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DECRETO Nº 7109/2019                                                     
DE 04 DE JULHO DE 2019

Designa membros para compor o 
C o n s e l h o  A d m i n i s t r a t i v o  e  
Prev idenc iá r io  do  Ins t i tu to  de  
Seguridade do Servidor Municipal de 
Camaçari- ISSM, para o quadriênio 
2019/2022.

O Prefeito Municipal de Camaçari, usando da atribuição 
legal que lhe é conferida no art. 87, §9º da Lei 1582 de 12 
de junho de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os seguintes servidores para 
comporem o Conselho Administrativo e Previdenciário do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de 
Camaçari- ISSM, para o quadriênio 2019/2022:

Representantes da Procuradoria- Geral do 
Município: Rafael Couto Ribeiro (membro titular) e 
Carlos Eduardo Bacelar Cerqueira (membro suplente).

Representantes do Poder Executivo: Kelly Lago 
Santos Farias (membro titular), Nara Anicacio Calazans 
(membro suplente), Pericles Almeida da Silva (membro 
aposentado titular) e Sonisia dos Santos Carvalho 
(membro aposentado suplente).

Representantes do Poder Legislativo: Gisele Santos 
da Silva (membro titular) e Patrícia Luzia Mendes 
Gonçalves de Souza (membro suplente).

Representantes do Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município: Silval da Silva Cerqueira 
(membro titular) e Evangivaldo Ribeiro Oliveira (membro 
suplente).

Representantes do Sindicato dos Professores da 
Rede Pública Municipal: José Marcelo de Santana 
(membro titular) e Nilton Cesar dos Santos (membro 
suplente).

Art. 2º O Conselho Administrativo e Previdenciário será 
composto ainda pelo Diretor Superintendente do Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal, o Secretário da 

 

Administração e o Secretário da Fazenda, sendo estes 
membros natos do Conselho.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 04 de julho de 2019.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Prefeito

DECRETO Nº 7111/2019
10 DE JULHO DE 2019

 
Regulamenta a Lei Municipal nº 1569, de 28 
de Dezembro de 2018, que institui o 
Programa de Aquisição de Alimentos Direto 
da Agricultura Familiar no município de 
Camaçari, o MAIS AGRICULTURA, e dá 
outras providências. 

 
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.

 
DECRETA:

 
Este Decreto regulamenta a lei nº1569/2018 de 28 de 
dezembro de 2018, que institui o Programa Municipal de 
Aquisição de Alimentos Direto da Agricultura Familiar, o 
MAIS AGRICULTURA. 

Parágrafo único. Este Decreto dispõe sobre o Programa 
Municipal de Aquisição de Alimentos Direto daAgricultura 
Familiar, MAIS AGRICULTURA no Município de 
Camaçari – BA, e estabelece normas específicas para 
sua adequada aplicação, nos termos da legislação 
municipal aplicável. 

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO 

DE ALIMENTOS

 
Art. 1º O Programa Municipal de Aquisição de Alimentos 
Direto da Agricultura Familiar – MAIS AGRICULTURA, 
tem as seguintes finalidades: 

I – contribuir com o abastecimento da rede 
socioassistencial; 
II – contribuir com o abastecimento de equipamentos de 
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alimentação e nutrição; 
III – contribuir como abastecimento da rede pública 
municipal e filantrópica de ensino;
IV - estimular a produção da agricultura familiar, 
contribuindo para a prática de preços adequados e 
ampliação do mercado de consumo dos seus produtos;
V - incentivar o consumo de alimentos saudáveis, 
sustentáveis e que valorizem a cultura alimentar local e 
regional;
VI - fomentar a organização e modernização da produção 
da agricultura familiar
VII - O atendimento de outras demandas definidas pelo 
Grupo Gestor do Mais Agricultura- GGMA. 
.

 
CAPÍTULO II

DO PÚBLICO E DA FORMA DO PROGRAMA DE 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

 
Art. 2º Os beneficiários do programa MAIS 
AGRICULTURA serão fornecedores ou consumidores de 
alimentos.

 
Art. 3º Para os fins deste Decreto consideram-se:
I - beneficiários consumidores - indivíduos em situação 
de insegurança alimentar e nutricional atendidos pela 
rede socioassistencial, pelos equipamentos de 
alimentação e nutrição, pelas demais ações de 
alimentação e nutrição financiadas pelo Poder Público e, 
em condições específicas definidas pelo GRUPO Gestor 
do Mais Agricultura - GGMA. 

II - beneficiários fornecedores - público apto a fornecer 
alimentos ao MAIS AGRICULTURA, quais sejam, os 
agricultores familiares, assentados da reforma agrária, 
aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, 
indígenas e integrantes de comunidades remanescentes 
de quilombos rurais e de demais povos e comunidades 
tradicionais, que atendam aos requisitos previstos no art. 
3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006. 
III - organizações fornecedoras - cooperativas e outras 
organizações formalmente constituídas como pessoa 
jurídica de direito privado que detenham a Declaração de 
Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar - 
PRONAF - DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros 
documentos definidos por lei específica.

IV - unidade recebedora –instituições sociais e órgãos do 
poder público formalmente constituídos, contemplados 
na proposta de participação da unidade executora, que 
recebe os alimentos e os fornece aos beneficiários 
consumidores, conforme definido em resolução do 
GGMA.
V - órgão comprador - órgão, entidade ou instituição da 
administração direta do município de Camaçari, 
utilizando na modalidade de compra direta com dispensa 
de licitaçãode produtosda agricultura familiar; 
VI - chamada pública - procedimento administrativo 
voltado à seleção das propostas para aquisição de 
produtos de beneficiários fornecedores e organizações 
fornecedoras.
§ 1º Os beneficiários fornecedores serão identificados 
pela sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 

da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.
§ 2º A comprovação da aptidão dos beneficiários 
fornecedores será feita por meio da apresentação da 
Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP válida, além 
de outros documentos definidos pela Secretaria de 
Desenvolvimento da Agricultura e Pesca - SEDAP, em 
articulação com outros órgãos da administração pública 
municipal, em suas respectivas áreas de atuação.

§ 3º A chamada pública conterá, no mínimo:
I - objeto a ser contratado;
II - quantidade e especificação dos produtos;
III - local da entrega;
IV - critérios de seleção dos beneficiários ou 
organizações fornecedoras;
V - condições contratuais; e
VI - relação de documentos necessários para habilitação. 

§ 4º A participação de mulheres, e de organizações 
constituídas por mulheres, dentre os beneficiários 
fornecedores, deverá ser priorizada. 
§ 5º Os fornecedores individuais e as organizações 
fornecedoras, no âmbito do MAIS AGRICULTURA, 
somente poderão vender produtos provenientes de 
produção própria, sendo vedada a comercialização de 
produtos de terceiros e/ou oriundos de outras fontes que 
não sejam da produção da Agricultura Familiar. 

 
CAPÍTULO III

DA AQUISIÇÃO E DESTINAÇÃO DE ALIMENTOS

Seção I
Da Aquisição de Alimentos

 
Art. 4º As aquisições de alimentos no âmbito do MAIS 
AGRICULTURA poderão ser realizadas com dispensa do 
procedimento licitatório, desde que atendidas, 
cumulativamente, as seguintes exigências:
I - os preços sejam compatíveis com os vigentes no 
mercado, em âmbito local ou regional, aferidos e 
definidos segundo pesquisa de preço e publicação de 
tabela de preços pelo GGMA (Grupo Gestor do Mais 
Agricultura).
II - os beneficiários e organizações fornecedores 
comprovem sua qualificação, na forma indicada nos 
incisos II e III do caput do art. 3º, conforme o caso;
III - seja respeitado o valor máximo anual para aquisições 
de alimentos, por DAP (Declaração de Aptidão ao 
Pronaf), ou por organização da agricultura familiar, 
conforme o disposto na legislação vigente. 
IV - os alimentos adquiridos sejam de produção própria 
dos beneficiários fornecedores e cumpram os requisitos 
de controle de qualidade dispostos nas normas vigentes.
Parágrafo único. O GGMA estabelecerá metodologia de 
definição de preço diferenciado para alimentos orgânicos 
e procedimento para a sua compra, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 17 da Lei Federal nº 12.512, de 
2011.

 
Art. 5º A aquisição de alimentos poderá conciliar a 
demanda por ações de promoção de segurança 
alimentar com a oferta de produtos pelos beneficiários 
fornecedores do Mais Agricultura. 
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Seção II

Da Destinação dos Alimentos Adquiridos

 
Art. 6º Os alimentos adquiridos no âmbito do MAIS 
AGRICULTURA serão destinados para:

I - o consumo de pessoas ou famílias em situação de 
insegurança alimentar e nutricional;
I – o abastecimento da rede socioassistencial; 
II – o abastecimento de equipamentos de alimentação e 
nutrição; 
III – o abastecimento da rede pública e filantrópica de 
ensino municipal;
IV - O atendimento de outras demandas definidas no 
âmbito do Programa.
§ 1º O GGMA estabelecerá condições e critérios para 
distribuição direta de alimentos aos beneficiários 
consumidores e de participação e priorização de 
entidades integrantes da rede socioassistencial e de 
equipamentos, segundo os parâmetros da Lei Federal 
11.346/2006 que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. 
§ 2º A população em situação de insegurança alimentar e 
nutricional decorrente de situações de emergência ou 
calamidade pública, reconhecidas nos termos da Lei 
Federal nº 12.340, de 1o de dezembro de 2010, poderá 
ser atendida, no âmbito do MAIS AGRICULTURA, em 
caráter complementar e articulado à atuação da 
Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca 
em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania. 

 
Art. 7. Os alimentos adquiridos no âmbito do MAIS 
AGRICULTURA serão gerenciados pelaSecretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES por meio 
da equipe de segurança alimentar e nutricional, em 
articulação com a Secretaria de Desenvolvimento da 
Agricultura e Pesca – SEDAP. 

§ 1º Os alimentos adquiridos com recursos do Programa 
Mais Agricultura serão exclusivamente doados. 

Seção III
Do Pagamento aos Fornecedores

 
Art. 8. O pagamento pelos alimentos adquiridos no 
âmbito do MAIS AGRICULTURA será realizado 
diretamente aos beneficiários fornecedores ou por meio 
de organizações fornecedoras através de conta em 
instituição bancária oficial em nome do beneficiário 
fornecedor ou conta jurídica em nome da organização 
fornecedora.

Parágrafo único. Os valores a serem pagos aos 
beneficiários fornecedores diretamente ou por meio de 
organizações fornecedoras serão os preços de 
referência de cada produto definidos conforme 
metodologia estabelecida pelo GGMA, conforme Art 4º 
Inciso I e pagos através de recursos municipais próprios. 

 
Art. 9. O pagamento aos beneficiários fornecedores 
deverá ser precedido de comprovação da entrega e da 

qualidade dos alimentos, por meio de documento fiscal e 
de termo de recebimento e aceitabilidade.

 
Art. 10. O termo de recebimento e aceitabilidade deverá 
conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - a data e o local de entrega dos alimentos;
II - a especificação dos alimentos, quanto à quantidade, 
qualidade e preço;
III - o responsável pelo recebimento dos alimentos; e
IV - a identificação do beneficiário fornecedor ou da 
organização fornecedora, conforme o caso.
Parágrafo único. O GGMA poderá estabelecer outras 
informações a serem exigidas no termo de recebimento e 
aceitabilidade.

 
Art. 11. O termo de recebimento e aceitabilidade deverá 
ser emitido e assinado:
I - por agente público designado pela unidade executora 
do Programa, caso os alimentos lhe sejam entregues 
diretamente; ou
II - por representante da unidade recebedora e 
referendado por representante da unidade executora. 

CAPÍTULO IV
DAS MODALIDADES DE EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

 
Art. 12. O MAIS AGRICULTURA será executado nas 
seguinte modalidade:
I - Compra com Doação Simultânea - compra de 
alimentos diversos e doação simultânea à entidades da 
rede socioassistencial, aos equipamentos públicos de 
alimentação e nutrição e, em condições específicas 
definidas pelo GGMA, à rede pública e filantrópica de 
ensino, com o objetivo de atender demandas locais de 
suplementação alimentar de pessoas em situação de 
insegurança alimentar e nutricional;

  
Art. 13. A participação dos beneficiários e organizações 
fornecedores, conforme previsto nos incisos II e III do 
caput do art. 3º, seguirá os seguintes limites:
I - por DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf):
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por ano, na 

modalidade Compra com Doação Simultânea; 

II - por DAP Jurídica:
R8.000,00 (oito mi reais), por ano, na modalidade 
Compra com Doação Simultânea; 

 
CAPÍTULO V

DAS INSTÂNCIAS DE COORDENAÇÃO E DE 
EXECUÇÃO

DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

Seção I
Do Grupo Gestor do MAIS AGRICULTURA

 
Art. 14. O GGMA (Grupo Gestor do Mais Agricultura), 
núcleo de caráter deliberativo vinculado as Secretarias 
de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca, e da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, tem 
como objetivos executar, fiscalizar, orientar e 

(Alínea 
com redação dada pelo Decreto nº 8.293, de 12/8/2014)
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acompanhar a implementação e o desenvolvimento do 
MAIS AGRICULTURA.
§ 1º O GGMA será composto por um representante titular 
e um representante suplente de cada um dos seguintes 
órgãos:
I –Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca;
II –Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania;
III – Secretaria de Administração;
IV–Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e 
Sustentável -CMDRS;
V –Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional de Camaçari - COMSEA;

VI – Conselho Municipal de Assistência Social

§ 2º Os representantes serão indicados pelos titulares 
das Secretarias e entidades envolvidas.  

