE ELETRODUTO em
favor da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
DA BAHIA – COELBA, no imóvel desta matrícula com as
seguintes dimensões: 92,32m de comprimento, 2m de
largura e área de 84,64m², tendo por limites, a frente Rua
Eixo Viário Lote – 01, ao fundo com o Lote 2C, a esquerda
com o Lote 2C e a direita com o Lote 2J.
Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento
ficarão assim descritas e caracterizados:
LOTE 2A1
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8.595.425,3818 e E 574.988,0994; deste segue,
confrontando-se com a Rua Eixo Viário Lote - 01, com a
distância de 68,87m através de um arco de raio igual a
42,58m até o vértice V.4, de coordenadas N
8.595.484,8094 e E 574.004,3471; deste segue,
confrontando-se com a Av. Jorge Amado, com azimute
61°37'33” e distância de 30,49m até o vértice V.5, de
coordenadas N 8.595.499,3003 e E 575.031,1764; deste
segue, confrontando-se com a Av. Jorge Amado, com
azimute 61°37'33” e distância de 8,89m até o vértice V.6,
de coordenadas N 8.595.503,5260 e E 575.039,0000;
deste segue, confrontando-se com a Av. Jorge Amado,
com azimute 75°05'30” e distância de 18,61m até o
vértice V.7, de coordenadas N 8.595.508,3143e E
575.056,9853; deste segue, confrontando-se com a
Propriedade de Vale Verde Empreendimentos e
Participações Ltda., com azimute 139°17'40” e distância
de 87,00m até o vértice V.8, de coordenadas N
8.595.442,3601 e E 575.113,7259; deste segue,
confrontando-se com a Propriedade de Vale Verde
Empreendimentos e Participações Ltda. e o Condomínio
Haiana, com azimute 151°06'20” e distância de 64,26m
até o vértice V.9, de coordenadas N 8.595.386,0974 e E
575.144,7776; deste segue, confrontando-se com o
Condomínio Haiana, o Condomínio Portal do Sol e com a
Propriedade de Jackson da Silveira Palmeira, com
azimute 137°35'07” e distância de 175,19m até o vértice
V.10, de coordenadas N 8.595.256,7581 e E
575.262,9408; deste segue, confrontando-se com os
Lotes 2D e 2J, com azimute 228°48'10” e distância de
117,64m até o vértice V.0 ponto inicial da descrição deste
perímetro, encerrando com uma área total de
38.535,43m² e um perímetro de 880,70m.
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.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES
NORTE: com a Av. Jorge Amado
SUL: com os Lotes 2D e 2J
LESTE: com a Propriedade de Vale Verde
Empreendimentos e Participações Ltda., com o
Condomínio Haiana, com o Condomínio Porta do Sol,
com a Propriedade de Jackson da Silveira Palmeira
OESTE: com a Rua Eixo Viário Lote - 01
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V.0, de
coordenadas N 8.595.179,2996 e E 575.174,4088; deste
segue, confrontando-se com a Rua Eixo Viário Lote - 01,
com azimute 318°57'06” e distância de 8,03m até o
vértice V.1, de coordenadas N 8.595.185,3563 e E
575.169,1348; deste segue, confrontando-se com a Rua
Eixo Viário Lote - 01, com azimute 298°36'35” e distância
de 15,55m até o vértice V.2, de coordenadas N
8.595.192,8026 e E 575.155,4828; deste segue,
confrontando-se com a Rua Eixo Viário Lote - 01, com a
distância de 286,86m através de um arco de raio igual a
1.749,50m até o vértice V.3, de coordenadas N
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 22
DE
FEVEREIRO DE 2019.
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 29/2019
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019
Dispõe sobre a aprovação do
desmembramento de uma área de terra
privada, situada no Loteamento São Jorge,
Lote 05, Quadra B, no Distrito de Abrantes,
Camaçari - BA, com área total de
5.032,00m², em 2 (duas) novas áreas
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denominadas: Lote 05A com área total de
2.048,00², Lote 05B com área total de
2.984,00m m² 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
nº02447.22.09.005.2018, assim como as demais
disposições de Direito pertinentes;
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área de
privada, situada no Loteamento São Jorge, Lote 05,
Quadra B, no Distrito de Abrantes, Camaçari – BA com
área total de 5.032,00m², em 2 (dois) novos Lotes
denominados: Lote 05A com área total de 2.984,00m²,
Lote 05B com área total de 2.048,00m².