 
Art. 15. O GGMA constituirá comitê de caráter consultivo 
para fins de assessoramento e acompanhamento das 
atividades do MAIS AGRICULTURA, composto por 
representantes do poder público municipal e da 
sociedade civil.

 
Art. 16. A participação no GGMA e no Comitê Consultivo 
será considerada prestação de serviço público relevante, 
não remunerada.

 
Art. 17. A Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania e a Secretaria de Desenvolvimento da 
Agricultura e Pesca fornecerão o apoio técnico-
administrativo e os meios necessários à execução dos 
trabalhos do GGMA.

 
Art. 18. A Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania e a Secretaria de Desenvolvimento da 
Agricultura e Pesca fornecerão os subsídios e o suporte 
técnico para a operacionalização das decisões do 
GGMA, especialmente para atendimento do 
estabelecido nos incisos II e V do caput do art. 14.

 
Art. 19. A Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca, respeitando a legislação estadual e federal 
vigente estabelecerá os meios para a identificação de 
documentos de comprovação de aptidão para 
participação no Programa.

 
Seção II
Das Unidades Gestoras 

 
Art. 20. São Unidades Gestoras do MAIS AGRICULTURA 
aSecretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca e 
a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.  
. 

Seção III
Do Agente Operador do MAIS AGRICULTURA

 
Art. 21. Na execução do MAIS AGRICULTURA, o 
pagamento por meio de instituição financeira oficial, 
denominada como Agente Operador para fins deste 
Decreto, será realizado diretamente aos beneficiários 
fornecedores ou por meio de organizações fornecedoras.

Seção IV
Dos Critérios de Recebimento de produtos

Art. 22. As entidades (unidades recebedoras)que podem 
receber alimentos do MAIS AGRICULTURA são aquelas 
formalmente constituídas, que atendem a população em 
vulnerabilidade social e em insegurança alimentar da 
rede pública ou privada sediadas no município de 
Camaçari, devidamente cadastradas nos conselhos de 
Assistência Social e Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar, que mediante visita técnica do GGMA tenha 
aprovada a sua necessidade de recebimento, bem como 
sua capacidade de armazenamento e logística 
necessária á sua distribuição. 
Parágrafo único. A fim de uma gestão transparente, é 
recomendado que Unidade Executora ou a Unidade 
Recebedora que fizer a distribuição de alimentos faça o 
registro dos beneficiários diretos com informações como: 
dados da pessoa responsável pela retirada dos alimentos 
(nome, CPF e NIS), relação dos alimentos recebidos, 
data e local da entrega, assinatura do responsável pela 
retirada e pela entrega dos alimentos. Esses relatórios 
devem ser arquivados para futuras fiscalizações. 

 
CAPÍTULO VII

DO CONTROLE SOCIAL

 
Art. 23. São instâncias de controle e participação social 
do MAIS AGRICULTURA os Conselhos Municipais de 
Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho Municipal 
de Assistência Sociale o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural e Sustentável.
§ 1º Excepcionalmente, na hipótese de inexistência ou 
inoperância de conselhos Municipais de Segurança 
Alimentar e Nutricional e Municipal de Desenvolvimento 
Rural e Sustentável, deverá ser indicada a instância de 
controle social responsável pelo acompanhamento da 
execução do MAIS AGRICULTURA, preferencialmente o 
Conselho Municipal de Assistência Social.
§ 2º As instâncias de controle social deverão se articular 
com os conselhos competentes, para o tratamento de 
questões inter setoriais, que requeiram decisão 
compartilhada.

 
CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 24. São de acesso público os dados e as informações 
sobre a execução do MAIS AGRICULTURA.

 
Art. 25. O GGMA estabelecerá mecanismos para ampliar 
a participação no MAIS AGRICULTURA de beneficiários 
fornecedores em situação de extrema pobreza, jovens e 
mulheres.

 
Art. 26. O GGMA poderá estabelecer estratégias de 
atendimento a crianças de até seis anos.

 
Art. 27. A autoridade responsável pela unidade gestora ou 
executora do MAIS AGRICULTURA que concorrer para o 
desvio de sua finalidade ou contribuir para a inclusão de 
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participantes que não atendam aos requisitos legais 
apresentados neste decreto, ou para pagamento à 
pessoa d iversa do benef ic iár io  f ina l ,  será 
responsabilizada civil, penal e administrativamente.

 
Art. 28. O Poder Executivo Municipal instituirá sistema de 
transparência de informações sobre o MAIS 
AGRICULTURA, com as seguintes finalidades:
I - acompanhar o cumprimento dos limites previstos 
Neste decreto;
II - acompanhar a aquisição e a destinação dos produtos; 
III - acompanhar o cumprimento dos objetivosdo MAIS 
AGRICULTURA.

 
Art. 29. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

 
Art. 30. Ficamrevogadas quaisquer disposições 
contrárias. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE JULHO DE 2019.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Prefeito Municipal

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 018/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem 
dos Excelentíssimos Senhores Juizes César 
Augusto Borges de Andrade e Daniel L. Falcão, 
através dos Mandados de Segurança, processos de nº 
0 5 0 6 3 5 6 - 2 6 . 2 0 1 7 . 8 . 0 5 . 0 0 3 9  e  8 0 0 1 5 3 5 -
26.2019.8.05.0039 convoca os candidatos 
classificados para os cargos de: ARQUITETO e  ACS – 
BURI SATUBA I para comparecer na Rua Francisco 
Drummond s/n Centro Administrativo – Centro  (1º 
andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de 15 
a 19/07/2019  das 09h00 às 12h00 e das 13h30min às 
16h00, para apresentação dos seguintes documentos 
em originais e cópias: Diploma (para cargos nível 
superior), Certificado de Especialização (quando o cargo 
exigir conforme Edital de abertura), Residência Médica 
(quando o cargo exigir conforme Edital de abertura), 
Carteira do Conselho Regional respectivo ou no órgão 
que regulamenta o exercício da profissão, histórico e 
certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 

técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou reconhecida 
pelo Ministério da Educação – MEC, e devidamente 
registrado, título de eleitor (frente e verso), certidão de 
quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional (págs. da 
foto e o verso), comprovante de residência com CEP 
atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos 
(menores de 21 anos), certidão de nascimento, 
casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo 
masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 22/07 a 14/08/2019
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES,  NA 
JUNTA MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA 
PESTANA FROES S/N (CASA DO TRABALHO)-
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 22/07/2019 
DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos).

b) Agente Comunitário de Saúde: Raio X de joelhos 
(duas incidências), com laudo e validade de até 12 
meses.

CONVOCADO:

ARQUITETO

Nº.      Nome  Insc.     Clas.
01 ALISSON SMITH BRUNELLI         81458984        5º

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  - BURI 
SATUBA I

Nº.      Nome  Insc.     Clas.       

01 DAIANE GUIMARÃES DE 
      SANTANA                         73211043
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DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 
– www.camacari.ba.gov.br a partir de 09/07/2019

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 09 DE JULHO  DE 
2019

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO CONJUNTA DO 
CMAS/SEDES Nº 11/2019 
DE 09 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre a convocação da IX 
Conferência Municipal de Assistência 
Social de Camaçari, e  dá outras 
providências.                 

                                                         

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Camaçari  e a  Secretária de Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES do município de Camaçari, 
com base na deliberação da Plenária em reunião 
ordinária de nº 207ª realizada em 29 de maio de 2019;
Considerando que o processo de Conferências de 
Assistência Social são espaços amplos e democráticos 
de discussão e articulação coletivas em torno de 
propostas e estratégias de organização, cuja principal 
característica é reunir governo e sociedade civil 
organizada no âmbito dos Municípios, Distrito Federal, 
Estados e União para debater e decidir as prioridades na 
Política de Assistência Social para os próximos anos.

                          RESOLVE:

Art.1º- Convocar a IX Conferência Municipal 
Democrática de Assistência  Social de Camaçari    

Art. 2º- A IX Conferência Municipal de Assistência Social 
terá como tema: “Assistência Social: Direito do Povo, 
com Financiamento Público e Participação Social”.

Art. 3º-  A Conferência acontecerá nos dias 02 e 03 de 
setembro de 2019 na Casa do Trabalho em Camaçari. 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Mônica Evangelista dos Santos
Presidente do CMAS                                         

Andréa Barbosa Montenegro
Secretária SEDES                                                                   

RESOLUÇÃO Nº 12/2019 
DE 03 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre a aprovação do ajuste do valor 
do auxílio aluguel (Benefícios Eventuais) de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e no 
Art. 2º das portarias de Benefícios 
Eventuais, onde se lê “renda familiar” 
substituir para “renda per capta”.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.

Considerando a Reunião Ordinária do CMAS nº 207ª 
(ducentésima sétima) realizada em 29 de maio de 2019, 
em decisão unânime da plenária. 

                                  RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o ajuste do valor do auxílio aluguel de R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais) para R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais) e no Art. 2º das portarias de 
Benefícios Eventuais, onde se lê “renda familiar” 
substituir para “renda per capta”.

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

Mônica Evangelista dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS
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RESOLUÇÃO Nº 13/2019
DE 03 DE JULHO DE 2019

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.

A Presidente do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Camaçari – Bahia, com base na 
deliberação da Plenária na ducentésima oitava (208ª) 
Reunião Ordinária, realizada em 26 de junho de 2019, na 
sala de reuniões dos Conselhos.

                                RESOLVE:

Art. 1º Ficam designados para compor a Comissão 
Organizadora da IX Conferência Municipal Democrática 
de Assistência Social de Camaçari: 

 Art. 2º - A Comissão será coordenada pelo Presidente e 
pela Vice- Presidente do CMAS, e terá como 
competência:
a)Orientar e acompanhar a realização e os resultados da 
IX Conferência Municipal Democrática de Assistência 
Social;
b)Preparar e acompanhar a operacionalização da IX 
Conferência Municipal Democrática de Assistência 
Social;
c)Propor e encaminhar para aprovação do colegiado, 
critérios de definição do número de delegados, 
regulamento, regimento interno, metodologia, 
divulgação, organização, composição, bem como 
materiais a serem utilizados durante a referida 
Conferência;
d)Organizar e coordenar a IX Conferência Municipal 
Democrática de Assistência Social.
e)Promover a integração com os setores da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES, que 
tenham interface com o evento, para tratar de assuntos 
referentes à realização da Conferência.

Dispõe sobre a criação da Comissão 
Organizadora Da IX Conferência Municipal 
Democrática da Assistência Social.                                             

                                                

1.1 Mônica Evangelista dos Santos  - Presidente do 
CMAS
1.2 Veradina Batista Castro – Secretária Executiva do 
CMAS
1.3 Ana Lúcia Ribeiro da Silva de Jesus – Conselheira – 
Representante da SEDAP
1.4 Claudite Nascimento Santos – Conselheira – 
Representante de USUÁRIOS
1.5 Monique Martins Rivas  – Vice-Presidente CMAS –  
Representante da SEDES
1.6 Maria do Socorro Pereira – Conselheira – 
Representante  da SEDES
1.7 Magdalena Tavares dos Santos de Souza – 
Representante da Assessoria Técnica da SEDES

f)Dar suporte técnico-operacional durante o evento;
g)Acompanhar e fiscalizar as ações desenvolvidas pela 
comissão organizadora do evento;
 h)Subsidiar a comissão organizadora, por meio de 
orientações em estrita consonância com as deliberações 
do CEAS/SUAS.
 i) Manter o colegiado informado sobre o andamento das 
providências operacionais, programáticas e de 
sistematização da IX Conferência Municipal Democrática 
de Assistência Social.
  j) Elaborar relatório a ser informado e discutido em 
Plenária.

Art. 3º - Para operacionalização da IX Conferência 
Municipal Democrática de Assistência Social, a 
Comissão Organizadora contará com apoio dos 
seguintes órgãos: 
a) Secretaria Executiva do Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS
 b) Setores da SEDES

 Art. 4º - A Comissão Organizadora poderá contar, com 
colaboradores eventuais, para auxiliar na realização do 
evento.
Parágrafo Único: Consideram-se colaboradores 
eventuais: conselheiros, instituições e organizações 
governamentais ou da sociedade civil, da administração 
pública ou da iniciativa privada, prestadores de serviços 
da Assistência Social, bem como, consultores e 
convidados.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Mônica Evangelista dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social de Camaçari - CMAS

              

RESOLUÇÃO Nº 14/2019
DE 03 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre a aprovação do ajuste do 
valor do critério da renda do Auxílio Funeral 
para um (1) salário mínimo per capta, e em 
situações especiais abarcará o parecer do 
técnico de referência, da Portaria de 
Benefícios Eventuais.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.