Parágrafo único – A área ora desmembrada é de
propriedade do JOSE SILVIO NEVES FRANCO casado
com ROZENILDA DA SILVA FRANCO, inscrito no CPF
035.992.645-20, conforme o registro no Cartório do 1º
Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari
– Bahia, sob a matrícula de nº 27.584.
Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:
LOTE 05- Matrícula nº 27.584
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de
coordenadas N=8.579.561,25m. e E=578.822,58m. ,
situado no limite com a Rua do Loteamento Sítio São
Jorge e Lote:06, deste, segue com azimute de 140º
57'64" e distância de 91,51m., confrontando neste trecho
com lote:06- até o vértice V2, de coordenadas
N=8.579.543,04m. e E=578.795,17m.; deste, segue com
azimute de 320º 57'64" e distância de 55,53m.,
confrontando neste trecho com Lote: Leonalda Franco
Bispo - até o vértice V3, de coordenadas
N=8.579.498,77m, e E=578.756,09m.; deste, segue com
azimute de 238º 19'03" e distância de 86,44m,
confrontando neste trecho com Quadra:b
e Lote nº04- até o vértice V4, de coordenadas
N=8.579.498,77m. e E=578.756,09m.; deste, segue com
azimute de 140º 57'64" e distância de 55,30m.,
confrontando neste trecho com Quadra:b e Rua do
Loteamento Sítio São Jorge - até o vértice V1; ponto
inicial da descrição deste perímetro. Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e
encontram-se representadas no sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, tendo como
o Datum o SIRGAS2000 SRC/RMS, perfazendo-se uma
área de 5.032,00m² e um perímetro de 278,88m.
Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento
ficarão assim descritas e caracterizados:
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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LOTE 05A
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de
coordenadas N=8.579.561,25m. e E=578.822,58m. ,
situado no limite com a Rua do Loteamento Sítio São
Jorge e Lote:06, deste, segue com azimute de 140º
57'64" e distância de 91,51m., confrontando neste trecho
com lote:06- até o vértice V2, de coordenadas
N=8.579.543,04m. e E=578.795,17m.; deste, segue com
azimute de 320º 57'64" e distância de 22,90m,
confrontando neste trecho com Lote: Leonalda Franco
Bispo - até o vértice V5, de coordenadas de coordenadas
N=8.579.516,32m. e E=578.778,98m.; 283º 04'10" e
distância de 89,42m., confrontando neste trecho com
lote:05b - até o vértice V6, de coordenadas
N=8.579.576,66m. e E=578.739,86m.; deste, segue com
azimute de 161º 63'15" e distância de 23,00m,
confrontando neste trecho com Quadra:b e Rua do
Loteamento Sítio São Jorge - até o vértice V1; ponto
inicial da descrição deste perímetro. Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e
encontram-se representadas no sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, tendo como
o Datum o SIRGAS2000 SRC/RMS, perfazendo-se uma
área de 2.048,00m² e um perímetro de 226,83m.
LOTE Nº 05B
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V6, de
coordenadas N=8.579.576,66m. e E=578.739,86m ,
situado no limite com a Rua do Loteamento Sítio São
Jorge e Lote:05 A, deste, segue com azimute de 161º
63'15" e distância de 89,42m., confrontando neste trecho
com lote:05A- até o vértice V5, de coordenadas
N=8.579.516,32m. e E=578.778,98m.; deste, segue com
azimute de 283º 04'10" e distância de 32,64m,
confrontando neste trecho com Lote: Leonalda Franco
Bispo - até o vértice V3, de coordenadas
N=8.579.498,77m, e E=578.756,09m.; deste, segue com
azimute de 238º 19'03" e distância de 86,44m,
confrontando neste trecho com Quadra:b e Lote nº04- até
o vértice V4, de coordenadas N=8.579.498,77m. e
E=578.756,09m.; deste, segue com azimute de 140º
57'64" e distância de 23,00m., confrontando neste trecho
com Quadra:b e Rua do Loteamento Sítio São Jorge - até
o vértice v6; ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas e encontram-se representadas no
sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39
WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000 SRC/RMS
perfazendo-se uma área de 2.984,00m² e um perímetro
de 240,79m.
Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob
pena de caducidade prevista em Lei.
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 22 DE FEVEREIRO
DE 2019.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 30/2018
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia,
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo
Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere a
Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008,
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de
27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n°
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e,
tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 02193.22.09.461.2018, de 09 de
outubro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 04 (quatro)
anos, ao interessado CEVA LOGISTICS LTDA,
inscrito no CNPJ sob nº 43.854.116/0090-76, com
sede na Via de Ligação, s/n°, Polo Industrial de
Camaçari, Distrito Sede, Camaçari/BA, nas
instalações da LOGIN Logística Intermodal SA,
coordenadas UTM 575.390 E / 8.602.125 S, inserido
na poligonal da Zona Industrial, Macrozona CA-ZI.1,
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de
2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de
2008, e Decreto Municipal n° 5.381 de 24, de abril de
2013, para o funcionamento da atividade de
organização logística de transporte de cargas,
armazenamento e expedição de pneus novos
acabados, numa área total de 4.680,00 m². Esta
Licença está sendo concedida, mediante o
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes
condicionantes: I - apresentar no prazo de noventa
(90) dias: a) comprovação do cumprimento das
condicionantes e carta de adesão aos programas
referentes às condicionantes da Licença do Polo
Industrial, expedida pelo COFIC, nos casos de
empreendimentos inseridos na Poligonal do Decreto
Estadual nº 13.010/2011, de 11 de junho de 2011 e
Decreto Municipal nº 5381/2013, de 24 de Abril de
2013; b) Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro
quanto ao projeto de segurança e combate a incêndio,
atestando que o estabelecimento está em
conformidade com as exigências da Lei Estadual n°
12.929/2013; II - contribuir para o cumprimento das
condicionantes estabelecidas na Portaria INEMA n°
16.507/2018, referentes às empresas em operação no
Polo Industrial de Camaçari, no que for pertinente a
este empreendimento; III - operar a unidade industrial
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de acordo com o exigido nas normas legais, devendo a
empresa atuar sempre de forma a minimizar os
impactos e visando: a) evitar desperdícios e reduzir
consumo de matéria-prima, energia e recursos
naturais, atuando sempre de forma preventiva em
relação aos riscos às pessoas e ao meio ambiente e
fundamentado em tecnologias mais limpas; b)
priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a
reciclagem dos resíduos; IV - promover a sinalização
horizontal e vertical das vias internas da empresa,
áreas de armazenamento, produção, conforme
padrão legalmente estabelecido, mantendo os
dispositivos de sinalização em perfeito estado de
conservação; V - promover periodicamente junto aos
funcionários, a realização de programas de educação
ambiental e de treinamento de segurança, quanto a
aplicação dos programas e planos da empresa, e
apresentar à SEDUR quando do requerimento de
renovação desta licença a documentação
comprobatória, acompanhada dos resultados obtidos;
VI - apresentar à SEDUR quando da renovação desta
licença: a) Programa de Gerenciamento de Risco
(PGR), conforme norma técnica aprovada pela
Resolução CEPRAM nº 4.578/2017, com o objetivo de
proteger os funcionários, o público em geral, o meio
ambiente e as instalações, evitando a interrupção do
processo; b) Programa de Educação Ambiental,
visando evitar desperdícios e reduzir consumo de
matéria-prima, energia e recursos naturais, e priorizar
a não geração, a redução, a reutilização e a
reciclagem dos resíduos; c) Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme
os requisitos estabelecidos na NR 7, com o objetivo de
promoção e preservação da saúde do conjunto dos
seus trabalhadores, devendo está articulado com o
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais
executado; VII - cumprir os requisitos estabelecidos
nas normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego, quanto: a) manter em condições
adequadas de funcionamento o sistema de proteção
contra incêndio, da NR - 23; b) promover a utilização
adequada dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as
máquinas e equipamentos, da NR - 11; VIII - manter
nos materiais e substâncias empregados,
manipulados ou transportados no local de trabalho,
quando perigosos ou nocivos à saúde, rótulos com sua