Considerando a Reunião Ordinária do CMAS nº 208ª 
(ducentésima oitava) realizada em 26 de junho de 2019, 
em decisão unânime da plenária. 

RESOLVE:
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Art. 1º - Aprovar o ajuste do valor do critério da renda do 
auxílio funeral para 1 (um) salário mínimo per capta e em 
situações especiais abarcará o parecer do técnico de 
referência, na Portaria dos Benefícios Eventuais.

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

Mônica Evangelista dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2019 AO 
SUBCONTRATO N°0366-1/2018 DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTAS, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA NTW ENGENHARIA, OBRAS E 
SERVIÇOS LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Subcontrato n° 0366-1/2018, conforme 
Processo Administrativo n° 00506/2018, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
008/2018. 

OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2019, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Terceira, prevista no instrumento inicial, 
complementando a dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente.

Camaçari, 01 de março de 2019.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

                                                                       

CONVÊNIO N° 0001/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI E A FUNDAÇÃO ESTATAL 
SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF-SUS, VISANDO A 
COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA ENTRE AS 
PARTES.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, inscrito no CNPJ sob o nº 
14.109.763/0001-80, com sede e foro na Rua Francisco 
Drummond, s/n, CEP: 42.800-000 – Camaçari/BA, 
representado neste ato pelo seu prefeito Sr. Antônio 
Elinaldo Araújo da Silva, doravante denominado 
CONCEDENTE ou MUNICÍPIO, e a FUNDAÇÃO ESTATAL 
SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF-SUS, inscrita no CNPJ sob o 
n° 11.020.634/0001-22, com sede na Av. Estados Unidos, 
161, Comércio, Salvador/BA. CEP: 40.010-020, neste ato  

representada por seu Diretor Geral, Carlos Alberto 
Trindade, portador (a) do CPF nº 533.896.898–34 e da 
carteira de identidade nº 2020465705, denominada 
CONVENENTE ou FESF-SUS. 

Considerando o Acordo de Cooperação Técnica nº 79/2018 
firmado entre a CONVENENTE e a Fundação Oswaldo 
Cruz – FIOCRUZ, autorizado pelo Processo Administrativo 
nº 25383.100102/2018-35, por meio da qual a FIOCRUZ 
apoiará a CONVENENTE em ações na área de saúde, 
especialmente em relação ao presente Convênio, o qual 
constitui Anexo a este instrumento, como se literalmente 
transcrito estivesse.

Resolvem firmar o presente Convênio, visando assegurar a 
manutenção dos PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 
INTEGRADOS DE MEDICINA DE FAMÍLIA E 
COMUNIDADE E MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA 
FAMÍLIA, possibilitando o desenvolvimento de todas suas 
atividades, nos termos das seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PLANO DE 
TRABALHO 
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O presente Convênio estabelece a cooperação técnico-
científica entre os partícipes acima qualificados, 
objetivando a manutenção dos PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA INTEGRADOS DE MEDICINA DE FAMÍLIA 
E COMUNIDADE E MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE 
DA FAMÍLIA (“RESIDÊNCIA”) no Município de Camaçari, 
em consonância com o Plano de Trabalho, elaborado de 
comum acordo e que integram o presente instrumento, 
independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO 
CONCEDENTE 

O MUNICÍPIO compromete-se a: 
2.1 Realizar a cooperação técnico-científica com a FESF-
SUS, liberando os recursos financeiros de acordo com o 
cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho;
2.2 Avaliar, acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das 
atividades concernentes à execução deste Convênio, na 
forma prevista no Plano de Trabalho, de acordo com a 
legislação vigente;
2.3 Analisar e avaliar os Relatórios produzidos pela 
Comissão de Avaliação e Acompanhamento ao longo da 
vigência contratual; 
2.4 Examinar a Prestação de Contas apresentada pela 
FESF-SUS, conforme a legislação vigente;
2.5 Assegurar a participação dos residentes em atividades 
pertinentes à sua formação e desenvolvimento da 
educação permanente em saúde a todos os profissionais 
envolvidos no processo; 
2.6 Disponibilizar espaços e campo de prática para 
atividades pedagógicas da residência médica e 
multiprofissional durante a vigência do convênio; 
2.7 Zelar pelo funcionamento da residência médica e 
multiprofissional conforme consta do Programa;
2.8 Divulgar aos profissionais da saúde, corpo 
administrativo e demais funcionários, a finalidade da 
realização destas atividades, a fim de obter, por parte 
destes, a necessária colaboração para com os residentes;
2.9 Franquear o livre acesso dos servidores dos órgãos ou 
entidades públicas da FESF-SUS, os do Controle Interno do 
Poder Executivo Federal, e os do Tribunal de Contas da 
União, aos processos, documentos, informações referentes 
a este Convênio, bem como aos locais de execução do 
objeto; 
2.10 Garantir condições físicas e estruturais, insumos e 
pessoal para o adequado funcionamento dos serviços que 
são campo de prática, conforme o preconizado pela Política 
Nacional de Atenção Básica.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONVENENTE

A FESF-SUS compromete-se a:
3.1 Executar os recursos de acordo com o objeto do 
presente Convênio, conforme Plano de Trabalho, vedada 
qualquer outra destinação, exceto para aplicações 
financeiras previstas em lei; 
3.2 Apoiar o MUNICÍPIO no desenvolvimento de atividades 
pedagógicas, assistenciais e tecnológicas locais, regionais 
e nacionais;
3.3 Contratar equipe de gestão capacitada para secretariar 
o Programa e as Comissões de Residência Médica e 
Multiprofissional, bem como atuar no processo de 

acompanhamento e avaliação do Programa;
3.3 Prestar informações e esclarecimentos, apresentar 
relatórios ou justificavas quanto solicitado pelo MUNICÍPIO, 
no que tange à gestão administrativa e financeira;
3.4 Prestar contas dos recursos recebidos do MUNICÍPIO, 
mensalmente, conforme preconizado pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia, e Decreto 
7.423/2010;
3.5 Prestar contas dos recursos recebidos do MUNICÍPIO, 
anualmente, conforme preconizado pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado da Bahia e Decreto 7.423/2010;
3.6 Restituir os recursos financeiros quando incorrer nos 
casos e na forma previstos na Cláusula de Prestação de 
Contas deste Convênio;
3.7 Manter os documentos relacionados ao Convênio pelo 
prazo de cinco anos, contados da data de aprovação da 
prestação de contas;
3.8 Franquear o livre acesso de servidores dos órgãos do 
MUNICÍPIO, os do Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, e os do Tribunal de Contas da União, aos 
processos, documentos, informações referentes aos 
instrumentos de transferências regulamentados por este 
Convênio, bem como aos locais de execução do objeto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS, 
DA LIBERAÇÃO E DA APLICAÇÃO 
4.1 A liberação dos recursos financeiros de que trata esta 
Cláusula obedecerá ao cronograma de desembolso 
previsto no Plano de Trabalho e guardará consonância com 
as metas e fases ou etapas de execução do objeto do 
instrumento;
4.2 Para a execução do presente instrumento, o 
MUNICÍPIO compromete-se em repassar à CONVENIADA, 
a importância de 11.383.136,91 ( onze milhões, trezentos 
e oitenta e três mil, cento e trinta e seis reais e noventa e 
um centavos) em 21 (vinte uma) parcelas conforme 
especificado no Plano de Trabalho, para finalidade 
discriminada na Solicitação / Reserva de Dotação acostada 
a o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  
00342.23.05.424.2019/2019.
4.3 Quando os recursos do Convênio não forem 
imediatamente aplicados na sua finalidade, serão 
obrigatoriamente mantidos:
I - em caderneta de poupança de instituição financeira 
pública federal, se a previsão de seu uso for igual ou 
superior a um mês; 
II - em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou 
operação de mercado aberto lastreada em título da dívida 
pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos 
menores;
4.4 Os rendimentos das aplicações financeiras somente 
poderão ser aplicados no objeto do Convênio, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 
exigidas para os recursos transferidos;
4.5 Para recebimento de cada parcela dos recursos, a 
FESF-SUS deverá: 
I – PRESTAR CONTAS dos recursos recebidos para 
execução do convênio, conforme CLÁUSULA NONA;
II - Estar em situação regular com a execução do Plano de 
Trabalho, no que lhe couber;
4.6 Os créditos e empenhos para a cobertura de recursos 
parcelados, a serem transferidos em exercício futuro, 
anteriormente programados não serão objeto de Termo 
Aditivo;
4.7 Na ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o 
quantitativo referente a este valor pode ser reduzido até a 
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etapa que apresente funcionalidade;

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 Ação 4025, Elemento de Despesa nº 335039 e Fonte 
6.1.02-20.

CLÁUSULA SEXTA – DAS VEDAÇÔES
6.1 Realizar despesas a título de taxa de administração;
6.2 Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, 
integrante de quadro de pessoal de assistência técnica, 
salvo nas hipóteses previstas em leis específicas (Lei 
8.958/94; Decreto 7.423/2010 e 8.241/ 2014) e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;
6.3 Alterar o objeto do Convênio, exceto no caso de 
ampliação da execução do objeto pactuado ou para 
redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da 
funcionalidade do objeto contratado;
6.4 Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos 
para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;
6.5 Realizar despesa em data anterior à vigência do 
instrumento;
6.6 Efetuar pagamento em data posterior à vigência do 
instrumento, salvo se expressamente autorizada pela 
autoridade competente do concedente e desde que o fato 
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do 
instrumento pactuado;
6.7 Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros 
ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos 
ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere 
às multas, se decorrentes de atraso na transferência de 
recursos pelo MUNICÍPIO, e desde que os prazos para 
pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados 
no mercado;
6.8 Transferir recursos para clubes, associações de 
servidores ou quaisquer entidades congêneres; 
6.9 Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, da qual não 
constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal e desde que previstas no Plano de 
Trabalho.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRATAÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS 
7.1. A FESF-SUS deve realizar licitação para a aquisição de 
bens e contratação de serviços, observados os princípios 
da impessoalidade, moralidade, economicidade e da busca 
permanente de qualidade e durabilidade (conforme Leis 
Federais nº. 8.666/93 e 10.520/02, e demais aplicáveis ao 
MUNICÍPIO);
7.2 A FESF-SUS fica obrigada a inserir cláusula nos 
contratos celebrados com terceiros, para execução deste 
Convênio, que permita acesso dos servidores do 
MUNICÍPIO, bem como dos órgãos de controle, aos 
documentos de regularidade fiscal pertinentes ao dispêndio 
de recursos vinculados ao convênio; 

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÂO
8.1 O acompanhamento da execução do presente 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO se dará por meio de 
Comissão de Avaliação e Acompanhamento (“CAA”), 
composta por 04 (quatro) membros, sendo 01 (um) titular e 
01 (um) suplente, no total de 02 (dois) colaboradores 
participantes para a cada um dos partícipes do presente 
instrumento, formalmente indicados pelos seus respectivos 
gestores;

8.2 A Comissão de Avaliação e Acompanhamento se reunirá 
mensalmente para avaliação da execução do presente 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, quando elaborará 
Relatório Opinativo Descritivo (“RELATÓRIO CAA”) 
detalhando as principais intercorrências contratuais, dados, 
resultados, entendimentos, bem como sugestões de 
adequação dos membros integrantes, devendo o teor do 
RELATÓRIO CAA ser formalmente comunicado aos 
gestores das entidades convenentes e intervenientes para 
fins de ciência e tomada de providências cabíveis;
8.3 O RELATÓRIO CAA poderá ser subsidio valido para 
realização de Termo Aditivo ao presente CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO, caso entendam os gestores das entidades 
convenentes e intervenientes.
8.4 Em não sendo realizado Termo Aditivo, o RELATÓRIO 
CAA possuirá natureza meramente descritiva opinativa, 
permanecendo as cláusulas deste CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO soberanas em relação a este. 
8.5 Dentre os profissionais designados para a Comissão de 
Avaliação e Acompanhamento, o MUNICÍPIO designará 
Coordenador Responsável pela supervisão e controle 
administrativo do presente Termo de Convênio.
8.6 Dentre os profissionais designados para Comissão de 
Avaliação e Acompanhamento, a FESF-SUS designará 
Coordenador Responsável pela supervisão e controle 
administrativo do presente Termo de Convênio.

8.7 O MUNICÍPIO pode: 
8.7.1 Exercer, mediante visitas técnicas e solicitações de 
relatórios datados, a fiscalização técnico-financeira das 
atividades do presente Convênio, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do 
Convênio, ficando assegurado a seus agentes qualificados 
o poder de reorientar ações e de acatar, ou não, 
justificativas com relação às disfunções porventura havidas 
na execução, exceto quanto as atividades pedagógicas e de 
gestão dos programas de residência para as quais essa 
competência é de autonomia reconhecidamente da 
CONVENENTE ;
8.7.2 Prover as condições necessárias à realização das 
atividades de acompanhamento do objeto pactuado, 
conforme o Plano de Trabalho e a metodologia estabelecida 
no instrumento, programando visitas ao local da execução 
com tal finalidade que, caso não ocorram, deverão ser 
devidamente justificadas;
8.7.3 Valer-se, no exercício das atividades de fiscalização e 
acompanhamento da execução do objeto, do apoio técnico 
de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com 
outros órgãos ou entidades que se situem próximos ao local 
de aplicação dos recursos, com tal finalidade, reorientar 
ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre 
impropriedades identificadas na execução do instrumento;
8.7.4 Verificar, no acompanhamento e fiscalização do 
objeto:
I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, 
na forma da legislação aplicável;
II - a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi 
estabelecido no Plano de Trabalho, e os desembolsos e 
pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas 
condições estabelecidas.
8.7.5 Comunicar a FESF-SUS quaisquer irregularidades 
decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de 
ordem técnica ou legal;
8.7.6 Nos casos previstos no item anterior, em sendo 
comprovada a irregularidade, caso a FESF-SUS não 
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apresente as informações ou esclarecimentos sobre o 
quadro, o MUNICÍPIO suspenderá a liberação dos 
recursos, para saneamento ou apresentação de 
informações e esclarecimentos, respeitando os prazos da 
legislação vigente; 

FESF-SUS

8.8 A FESF-SUS deve:
8.8.1 Responder, desde que decorrentes da sua gestão 
financeira e administrativa, pelos danos causados a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
Convênio, ficando, também, sujeito à responsabilização 
administrativa, civil e penal se, por ação ou omissão, causar 
embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos 
servidores do MUNICÍPIO e dos órgãos de Controle Interno 
e Externo do Poder Executivo Federal, no desempenho de 
suas funções institucionais relativas ao acompanhamento e 
fiscalização dos recursos federais transferidos, 
resguardado o direito de defesa;
8.8.2 Atender as medidas saneadoras ou apresentar 
informações e esclarecimentos solicitados pelo 
MUNICÍPIO, a fim de não ensejar instauração de tomada de 
contas especial.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
9.1 A FESF-SUS deverá:
9.1.1 Prestar contas dos recursos repassados;
9.1.2 A prestação de contas do mês “X” deverá ocorrer em 
até 30 (trinta) dias do seu término (PRAZO DE 
APRESENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS X = 
MÊS “X + 30 dias);
9.1.3 Sem prejuízo do que preleciona o Tribunal de Constas 
dos Municípios do Estado da Bahia, a prestação de contas 
deverá conter:
9.1.3.1 Relatório das atividades executadas dentro do mês 
de referência, devidamente atestado;
9.1.3.2 Extrato bancário de conta específica mantida, na 
qual esteja claramente evidenciada a movimentação dos 
recursos repassados;
9.1.3.3 Relatório evidenciando - de forma clara e detalhada - 
as despesas executadas no mês, com atesto do dirigente da 
instituição;
9.1.3.4 Relatório detalhado dos pagamentos para fins de 
execução do objeto contratual com recursos vinculados ao 
Convênio, onde conste o quantitativo de profissionais, 
identi f icação dos profissionais, valores pagos 
oportunamente detalhados, área de atuação, e informações 
pertinentes afins;
9.1.3.5 Relação da Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social (GFIP);

8.7.7 Receber os esclarecimentos e informações 
solicitados, apreciar e decidir quanto à aceitação das 
justificativas apresentadas; 

8.7.8 Caso não haja a regularização no prazo previsto:

I - realizar a apuração do dano;

II - comunicar o fato a  para que seja ressarcido o 
valor referente ao dano.

III- o não atendimento das medidas saneadoras ensejará 
tomada de contas especial; o MUNICÍPIO deverá 
comunicar ao ministério Público competente quando 
detectados indícios de crime ou improbidade administrativa.

8.7.9 Responsabilizar-se, através dos agentes que fazem 
parte do ciclo de transferência de recursos, para todos os 
efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento e 
fiscalização da execução do Convênio.

9.1.3.6 Cópia de contratos, ou instrumentos jurídicos 
congêneres, firmados pela instituição para execução do 
objeto deste Convênio, e custeados com os recursos 
financeiros repassados.
9.1.3.7 Notas fiscais, recibos, ou comprovantes 
congêneres, de pagamentos realizados a fornecedores e 
prestadores, com o recurso repassado, para fins de 
cumprimento do objeto contratual;
9.1.4 Devolver os saldos financeiros remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas nas 
aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto 
pactuado, no prazo estabelecido para a apresentação da 
prestação de contas. A devolução observará a 
proporcionalidade dos recursos transferidos;
9.1.5 Apresentar a Prestação de Contas Final, em até 30 
(trinta) dias contados do exaurimento da vigência 
contratual, dos seguintes documentos:
I -  Relatório de Cumprimento do Objeto;
II - Notas e comprovantes fiscais, quanto aos seguintes 
aspectos: data do documento, valor, aposição de dados do 
convenente e concedente, programa e número do Convênio 
atesto do ordenador de despesas ou gestor;
III - Relatório de prestação de contas;
IV - Declaração de realização dos objetivos a que se 
propunha o instrumento;
V - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, 
quando for o caso;
VI - Relação de treinados ou capacitados, quando for o 
caso;
VII - Relação dos serviços prestados, quando for o caso;
VIII - Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, 
quando houver; e
IX - Termo de Compromisso por meio do qual a FESF-SUS 
será obrigada a manter os documentos relacionados ao 
Convênio, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data 
em que foi aprovada a prestação de contas.
9.1.6 No caso de a/o FESF-SUS não apresentar a 
prestação de contas no prazo estabelecido na subcláusula 
acima, o MUNICÍPIO estabelecerá o prazo máximo de trinta 
dias para a sua apresentação ou recolhimento dos 
recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no 
mercado financeiro, atualizados monetariamente e 
acrescido de juros de mora, na forma da lei.

9.2 O MUNICÍPIO deverá:
9.2.1 Verificar e analisar as prestações de contas recebidas; 
9.2.2 Notificar a FESF-SUS, no caso de omissão do dever 
de prestar contas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA
10.1 Os recursos humanos utilizados na realização das 
atividades pedagógicas, a qualquer título, na execução do 
presente Convênio, não terão relação jurídica de qualquer 
natureza com o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESERVA DE 
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
11.1 Os direitos de propriedade intelectual, de qualquer 
natureza, serão objetos de ajustes entre os partícipes 
através de Termo Aditivo, no qual serão disciplinadas a 
titularidade, formas e condições de sua proteção, utilização 
e exploração nos termos da legislação de propriedade 
intelectual e outras pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXPLORAÇÃO 
DOS RESULTADOS
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12.1 A exploração de resultados das atividades 
desenvolvidas no âmbito do presente Convênio, 
patenteáveis ou não, não poderá ser realizada sem prévio 
ajuste, através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO SIGILO 
13.1 Informações técnicas, dados, bem como produtos ou 
processos, de qualquer natureza, resultantes direta, 
indireta, completa ou parcialmente de atividades realizadas 
em decorrência  do plano de trabalho acorda dono presente 
Convênio, desde que apontadas ali como sigilosas, serão 
objetos de sigilo;
13.1.1 Não será considerada como informação objeto de 
sigilo:
a- Aquela que for de conhecimento dos Convenentes 
e Intervenientes antes de sua divulgação pelo outro;
b- Aquela que tenha se tornado de conhecimento 
público;
c- Aquela que se torne necessária quando exigida por 
lei ou ao cumprimento de regulamentos governamentais;
13.2 A utilização de informações ou divulgação de resultado 
obtido no desenvolvimento deste Convênio, através de 
qualquer meio, deverá ser previamente aprovada de forma 
expressa e por escrito pelos partícipes envolvidos;
13.3 Cada partícipe, por si e seus contratados, empregados 
ou funcionários, não poderá divulgar os resultados da 
pesquisa e seu desenvolvimento, salvo se autorizado pelo 
outro partícipe;
13.4 Além da autorização dos partícipes, para que seja 
procedida a utilização e/ou divulgação das informações 
supramencionadas, é obrigatória a indicação da fonte de 
dados e seus autores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DA 
PRORROGAÇÃO, DA ALTERAÇÃO E DO TERMO 
ADITIVO
14.1 O presente Convênio terá a vigência de 10 de julho de 
2019 a 10 abril de 2021, contados a partir da data de sua 
assinatura, conforme prazo previsto para consecução do 
objeto, podendo ser prorrogado por até o limite de 60 
(sessenta) meses a critério das partes.
14.2 O MUNICÍPIO promoverá a prorrogação da vigência 
do presente Convênio “de-ofício”, antes de seu término, 
caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, 
limitando essa prorrogação ao período exato do atraso 
verificado.
14.3 O Convênio poderá ser alterado mediante proposta, 
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada 
ao MUNICÍPIO em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do 
término de sua vigência ou no prazo nele estipulado.
14.4 O Convênio poderá ser alterado mediante celebração 
de termo aditivo, sendo lícita a inclusão de novas cláusulas 
e condições, desde que não seja modificado o seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CONTINUIDADE 
15.1 Cabe ao MUNICÍPIO assumir ou transferir a 
responsabilidade pela execução do Convênio, no caso de 
paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de 
modo a evitar a descontinuidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO E DA 
DENÚNCIA
16.1 O presente Convênio poderá ser rescindido de pleno 
direito, a qualquer tempo no caso de infração a quaisquer de 
suas Cláusulas, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial. Poderá, também, ser denunciado 

por qualquer dos partícipes, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias ou em razão da superveniência de 
impedimento legal que o torne formal ou materialmente 
inexequível e/ou motivadamente em razão de seus 
interesses;
16.2 Constituem motivos para rescisão do Convênio:
I - o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
II - constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou 
incorreção de informação em qualquer documento 
apresentado; 
III - a verificação que qualquer circunstância que enseje a 
instauração de tomada de contas especial.
16.3 A rescisão do Convênio, quando resulte dano ao erário, 
enseja a instauração de tomada de contas especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
17.1 O MUNICÍPIO publicará como condição de eficácia, o 
presente Convênio, por extrato, no Diário Oficial do 
Município - D.O.M. no prazo de até 20 (vinte) dias úteis a 
contar de sua assinatura. Serão publicados no D.O.M. 
extratos de aditivos que alterem o valor, o prazo ou ampliem 
a execução do objeto, respeitado o mesmo prazo. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CONCILIAÇÃO
18.1 Na eventualidade de ocorrerem controvérsias a 
interpretações e/ou descumprimento do presente termo, as 
partes concordam, preliminarmente, em solucioná-las, 
administrativamente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari – Bahia 
para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas da 
execução deste Convênio, podendo os casos omissos 
serem resolvidos de comum acordo entre as partes. 

19.2 E, por estarem de acordo, depois de lido e achado 
conforme, o presente Convênio foi lavrado em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, assinadas pelas partes, na presença 
das testemunhas abaixo.

Camaçari - Bahia,  10 de julho de 2019.

MUNICÍPIO CAMAÇARI /BA
Sr. Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF-
SUS

Sr. Carlos Alberto Trindade
Diretor Geral

TESTEMUNHAS: 

Nome:            
Assinatura:
Identidade:

Nome:
Assinatura:
Identidade:
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TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO CONDOMÍNIO LE VILLE, NA FORMA 
ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do projeto urbanístico denominado CONDOMÍNIO LE 
VILLE, que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, 
com sede na Rua Francisco Drumond, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-
80, neste ato representado pelo Sr. GENIVAL SEIXAS 
GRAÇA, através da competência delegada pelo Decreto 
Municipal n° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e Decreto 
de 27 de julho de 2018, doravante denominado 
MUNICÍPIO, e do outro lado, LD PARTICIPAÇÕES E 
INVESTIMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito 

oprivado, com sede na Rua João Francisco Lisboa, n  385, 
Sala G-1, Várzea, nesta cidade de Recife/PE, inscrita no 

oCNPJ/MF sob o n  15.736.596/0001-60, neste ato 
representada na forma do seu Estatuto Social por seus 
Diretores, LÉO MENDES DE FARIAS, divorciado, 

oengenheiro mecânico, inscrito no CPF/MF sob o n  
o077.564.918-07, portador da Cédula de Identidade RG n  

3.826.455-SSP/PE e ALBERTO SILVEIRA DOS 
oSANTOS, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o n  
o020.755.794-23, portador da Cédula de Identidade RG n  

4.718.242-SSP/PE, ambos brasileiros, residentes e 
domiciliados nesta cidade do Recife/PE; doravante 
denominada PROPRIETÁRIA, 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 denominado CONDOMÍNIO LE 
VILLE, situado na Avenida Jorge Amado, s/n, Reserva 
dos Camassarys, no Município de Camaçari, Bahia, 
tendo em vista o constante Processo Administrativo nº. 
00118.22.09.324.2019 de 18 de janeiro de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: a área de terreno que mede 87.957,34 
m² (oitenta e sete mil e novecentos e cinquenta e sete 
metros e trinta e quatro decímetros quadrados), 
denominado LOTE 7Z, destinado ao empreendimento 
denominado CONDOMÍNIO LE VILLE, situado na 
Avenida Jorge Amado, s/n, Reserva Camassarys, 
Camaçari – Bahia.