composição, recomendações de socorro imediato e o
símbolo de perigo correspondente, e disponibilizar
Ficha de Informação de Segurança de Produtos
Químicos (FISPQ) nos locais onde se manuseiam os
produtos, mantendo a edição mais recente para
conhecimento pelos funcionários; IX - acondicionar os
resíduos sólidos destinados à armazenagem
provisória em área adequada, dotada de cobertura e
piso impermeabilizado, devidamente sinalizada de
acordo com a classe do resíduo, atendendo os
critérios de armazenamento das normas técnicas da
ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992; X direcionar adequadamente os efluentes domésticos
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para fossa séptica, de acordo com a Norma Técnica da
ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 1997, mantendo
em seus arquivos documentação comprobatória do
serviço de limpeza; XI - é vedado quaisquer
interligações com outras instalações prediais do
sistema de esgotamento de águas pluviais, a
instalação predial de águas pluviais se destina
exclusivamente ao recolhimento e condução das
águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; XII não ocupar nem modificar Área de Preservação
Permanente (APP), sendo vedado: edificar, instalar
equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar
qualquer tipo de dano à faixa de preservação de
corpos hídricos, conforme estabelece a legislação
ambiental vigente, e adotar medidas de proteção
necessária com colocação de placas de sinalização
com informações da área a ser protegida; XIII - atender
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos
estabelecidos, o relatório de cumprimento das
condicionantes, junto aos documentos
comprobatórios; XIV - é considerada infração
ambiental passível de multa descumprir prazos para o
atendimento de condicionantes, conforme Decreto
Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; XV - em
caso de impacto negativo ao meio ambiente
decorrente da implantação e/ou operação da
atividade, a empresa estará sujeita às sanções
previstas em lei, mesmo após o encerramento de suas
atividades; XVI - comunicar, de imediato à SEDUR, a
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante
das atividades desenvolvidas que afete direta ou
indiretamente o meio ambiente, na área de influência
do empreendimento, adotando as medidas corretivas
cabíveis; XVII - requerer previamente à SEDUR, a
competente licença para alteração que venha a
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade
ambiental de competência da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou
municipal, quando couber, para que a mesma alcance
seus efeitos legais.
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, sejam mantidos
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente –
SISMUMA.
Art. 4.º Esta Renovação entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DE CAMAÇARI, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019.
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INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 17/2019
EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas
atribuições legais e com fundamento no disposto no
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste
Instituto,
RESOLVE
NOMEAR, o Servidor Efetivo CARLOS HENRIQUE
ROCHA DOS SANTOS, matrícula 110005 no cargo
comissionado de COORDENADOR, Símbolo GES II a
partir de 01/03/2019.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL – ISSM, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 18/2019
EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas
atribuições legais e com fundamento no disposto no
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste
Instituto,
RESOLVE
N O M E A R , o S e r v i d o r E f e t i v o M AT E U S
REISSURREICAO DA SILVA, matrícula 110012 no cargo
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comissionado de ASSESSOR TÉCNICO II, Símbolo GAS
II a partir de 01/03/2019.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL – ISSM, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

BRANCO

PORTARIA Nº. 19/2019
EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O Diretor Superintendente do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, no uso
de suas atribuições legais e com fundamento no
disposto no inciso XVIII do artigo 13, do Regimento
Interno deste Instituto,
RESOLVE
NOMEAR, o Servidor Efetivo EMANUELLE ROCHA
REIMÃO DOS REIS, matrícula 110017 no cargo
comissionado de ASSESSOR TÉCNICO II, Símbolo
GAS II a partir de 01/03/2019.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL – ISSM, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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