II – Características e memorial descritivo da área: a 
área caracteriza-se como terreno próprio e denominada 

LOTE 7Z, resultante do remembramento dos Lotes 
designado pelo nº 7N (Matrícula 22.407), nº 7O 
(Matrícula 22.408), nº 7P (Matrícula 22.409), nº 7Q 
(Matrícula 22.410), nº 7W (Matrícula 22.416) e nº 7X 
(Matrícula 22.417), medindo 87.957,34m² 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= 
8.595.090,2259m e E= 575.216,5035m, tendo como 
confrontante o Lote 7M; seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
271°39'51” e com uma distância de 5,76m, chegou-se ao 
limite entre o Lote 7M e o Lote 7H; Daí, mediu-se mais 
1,00m e num total de 6,76m, chegou-se ao V.1; Deste 
ponto, passando a limitar-se com a fábrica Cerâmus 
Bahia S/A Produtos Cerâmicos, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 270°55'08” e com uma distância de 
223,85m, chegou-se ao V.2; Deste ponto, mantendo-se 
com o mesmo confrontante, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 270°51'33” e com uma distância de 
241,74m, chegou-se ao V.3; Deste ponto, abandonou-se 
a confrontação com a fábrica da Cerâmus Bahia S/A 
Produtos Cerâmicos, e passando a limitar-se com a 
Associação Educativa e Cultural de Camaçari (FAMEC), 
obteve-se um azimute verdadeiro de 344°32'14” e com 
uma distância de 186,13m, chegou-se ao V.4; Deste 
ponto, passado a limitar-se com o Lote 08, seguiu-se por 
um limite não materializado, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 75º12'13” e com uma distância de 52,81, 
chegou-se ao limite entre o Lote 08 e Lote 09; Daí, mediu-
se mais 56,81m, chegou-se ao limite entre o Lote 09 e 
Lote 7T; Deste ponto, mediu-se mais 54,44m, chegou-se 
ao limite entre o Lote 7Te Lote 7S; Daí, mediu-se 58,71m, 
e chegou-se ao limite entre o Lotes 7S e Lote 7R; Deste 
ponto, mediu-se mais 68,76m, ainda através de um limite 
não materializado, e num total de 291,52m, chegou-se ao 
V.5; Daí, passando a limitar-se com o Lote 7Y, obteve-se 
uma distância de 83,11m, através de um arco de raio 
igual a 1.798,50m, chegou-se ao V.6; Deste ponto, 
mantendo-se com o mesmo confrontante, seguiu-se por 
um limite não materializado, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 53°59'09” e com uma distância de 25,00m, 
chegou-se ao V.7; Daí, abandonou-se a confrontação 
com o Lote 7Y, e passando a limitar-se com o Lote 01 
(Eixo Viário 01), seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 40,21m, 
através de um arco de raio igual a 1.773,50m, chegou-se 
ao V.8; Deste ponto, mantendo-se com o mesmo 
confrontante, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se três alinhamentos consecutivos, com os 
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.8/V.9 = 
159°24'02” e 19,37m; V.9/V.10 = 142°18'37” e 17,68m; 
V.10/V.11 = 121°23'56” e 15,81m; Daí, ainda com o 
mesmo confrontante, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 179,10m, 
através de um arco de raio igual a 1.773,50m, alcançou-
se o V.0, vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-
se uma área de 87.957,34m² e um perímetro de 
1.330,28m. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE 
ELETRODUTO no imóvel desta matrícula com as 
seguintes dimensões: 272,17m de comprimento, 2m de 
largura e área de 543,92m², tendo por limites, a frente 
Rua Eixo Viário Lote 01, ao fundo com a Ceramus Bahia 
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S/A e com a Associação Educativa e Cultural de 
Camaçari - FAMEC, a esquerda com o Lote 7M e a direita 
com os Lotes 7Y, 7R, 7S, 7T, 08 e 09.

III – Documentação: o lote de terreno acima descrito, no 
qual o Condomínio será implantado, foi adquirido pela 
PROPRIETÁRIA por meio de integralização de capital da 
ICAL PARTICIAPÇÕES S.A, conforme títulos aquisitivos 
registrados nas antigas matrículas 22.407, 22.408, 
22.409, 22.410, 22.416 e 22.417 dos lotes remembrados, 
que resultou no Lote 7Z que se encontra registrado na 
nova matrícula 41.145 no Cartório de 2º Ofício do 
Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – Ba, 
conforme certidão de matrícula anexa no processo 
administrativo.

IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
parcelamento em condomínio urbanístico sujeito ao 
regime instituído nos termos da Constituição Federal 
(1988); Lei Federal nº. 4.591/1964; Código Florestal (Lei 
Federal nº 12.651/2012) e Resolução CONAMA nº 
303/02; Constituição Estadual da Bahia e demais leis 
pertinentes; Lei Orgânica do Município, Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano - PDDU (Lei nº 866/2008) e 
Código Urbanístico e Ambiental (Lei nº 913/2008), com 
211 (duzentos e onze) unidades autônomas residenciais 
e 02 (duas) unidades de uso comum, distribuídas 
segundo planta arquivada na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR.

V – Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 87.957,34 m² ( oitenta e sete mil, 
novecentos e cinquenta e sete metros e trinta e quatro 
decímetros quadrados), denominada de Lote 7Z, assim 
distribuída:

a) área residencial, com 44.366,73 m² (quarenta e quatro 
mil, trezentos e sessenta e seis metros e setenta e três 
decímetros quadrados), equivalentes à  e 50,44% 
(cinquenta vírgula quarenta e quatro por cento) da área 
total do empreendimento com 211 unidades, distribuídas 
12 quadras, conforme listagem a seguir e devidamente 
detalhado no memorial descritivo arquivado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
- SEDUR:
  

b) área de uso comum, com 1.607,54 m² (hum mil, 
seiscentos e sete metros e cinquenta e quatro 
decímetros quadrados), equivalentes à  1,83% (um 
virgula oitenta e três por cento) da área total do 
empreendimento com 02 unidades, destinadas a portaria 
e a sede social, conforme listagem a seguir e 
devidamente detalhado no memorial descritivo 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente - SEDUR:

a) área de sistema viário interno, compreendendo: as vias de 
circulação interna ao condomínio totalizando 22.087,43 m² 
(vinte e dois mil, oitenta e sete metros e quarenta e três 
decímetros quadrados), equivalente a 25,11% (vinte e cinco 
vírgulas onze por cento) da área total do empreendimento;
b) área verde condominial, com 19.569,08 m² (dezenove mil, 
quinhentos e sessenta e nove metros e oito decímetros 
quadrados), equivalendo a 22,25% (vinte e dois virgula vinte e 
cinco por cento) da área total do empreendimento; e,
c) viela: com 326,56 m² (trezentos e vinte e seis metros e 
cinquenta e seis decímetros quadrados), equivalentes a 0,37% 
(zero vírgula trinta e sete por cento) da área total do 
empreendimento

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENCIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO

O sistema viário será implantado pela PROPRIETÁRIA, sendo 
facultado a ela ceder essa obrigação de construir e executar o 
viário para outra empresa de sua indicação ou subcontratar, 
mediante aprovação do MUNICÍPIO, devendo essa cessão ser 
pactuada por meio de aditivo a ser firmado. O referido viário é 
composto por: leito carroçável de 7,20m de largura, calçadas 
com 2,40m de largura com, perfil de 1,0m de largura destinados 
a faixa de grama, entre o meio-fio e a área de passeio, e 1,40m 
de largura para área de passeio pavimentado; canteiro central 
com 3,00m de largura em trecho da via principal de acesso do 
condomínio. O sistema será provido de sinalizações horizontal 
e vertical e acessibilidade, conforme normas técnicas, 
conforme projeto e plantas apresentados à Prefeitura.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E 
USO DO SOLO E CONDICIONANTES E PROIBIÇÕES

Os parâmetros urbanísticos incidentes nas frações ideais deste 
condomínio respeitam a legislação vigente, com os usos, 
condicionantes e proibições indicados e previstos no 
Regulamento Construtivo, que passa fazer parte integrante 
deste termo como ANEXO I.

§1º Ficam vedadas 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 no Regulamento 
Construtivo anexo.

§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.

CLÁUSULA QUINTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA
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I – Sistema Viário: as vias do sistema viário interno serão 
imp lan tadas  e  en t regues ,  exc lus ivamente  pe la  
PROPRIETÁRIA, conforme projeto aprovado;
II – Calçadas: as calçadas ao longo dos alinhamentos das 
áreas comuns condominiais serão executadas pela 
PROPRIETÁRIA; as calçadas ao longo dos alinhamentos das 
unidades residenciais serão executadas pelos ADQUIRENTES 
das mesmas;
III – Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação: 
As unidades serão abastecidas por rede de energia elétrica e de 
iluminação, executadas pela PROPRIETÁRIA, conforme carta 
de viabilidade emitida pela COELBA e entregue na Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR;
IV – Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será executado pela 
PROPRIETÁRIA e contará com rede de distribuição interna ao 
condomínio, interligada à adutora da EMBASA, conforme carta 
de viabilidade emitida pela concessionaria, ficando a cargo de 
cada adquirente a ligação de cada unidade imobiliária;
V – Sistema de esgotamento sanitário: o sistema interno de 
esgotamento sanitário do condomínio será executado pela 
PROPRIETÁRIA e será interligado à rede da EMBASA 
existente em via pública em frente ao condomínio, conforme 
carta de viabilidade, devidamente emitida por essa 
concessionária;
VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
pluvial será executada exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, 
conforme projeto apresentado na Secretar ia  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 empreendimento;
VII – Fechamento: o fechamento do empreendimento será 
feito em todo o perímetro da poligonal do condomínio com 
muros e gradil;
VIII - Paisagismo: O empreendimento será entregue com seu 
paisagismo implantado conforme projeto aprovado e 
apresentado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente – SEDUR.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução das obras será de 36 (trinta e seis) 
meses, prorrogável por mais 01 (um) ano, a contar da 
expedição da competente licença para implantação do 
empreendimento pelo MUNICÍPIO, sob pena de, não o 
fazendo, ser o empreendimento considerado clandestino, para 
todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES

I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, herdeiros e 
sucessores a qualquer título, obriga-se a:

a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo com as 
especificações indicadas no nas Cláusulas Terceira, Quarta, 
Quinta e no Regulamento Construtivo anexo, 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 e o 
Regulamento construtivo.

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 da emissão de alvará, se foram 
atendidas as exigências estabelecidas neste Termo e na 
Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:

a) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
ambiental e o Regulamento Construtivo;
b) cumprir as decisões da assembléia 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;
c) 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 OITAVA – REGISTRO DO CONDOMÍNIO

A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da data do ato de publicação do decreto 
correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a certidão de 
matrícula constando registrado o competente memorial de 
incorporação imobiliário do empreendimento no 2º Ofício do 
Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari, relativa ao 
registro da legalização do empreendimento.

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES

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

CLÁUSULA DÉCIMA – 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/BA, 30 de maio de 2019. 

___________________________________________
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
GENIVAL SEIXAS GRAÇA

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

____________________________________________
PROPRIETÁRIA

LD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA.

Testemunhas: 

1. Nome:
CPF:

2. Nome:
CPF: 
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I. DEFINIÇÕES 

 

Para os fins deste Regulamento, os termos abaixo têm os 

seguintes significados: 

 

ALINHAMENTO: linha divisória entre o LOTE e a VIA 

CONDOMINIAL. 

 

ALTURA DA EDIFICAÇÃO: distância em linha 

perpendicular, compreendida entre a TOPOGRAFIA 

ORIGINAL e o ponto mais alto da edificação, medido no 

PONTO MEDIANO DE TESTADA. Excluem-se dessa 

altura os volumes de caixas d'água e de casas de 

máquinas com área máxima de 10,00m² (dez metros 

quadrados) e altura máxima de 2,00m (dois metros) 

contada do ponto mais alto da edificação, desde que tais 

volumes estejam recuados das bordas externas da 

edificação em no mínimo 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros) ou estejam afastados das DIVISAS em no 

mínimo 3,00m (três metros). 

 

ADQUIRENTE: ver PROPRIETÁRIO.  

 

ADMINISTRAÇÃO: Administração do Condomínio, 

responsável por administrar o EMPREENDIMENTO e 

f iscal izar a observância do disposto neste 

REGULAMENTO. 

 

ALVARÁ: ato administrativo por meio do qual o Poder 

Público concede autorização para a execução de projeto 

de construção, de reforma ou de outro serviço. 

 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: soma das áreas dos pisos 

cobertos de todos os PAVIMENTOS de uma edificação. 

Não são computadas nesse cálculo as áreas 

pavimentadas descobertas e as piscinas. 

 

ÁREA DE LAZER: área de uso comum, composta pelo 

Lote 1 da Quadra B, Área do Clube, destinado às 

instalações da sede social e piscina, conforme projeto 

urbanístico aprovado. 

 

ÁREA “NON AEDIFICANDI”: área onde não é permitido 

edificar. 

 

ÁREA PERMEÁVEL: superfície de um terreno não 

ed i f icada,  descober ta  e  sem revest imento  

impermeabilizante, na qual é permitida a absorção de 

água no solo, conforme determina a legislação municipal. 

Recomenda-se o tratamento paisagístico com 

vegetação. 

 

 

ÁREA RESIDENCIAL: parte do EMPREENDIMENTO 

composta pelo conjunto de unidades imobiliárias 

autônomas privativas, aqui denominadas LOTES, 

destinadas exclusivamente à ocupação por edificações 

de uso residencial unifamiliar.  

 

ÁREA VERDE CONDOMINIAL: áreas de uso comum, 

tratadas com vegetação ou solo natural, em duas 

parcelas denominadas Área Verde Condominial 1 (um), 

na qual se encontra locada uma quadra esportiva, e Área 

Verde Condominial 2 (dois), conforme projeto urbanístico 

aprovado. 

 

BEIRAL: prolongamento, em balanço, da cobertura de 

uma edificação. 

 
CALÇADA: parte da via, normalmente segregada e em 
nível diferente, não destinada à circulação de veículos, 
reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, 
à implantação de mobiliário urbano, sinalização e 
arborização. 

 
CARTA DE LIBERAÇÃO: documento expedido pela 
ADMINISTRAÇÃO, a requerimento dos 
ADQUIRENTES/ PROPRIETÁRIOS, quando do 
término da OBRA, atestando o atendimento ao 
disposto neste REGULAMENTO e nas demais Normas 
e Procedimentos para execução de OBRAS. 

 

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: índice definido 

que, multiplicado pela área do LOTE, resulta na área 

máxima de construção permitida.  

 

CONDOMÍNIO URBANÍSTICO:  Tipologia de 

parcelamento do solo, onde o imóvel é dividido em 

unidades autônomas destinadas à edificação, às quais 

correspondem frações ideais das áreas de uso comum 

dos condôminos, sendo admitida a abertura de vias de 

domínio privado e vedada a de logradouros públicos, 

internamente ao perímetro do condomínio, conforme 

disposto na legislação municipal. 

 

CONDOMÍNIO: Ver EMPREENDIMENTO 

 

DESDOBRO: vide DESMEMBRAMENTO. 

 

DESMEMBRAMENTO: subdivisão de LOTE para a 

constituição de novos LOTES. 

 

DIVISA: linha limítrofe de um LOTE, sendo que a divisa 

direita é a que fica à direita de uma pessoa postada 

dentro do terreno e voltada para a testada principal, 

adotando-se a mesma referência, respectivamente, para 

as demais divisas: esquerda, de frente e de fundo. A linha 

de divisa deve seguir o eixo do muro, se este for 
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construído meeiro entre dois lotes. 

 

EDÍCULA: edificação acessória e/ou complementar, 

afastada da edificação principal. 

 

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL: destinada ao uso residencial 

unifamiliar; moradia; casa. 

 

EMPREENDIMENTO: empreendimento imobiliário 

composto de unidades imobiliárias integrantes de um 

condomínio de lotes, destinadas exclusivamente a 

edificações de uso residencial unifamiliar, classificado na 

tipologia de Condomínio Urbanístico, nos termos da 

legislação municipal. 

 

EMPREENDEDORA: LD Participações e Investimentos 

S.A., sociedade anônima com sede na Rua João 

Francisco Lisboa, 385, Sala G-1, Várzea, Recife/PE, 

CEP 50741-100, inscrita no CNPJ sob o nº 

15.736.596/0001-60. 

 

“HABITE-SE”: ato administrativo por meio do qual a 

PREFEITURA concede autorização para ocupar, habitar 

ou utilizar uma edificação. 

 

LINHA DE REFERÊNCIA: linha imaginária traçada 

paralelamente à TESTADA, passando pelo ponto da 

projeção horizontal da edificação principal mais próximo 

à TESTADA. 

 

LINHA MEDIANA: linha imaginária traçada entre o ponto 

mediano da TESTADA e o ponto mediano da DIVISA de 

fundo do LOTE. 

 

LOGRADOURO PÚBLICO: todo e qualquer espaço 

livre, de uso público inalienável, reconhecido pela 

Municipalidade e designado por nome próprio destinado 

ao tráfego de veículos e ao trânsito de pedestres 

(avenida, rua, praças, jardins e outros). 

 

LOTE: unidade imobiliária integrante do condomínio de 

lotes, destinada à edificação, nos termos do Artigo 2º, 

§7º, da Lei Federal nº 6.766/1979 conforme alterada. 

 

LOTE DE APOIO: LOTE que faz DIVISA com o LOTE da 

OBRA em uma das laterais ou no fundo, e que é cedido 

para sua utilização por meio de autorização por escrito do 

ADQUIRENTES/ PROPRIETÁRIOS cedente. 

 

LOTE DE EXTREMO DE QUADRA: LOTE que tem uma 

das divisas laterais e/ou divisa de fundos, voltada para 

Área Verde Condominial. 

 

LOTE DE ESQUINA: LOTE que tem ALINHAMENTO 

para duas VIAS, tomando-se como frente a TESTADA de 

menor extensão, considerada ALINHAMENTO 

PRINCIPAL, e a TESTADA de maior extensão 

considerada como ALINHAMENTO SECUNDÁRIO. 

 

MARQUISE: cobertura em balanço ou não, sem acesso 

ou circulação de pessoas e não utilizável na sua face 

superior. 

 

MEZANINO: PAVIMENTO intermediário entre o piso e o 

teto de um PAVIMENTO, devendo atender na íntegra ao 

estipulado na legislação municipal. 

 

MURO DE ARRIMO: muro destinado a suportar o aterro 

ou corte resultante da alteração da TOPOGRAFIA 

ORIGINAL do LOTE. 

 

MURO DE DIVISA: muro de fechamento do LOTE. 

 

OBRA: realização de trabalhos de construção civil em 

imóvel, independentemente do estado que estiver, ainda 

que paralisada ou concluída. 

 

PASSEIO: parte da VIA, pública ou condominial, 

destinada ao trânsito de pedestres. Vide CALÇADA. 

 

PATAMAR: superfície intermediária entre dois lances de 

escada ou rampa. 

 

PAVIMENTO: qualquer plano utilizável de uma 

edificação situado no mesmo nível. Pode-se considerar 

como sendo um mesmo pavimento quando houver uma 

diferença de nível entre os pisos subsequentes não 

superior a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) e 

desde que não gere planos sobrepostos. 

 

PAVIMENTO SUPERIOR: PAVIMENTO situado 

imediatamente acima do PAVIMENTO TÉRREO. 

 

PAVIMENTO TÉRREO: PAVIMENTO cujo nível da face 

superior localiza-se, no máximo, 1,00m (um metro) acima 

ou abaixo do nível do PONTO DE REFERÊNCIA. 

 

PISCINA: tanque artificial destinado à natação ou à 

recreação. 

 

PONTO DE REFERÊNCIA: ponto de cruzamento entre a 

LINHA MEDIANA e a LINHA DE REFERÊNCIA, tomado 

na TOPOGRAFIA ORIGINAL do LOTE. 

 

PONTO MEDIANO DE TESTADA: ponto de cruzamento 

entre a LINHA MEDIANA e o ALINHAMENTO FRONTAL 
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do LOTE tomado na TOPOGRAFIA ORIGINAL do LOTE. 

 

PORTARIA: área de uso comum, composta pelo Lote 1 

da Quadra A, destinado às instalações de guarita, 

triagem e controle de acesso, conforme projeto 

urbanístico aprovado. 

 

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Camaçari, 

Estado da Bahia. 

 
PROPRIETÁRIO/ADQUIRENTE: 
todo(a)(s) PROMISSÁRIO(A/S)/COMPRADOR(A/ES) 
ou COMPRADOR(A/ES) ou COMPRADOR 
(A/ES)/DEVEDOR(A/ES) FIDUCIANTE(S) de LOTE 
constituído como unidade imobiliária integrante do 
EMPREENDIMENTO, conforme contrato de venda e 
compra específico. 

 

RECUO: distância medida em projeção horizontal entre 

as partes mais avançadas da edificação e as divisas do 

terreno, conforme determina a legislação municipal.  

 

REGULAMENTO: Regulamento Construtivo do 

EMPREENDIMENTO/CONDOMÍNIO, que trata o 

presente instrumento. 

 

REMEMBRAMENTO: reagrupamento de LOTES 

contíguos para a constituição de LOTES maiores. 

 

SERVIDÃO: ÁREA “NON AEDIFICANDI” destinada a 

receber redes públicas e/ ou privadas de energia, 

abastecimento de água, esgoto sanitário e/ ou drenagem 

de águas pluviais. 

 

SÓTÃO: aproveitamento da área interna sob o telhado 

principal da edificação, tendo como piso a laje de 

cobertura do PAVIMENTO SUPERIOR, devendo atender 

na íntegra ao estipulado na legislação municipal. 

 

SUBSOLO: PAVIMENTO situado imediatamente abaixo 

do PAVIMENTO TÉRREO. 

 

TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO: taxa definida 

pela EMPREENDEDORA e/ou ADMINISTRAÇÃO, para 

fins de análise e aprovação do projeto das edificações a 

serem construídas nos LOTES, bem como emissão da 

CARTA DE LIBERAÇÃO. 

 

TAXA DE OCUPAÇÃO: Relação máxima permitida entre 

a área ocupada pela projeção horizontal da construção 

sobre a superfície do terreno e a área total do terreno, 

conforme determina a legislação municipal. Índice que 

multiplicado pela área do LOTE, determina a área de 

projeção horizontal máxima permitida para edificação. 

 

TESTADA: ALINHAMENTO de acesso ao LOTE. 

 

TOPOGRAFIA MODIFICADA: perfil modificado do 

terreno após o recebimento do LOTE, conforme 

modificações realizadas pelos ADQUIRENTES/ 

PROPRIETÁRIOS. 

 

TOPOGRAFIA ORIGINAL: perfil natural do terreno 

quando da conclusão das obras do LOTEAMENTO e 

e n t r e g a  d o  L O T E  a o s  A D Q U I R E N T E S /  

PROPRIETÁRIOS. 

 

UNIFICAÇÃO: vide REMEMBRAMENTO. 

 

VIA PÚBLICA: espaço destinado à circulação de 

veículos, ciclistas e pedestres, de uso público ou oficial. 

Ver LOGRADOURO PÚBLICO. 

 

VIA CONDOMINIAL: espaço destinado à circulação de 

veículos, ciclistas e pedestres, de domínio privado, 

internas ao perímetro do condomínio. 

 

VIELA SANITÁRIA: ÁREA “NON AEDIFICANDI” 

condominial, onde podem estar instaladas rede(s) 

pública(s) e/ou privada(s) de esgoto sanitário e/ou 

drenagem de águas pluviais.  

 

II. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
01. O presente REGULAMENTO estabelece regras, 
limitações e restrições urbanísticas, com a finalidade de 
disciplinar o uso e ocupação do solo nas unidades 
imobiliárias do EMPPRENDIMENTO, bem como aprovar 
projetos no âmbito da Administração do Condomínio. 

 
02. As disposições deste REGULAMENTO são 
complementares, não excluindo o cumprimento do 
disposto nas legislações federal, estadual, municipal e 
nas normas técnicas aplicáveis, especialmente as 
determinadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. Não exclui também o cumprimento do 
disposto em quaisquer outras normas regulamentares 
editadas por outra entidade ou pelo Ministério do 
Trabalho, no que se refere ao pessoal de OBRAS. 

 
03. As disposições deste REGULAMENTO estão 
fundamentadas na legislação municipal vigente à época 
do licenciamento do EMPREENDIMENTO, em especial 
quanto aos parâmetros urbanísticos definidos na Lei 
Complementar Municipal Nº 913/2008 – Código 
Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari. 

 
04. Além da legislação acima mencionada, 
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considera-se também a Lei Municipal Nº 866/2008 – 
PDDU – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e a 
Lei Municipal Nº 339/1995 – Código de Urbanismo e 
Obras, ambas do Município de Camaçari e em vigor à 
época do licenciamento do EMPREENDIMENTO. 

 
05. No caso de divergência entre eventuais 
modificações supervenientes na legislação aplicável e 
quaisquer disposições deste REGULAMENTO, tais 
modificações serão, quando impuserem restrições mais 
gravosas, automaticamente assumidas pelos 
ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS. 

 
06.As disposições do presente REGULAMENTO 
aplicam-se indistintamente a todos os LOTES e devem 
ser cumpridas por todos os ADQUIRENTES/ 
PROPRIETÁRIOS, salvo disposição expressa em 
contrário prevista neste REGULAMENTO ou em 
documento que possa vir a ser expedido pela 
EMPREENDEDORA ou pela ADMINISTRAÇÃO. 

 
07. As disposições do presente REGULAMENTO 
não se aplicam LOTE 01 da Quadra A (PORTARIA), nem 
ao LOTE 1 da Quadra B (ÁREA DE LAZER), pois estes 
terão usos diversos dos mencionados neste 
REGULAMENTO. 

 
08. Incumbe aos ADQUIRENTES/ PROPRIETÁRIOS 
informar aos projetistas, empreiteiros e a todas as 
pessoas envolvidas, direta ou indiretamente na 
execução de OBRAS no LOTE, as disposições do 
presente 

REGULAMENTO. 

 
09. Os ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS respondem 
pelas infrações às disposições desse REGULAMENTO, 
ainda que cometidas por seus contratados, sujeitando-se 
às  pena l i dades  ap l i cáve is ,  em re lação  à  
EMPREENDEDORA ou à ADMINISTRAÇÃO, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal prevista em 
lei.  
 

III. PROJETOS 

 

III.1. APROVAÇÃO DE PROJETOS E 

FISCALIZAÇÃO 

 
10. Todos os projetos de construção, modificação ou 
acréscimo em relação à edificação já concluída, 
REMEMBRAMENTO e DESMEMBRAMENTO de 
LOTES deverão ser previamente apresentados para 
a p r o v a ç ã o  d a  E M P R E E N D E D O R A  e / o u  
ADMINISTRAÇÃO, que verificará o cumprimento das 
disposições do presente REGULAMENTO. 

 
11. Para a aprovação, os ADQUIRENTES/ 
P R O P R I E T Á R I O S  d e v e r ã o  f o r n e c e r  à  

 

EMPREENDEDORA e/ou ADMINISTRAÇÃO, os 
documentos que esta julgar necessários ao perfeito 
entendimento e análise do projeto. 

 
12. Aprovado o projeto, EMPREENDEDORA e/ou 
ADMINISTRAÇÃO reterá uma cópia dos documentos e 
devolverá as demais devidamente certificadas. Os 
ADQUIRENTES/ PROPRIETÁRIOS deverão, então, 
submeter o projeto à apreciação das autoridades 
competentes. 

 
13. Após a aprovação do projeto pela PREFEITURA, os 
ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS deverão apresentar 
à EMPREENDEDORA e/ou à ADMINISTRAÇÃO cópia 
do projeto aprovado, certificado pelo órgão público 
competente, juntamente com o ALVARÁ de execução de 
OBRAS, somente sendo permitido o início das OBRAS a 
partir de tal momento. 

 
14. Os ADQUIRENTES/ PROPRIETÁRIOS não poderão 
apresentar à PREFEITURA ou executar OBRA ou 
serviço diferente do constante do projeto aprovado pela 
EMPREENDEDORA e/ou pela ADMINISTRAÇÃO, sob 
pena de ser a OBRA ou serviço considerado irregular e 
sujeito às penalidades cabíveis, além das MULTAS. 

 
15. Caso os ADQUIRENTES/ PROPRIETÁRIOS 
queiram executar OBRA ou serviço diferente do 
constante do projeto aprovado pela EMPREENDEDORA 
e/ou ADMINISTRAÇÃO, um novo projeto deverá ser 
apresentado a esta, com as modificações pretendidas. 
Os ADQUIRENTES/ PROPRIETÁRIOS deverão 
proceder dessa mesma forma ainda que tais 
modificações tenham sido necessárias em razão de lei 
superveniente à aprovação do projeto pela 
EMPREENDEDORA e/ou ADMINISTRAÇÃO. 

 
16. Nas hipóteses previstas acima, os ADQUIRENTES/ 
PROPRIETÁRIOS deverão comprovar, no momento da 
apresentação do projeto para a análise da 
EMPREENDEDORA e/ou ADMINISTRAÇÃO, o 
recolhimento da TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO. 

 
17. A EMPREENDEDORA e/ou ADMINISTRAÇÃO 
poderá, a qualquer tempo, fiscalizar os LOTES, as 
OBRAS e as edificações, mesmo depois de concluídas, 
com “HABITE-SE” ou não, para verificar o integral 
cumpr imento das d ispos ições do presente 
REGULAMENTO, aplicando as penalidades cabíveis em 
caso de descumprimento 

 
18. Os ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS deverão 
permitir o acesso ao LOTE e à edificação pela pessoa 
d e s i g n a d a  p e l a  E M P R E E N D E D O R A e / o u  
ADMINISTRAÇÃO, para a finalidade prevista no item 
anterior. 
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III.2.  PROJETO DE REMEMBRAMENTO E/ OU 

DESMEMBRAMENTO DE LOTES 

 
19.  É permitido o REMEMBRAMENTO de LOTES 
contíguos e do m e s m o  A D Q U I R E N T E /  
PROPRIETÁRIO, de modo a formar LOTES maiores, 
bem como o posterior DESMEMBRAMENTO para a 
formação de LOTES menores. Todas as obrigações 
previstas neste REGULAMENTO continuarão aplicáveis 
a esses novos LOTES, sem prejuízo do cumprimento das 
restrições específicas para REMEMBRAMENTO e 
DESMEMBRAMENTO de LOTES previstas neste 
REGULAMENTO e na legislação aplicável. 

 
20. Não serão permitidos DESMEMBRAMENTOS que 
gerem LOTES com áreas inferiores a 200,00 m2 
(duzentos metros quadrados) e TESTADA menor do que 
10,00 m (dez metros). 

 
21. Para LOTES contíguos por DIVISA lateral, deverá ser 
mantida a profundidade total dos LOTES. 

 
22. Para LOTES contíguos por DIVISA de fundo, 
somente é permitido o REMEMBRAMENTO para 
obtenção de um único LOTE, com duas TESTADAS, 
aplicando-se o RECUO frontal para ambos os 
ALINHAMENTOS. 

 

III.3. PROJETO ARQUITETÔNICO DAS 

EDIFICAÇÕES 

 

23. A seguir seguem os parâmetros que devem ser 

considerados na elaboração dos projetos arquitetônicos 

das edificações.  

 

Usos 

 
24. Não é permitida a construção, por LOTE, de mais de 
uma única residência e respectiva EDÍCULA. Tais 
edificações se destinarão exclusivamente à habitação de 
uma única família e seus empregados. 

 
25. Não é permitida a construção de edificação 
residencial multifamiliar, horizontal ou vertical, tal como 
prédio de apartamentos e/ou qualquer edificação em 
forma de condomínio edilício. 

 
26. Não é permitida a construção de edificações para fins 
não residenciais ou de uso misto, sejam comerciais, 
hoteleiras, industriais ou de escritórios, de forma a nunca 
se exercer nelas atividades como as de: comércio, 
indústria, todo e qualquer tipo de estabelecimento de 
ensino, hospital, clínica, consultório, de prestação de 
serviços, templos, cinema, teatro, hotel, pousada, motel, 
pensão, clubes e associações ou áreas de lazer. 

 Taxa de ocupação 

 
27. A área de projeção da EDIFICAÇÃO PRINCIPAL, 
somada à área de projeção da EDÍCULA caso haja, não 
poderá ultrapassar a TAXA DE OCUPAÇÃO de 50% 
(cinquenta por cento). 

 
28. O SUBSOLO, caso haja, também deverá atender à 
TAXA DE OCUPAÇÃO. 

 

Coeficiente de aproveitamento 

 

29. A ÁREA CONSTRUÍDA da edificação principal 

somada à ÁREA CONSTRUÍDA da EDÍCULA, caso haja, 

não poderá ultrapassar o COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTO definido na legislação municipal. 

 

Área permeável 

 
30. Todos os LOTES deverão manter uma ÁREA 
PERMEÁVEL mínima de 50% (cinquenta por cento) de 
sua área, podendo, para esse efeito, computarem-se as 
faixas de RECUOS previstas neste REGULAMENTO. 

 
31. Nos termos da legislação municipal em vigor, é 
permitido abater da área permeável exigida até 10% (dez 
por cento) da área do terreno, desde que seja 
pavimentada com piso drenante. 
 

Recuos 

 
32. As edificações, tanto a EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 
quanto a EDÍCULA, caso haja, deverão obedecer aos 
seguintes RECUOS mínimos obrigatórios, nos termos da 
legislação municipal: 

 

RECUO frontal: 5,00m (cinco metros); 

RECUO lateral: 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros) em ambas as laterais: 

RECUO de fundo: 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros); 

RECUO entre a edificação principal e a EDÍCULA: pode 

ser nulo, desde que respeitados os RECUOS para as 

DIVISAS. 

 
33. Para os LOTES DE ESQUINA, com relação à 
TESTADA de maior extensão, admite-se a redução de 
50% do RECUO FRONTAL, devendo a edificação 
obedecer ao RECUO mínimo obrigatório de 2,50m (dois 
metros e cinquenta centímetros) para o ALINHAMENTO 
SECUNDÁRIO, devendo ser atendidas as demais 
restrições aplicáveis à faixa de RECUO FRONTAL. 

 
34. Todos os RECUOS acima definidos são contados 
perpendicularmente à linha das DIVISAS até o ponto 
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mais próximo de projeção horizontal da edificação 
(projeção de alvenarias ou outros elementos 
arquitetônicos). Não é permitida a adoção do ponto 
médio para definição dos RECUOS. 

 
35. Para efeito da medição do RECUO, caso o muro seja 
meeiro entre dois lotes, considerar que a linha da DIVISA 
coincide com o eixo do muro. 

 

36. Será permitida a projeção horizontal de BEIRAIS e/ou 

MARQUISES sobre a faixa de RECUO Frontal, desse que tal 

projeção não ultrapasse o limite de 1,0 m (um metro). 

 

37. Será permitida a projeção horizontal de BEIRAIS sobre as 

faixas de RECUO Lateral e de Fundos, desse que tal projeção 

não ultrapasse o limite de 0,50 m (cinquenta centímetros). 

 

38. As projeções de outros elementos arquitetônicos não 

deverão avançar sobre qualquer RECUO ou AFASTAMENTO, 

à exceção das caixas de ar condicionado, desde que se limitem 

ao espaço mínimo necessário para acomodar os aparelhos. 

 

39. LOTES unificados por DIVISA de fundo são considerados 

LOTES com duas TESTADAS, portanto, devem respeitar para 

ambas as TESTADAS, o RECUO frontal. 

 

40. O SUBSOLO, caso haja, deverá atender aos mesmos 

RECUOS mínimos obrigatórios exigidos para os demais 

PAVIMENTOS. 

 

41. Na faixa de RECUO frontal só é permitido implantar o 

abrigo para medidores de água, energia, telefone e TV a cabo, 

conforme padrão e localização exigidos pelas Concessionárias 

locais e posteriormente definidos pela EMPREENDEDORA 

e/ou pela ADMINISTRAÇÃO. É permitida também a locação da 

caixa de correio e da lixeira no padrão e localização definidos 

pelas mesmas.

42. A faixa de RECUO frontal deverá ter a respectiva integração 

visual preservada, sendo obrigatório manter a TOPOGRAFIA 

ORIGINAL do LOTE nas DIVISAS laterais dentro do RECUO 

frontal. 

43. Qualquer modificação da TOPOGRAFIA ORIGINAL do 

LOTE dentro da faixa de RECUO frontal deverá ser corrigida 

por meio de talude e eventuais estruturas de contenção que 

terão altura máxima de 0,15m (quinze centímetros). As 

contenções para rampas de acesso à garagem poderão ter 

altura máxima inicial de 0,15m (quinze centímetros) junto à 

TESTADA e altura máxima final de 1,00 m (um metro) no 

encontro da rampa de acesso com o piso da garagem e/ou da 

edificação. 

44. É permitida a utilização dos seguintes elementos 

arquitetônicos: espelhos d'água e fontes no RECUO frontal, 

desde que respeitado o RECUO de 1,50m (um metro e 

 

 

 

 

cinquenta centímetros) das divisas laterais e do alinhamento 

frontal e desde que a altura da alvenaria dessas não ultrapasse 

0,15m (quinze centímetros) de altura, contados a partir do piso 

modificado. 

Nível do pavimento térreo 

 

45. O nível da face superior do PAVIMENTO TÉRREO deverá 

localizar-se, no máximo, 1,00m (um metro) acima ou abaixo do 

nível do PONTO DE REFERÊNCIA. 

 

Número máximo de pavimentos 

 

46. Serão permitidos, no máximo, 02 (dois) PAVIMENTOS 

(TÉRREO e SUPERIOR) acima do nível da rua, além de um 

SUBSOLO, caso haja. 

 

47. O MEZANINO e o SÓTÃO não são computados como 

PAVIMENTO, desde que atendam na íntegra à legislação 

municipal e as disposições deste REGULAMENTO. 

 

48. Para soluções arquitetônicas adotadas com a implantação 

de escalonamento de níveis em um mesmo PAVIMENTO, 

deverá ser respeitada a diferença máxima de 1,50m (um metro 

e cinquenta centímetros) entre cada plano do PAVIMENTO. 

 

Altura máxima da edificação 

 

49. A ALTURA DA EDIFICAÇÃO máxima deverá ser de 10,00m 

(dez metros). Excluem-se dessa altura os volumes de caixas 

d'água e de casas de máquinas com área máxima de 10,00m² 

(cinco metros quadrados) e altura máxima de 2,00m (dois 

metros) contada do ponto mais alto da edificação e desde que 

tais volumes estejam recuados das bordas externas da 

edificação, em no mínimo 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros) ou estejam afastados das DIVISAS em no mínimo 

3,00m (três metros). 

 

Área construída mínima 

 

50. A ÁREA CONSTRUÍDA da edificação principal somada à 

ÁREA CONSTRUÍDA da EDÍCULA não poderá ser inferior a 

60,00² (sessenta metros quadrados). 

 

Vagas de veículos 

 

51. O projeto da edificação deverá prever local para a guarda de 

veículos na proporção estipulada pela legislação municipal, que 

também se aplica ao dimensionamento mínimo obrigatório das 

vagas. 

 

Edícula 

 

52. A EDÍCULA, caso haja, será sempre construída em um 
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único PAVIMENTO, não podendo ultrapassar a altura máxima 

de 4,00m (quatro metros), contada da soleira do PAVIMENTO 

até o ponto mais alto do telhado ou de qualquer elemento 

arquitetônico. 

 

Fechamentos individuais dos lotes 

 

53. É permitida a execução de fechamento frontal do LOTE 

desde que seja respeitado o RECUO frontal. Sua altura 

máxima, em relação à TOPOGRAFIA ORIGINAL do LOTE ou 

ao topo do MURO DE ARRIMO é de 2,00m (dois metros). 

 

54. Não é permitida a instalação de gradis, cercamentos, muros 

ou qualquer tipo de fechamento no ALINHAMENTO FRONTAL 

do LOTE, à exceção dos LOTES DE ESQUINA que têm 

regramento próprio. 

 

55. Para os LOTES DE ESQUINA, será permitido o fechamento 

do LOTE paralelo ao ALINHAMENTO SECUNDÁRIO, desde 

que esteja recuado em no mínimo 0,50m (cinquenta 

centímetros) com relação à TESTADA frontal de maior 

extensão e tenha altura máxima de 2,00m (dois metros). A faixa 

de RECUO frontal voltada para o ALINHAMENTO 

SECUNDÁRIO deverá ser tratada com vegetação junto ao 

muro. Aplicam-se as demais regras de RECUO frontal para o 

ALINHAMENTO PRINCIPAL (TESTADA de menor extensão), 

inclusive quanto aos fechamentos. 

 

56. Na faixa de RECUO frontal, prevista em 5,00 (cinco metros) 

neste REGULAMENTO, os fechamentos das DIVISAS laterais 

deverão ter altura máxima de 1,00 (um metro) em relação à 

TOPOGRAFIA ORIGINAL do LOTE, podendo ser constituídos 

de gradil, cerca viva, muros revestidos ou pintados, ou similar. 

57. É permitida a execução de MUROS DE DIVISA de fundo e 

lateral. Sua altura máxima, em relação à TOPOGRAFIA 

ORIGINAL do LOTE ou ao topo do MURO DE ARRIMO, é de 

2,00m (dois metros). 

 

58. É permitida a execução de MUROS DE ARRIMO nas 

DIVISAS laterais e de fundo, exceto no trecho da DIVISA 

compreendido pela faixa de RECUO frontal, onde a 

TOPOGRAFIA ORIGINAL do LOTE deve ser mantida. Sua 

altura máxima, em relação à TOPOGRAFIA ORIGINAL do 

LOTE é de 2,00m (dois metros). 

 

59. Qualquer muro ou mureta deve possuir acabamento, 

devendo ser revestido e/ou pintado. Somente será permitida a 

utilização de acabamento com materiais aparentes mediante 

autorização expressa e por escrito da EMPREENDORA e/ou 

ADMINISTRAÇÃO. 

 

Taludes 

 

60. Para soluções de desníveis resultantes de alteração da 

TOPOGRAFIA ORIGINAL do LOTE por meio de taludes 

(aterros ou escavações), a inclinação máxima destes deverá 

respeitar a proporção de 1,5 (base): 1 (altura). 

 

Piscinas 

 

61.A PISCINA deverá respeitar os RECUOS indicados abaixo, 

contados a partir da face interna das paredes até as DIVISAS do 

LOTE: RECUO frontal: 5,00m (cinco metros); 

RECUO frontal para LOTES DE ESQUINA: 1,50m (um metro e 

cinquenta centímetros) apenas para o ALINHAMENTO 

SECUNDÁRIO; 

RECUO lateral e de fundo: 0,50m (cinquenta centímetros), 

resguardando a estabilidade do terreno dos confrontantes. 

62. Os chuveiros ou duchas de apoio da PISCINA ou área de 

lazer, quando executados junto aos fechamentos de DIVISA, 

não poderão apoiar-se ou exceder a altura destes. É necessária 

a execução de estrutura em alvenaria independente, 

descoberta, com altura máxima de 2,00m (dois metros). 

 

63.As PISCINAS executadas em LOTES livres de fechamentos 

deverão possuir, obrigatoriamente, equipamentos de 

segurança que garantam a proteção e impeçam seu uso por 

pessoas não autorizadas ou crianças desacompanhadas de 

seus responsáveis. 

 

Calçadas 

 

64. A CALÇADA deverá atender o padrão definido pela 

EMPREENDEDORA, tanto dimensional quanto de materiais de 

acabamento. Sua TOPOGRAFIA ORIGINAL deve permanecer 

inalterada, mantendo-se livre de rampas e/ou degraus. 

  

65. A CALÇADA deve ter ainda uma faixa contínua 

pavimentada, totalmente desobstruída, para permitir o livre 

trânsito de pedestres. 

 

66. Os ADQUIRENTES/ PROPRIETÁRIOS são responsáveis 

pela execução, preservação e manutenção da CALÇADA ao 

longo dos ALINHAMENTOS do seu LOTE. 

 

Áreas verdes condominiais 

 

67.As áreas verdes condominiais de extremo de quadra, ou que 

façam DIVISA com os LOTES, devem ter suas características 

físicas e paisagísticas preservadas. Não são permitidas 

alterações na sua TOPOGRAFIA ORIGINAL, execução de 

fechamentos ou qualquer tipo de acesso ou ocupação sobre 

tais áreas verdes, sendo vedadas ainda, alterações na 

arbor ização e toda vegetação implantada pe la  

EMPREENDEDORA.  A EMPREENDEDORA e /ou  

ADMINISTRAÇÃO poderá, para os casos onde se verifique 

problemas de segurança aos pedestres ou edificações 

próximas, ou a critério, retirar, substituir e/ou acrescentar 

espécies. 

 

68. Só é permitida a retirada de vegetação das áreas verdes, de 
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qualquer porte, mediante apresentação de projeto paisagístico 

à EMPREENDEDORA e/ou ADMINISTRAÇÃO e de 

autorização por escrito concedida pelo órgão público 

competente. 

 

IV.  OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

IV.1. MANUTENÇÃO DOS LOTES NÃO EDIFICADOS 

 

69. Sem prejuízo de a EMPREENDEDORA e/ou 

ADMINISTRAÇÃO manter a vegetação aparada nos LOTES 

não construídos, o ADQUIRENTE/ PROPRIETÁRIO é 

responsável por manter seu LOTE limpo e bem cuidado, livre de 

lixo ou entulho, não descaracterizando o tratamento 

paisagístico implantado pela EMPREENDEDORA e/ou 

ADMINISTRAÇÃO com acréscimo ou remoção de espécies 

vegetais, tendo em vista a valorização dos LOTES e a 

manutenção de um agradável e harmônico aspecto 

paisagístico. 

 

IV.2. LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS E 

SONDAGENS 

 

70. São de responsabilidade dos ADQUIRENTES/ 

PROPRIETÁRIOS os serv iços de levantamento 

planialtimétrico e sondagem do LOTE, bem como projeto 

est ru tura l ,  ex imindo a EMPREENDEDORA e/ou 

ADMINISTRAÇÃO, de responsabilidade sobre quaisquer 

danos que venham a ocorrer à sua edificação e seus vizinhos 

em decorrência de problemas de estabilidade construtiva. 

 

IV.3. ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO      

71. As águas pluviais deverão ser captadas em rede 

independente do esgoto sanitário e deverão ser lançadas na 

rede de drenagem condominial, em ponto a ser determinado 

pelo EMPREENDEDOR. 

 

72. O esgoto deverá ser lançado na rede condominial existente, 

em ponto a ser determinado pelo EMPREENDEDOR. 

 

73. Deverão ser previstas caixas de inspeção para as 

canalizações de esgotamento sanitário e águas pluviais, antes 

da ligação à rede pública.  

 

74. Os ADQUIRENTES/ PROPRIETÁRIOS deverão tomar as 

medidas necessárias para o escoamento das águas pluviais e 

do esgoto de edificações implantadas abaixo do nível da rua, 

devendo ser observado o nível das redes existentes. 

 

75. O abrigo para animais domésticos, quando houver, deve 

possuir ponto de água e sistema de escoamento ligado à rede 

condominial de esgotamento sanitário. 

 

 

 

IV.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E 

SIMILARES 

 

76. As instalações elétricas em geral, ligações de energia, 

telefone, campainha ou similares serão obrigatoriamente 

subterrâneas, no trecho compreendido entre os pontos de 

entrada e as edificações. Tais ligações devem ser efetuadas de 

acordo com as normas definidas pela EMPREENDEDORA e/ou 

pela ADMINISTRAÇÃO e das Concessionárias de serviços 

públicos. 

 

V. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

77. O cumprimento de todas as obrigações previstas neste 

REGULAMENTO poderá ser exigido pela EMPREENDEDORA 

e/ou pela ADMINISTRAÇÃO, bem como por qualquer 

ADQUIRENTE/PROPRIETÁRIO. 

 

78. Em caso de descumprimento pelo ADQUIRENTE/ 

PROPRIETÁRIO de qualquer disposição prevista neste 

R E G U L A M E N T O ,  a  E M P R E E N D E D O R A e / o u  

ADMINISTRAÇÃO poderá, além de aplicar multas, tomar as 

medidas legais cabíveis para que tal disposição seja cumprida, 

bem como as providências necessárias para sanar a 

irregularidade, hipótese em que o ADQUIRENTE/ 

PROPRIETÁRIO indenizará a EMPREENDEDORA e/ou o 

CONDOMÍNIO pelas despesas incorridas com tais 

providências, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal 

prevista em lei. 

 

79. As disposições deste REGULAMENTO poderão ser 

alteradas pela EMPREENDEDORA ou pelo CONDOMÍNIO 

quando constituído, nos termos da respectiva convenção e 

desde que observadas as disposições legais aplicáveis, 

incluindo, sem limitação, a legislação urbanística municipal. 

 

80. Os casos omissos serão solucionados pela 

EMPREENDEDORA e/ou pela ADMINISTRAÇÃO. 

 

81. A EMPREENDEDORA e/ou ADMINISTRAÇÃO poderá 

adotar medidas em relação à adoção de normas de trânsito e 

estacionamento nas vias de circulação do CONDOMÍNIO. 

 

82. A EMPREENDEDORA e/ou ADMINISTRAÇÃO poderá 

implantar o sistema de seleção do lixo e normas a serem 

observadas para sua execução, inclusive com a estipulação de 

multa em caso de descumprimento. 

 

83. Além das  d ispos ições  cons tan tes  nes te  

REGULAMENTO, o ADQUIRENTE/ PROPRIETÁRIO se 

compromete também a cumprir, em especial, as disposições da 

Convenção de Condomínio, Regimento Interno, Normas e 

Procedimentos para execução de OBRAS. 

 

VI. ILUSTRAÇÕES 
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LD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A 
CNPJ: 15.736.596/0001-60



AVISO DE ABERTURA

LEILÃO Nº. 0001/2019 - COMPEL - AVISO DE ABERTURA – O 
Município de Camaçari, através da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que no Auditório da Secretaria de 
Governo da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Av. 
Francisco Drummond, s/n.º, Prédio da Secretaria de Governo, 
térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, realizará o Leilão 
nº 0001/2019 que tem por objeto a Alienação de bens móveis 
inservíveis pertencentes a Prefeitura Municipal de Camaçari. 
Abertura: 26/07/2019 às 10:00 horas – Edital/Informações: 
www.compras.camacari. ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6717/3621-
6880 – Ana Paula Souza Silva – Presidente da COMPEL.

PREGÃO N.º 0139/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - AVISO DE 
ABERTURA - Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos e soluções, devido a necessidade da continuidade 
das ações em saúde. Acolhimento: 23/07/2019 a partir das 
08h00min; Abertura: 24/07/2019, às 09h00min; Disputa: 
24/07/2019, às 14h30min. (Horário Brasília)Edital /  
Informações:Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: 
(71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca – Pregoeira.

PREGÃO N.º 140/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - AVISO DE 
ABERTURA – Objeto: Aquisição de estruturas modulares tipo 
stand para uso em ações e plantões dos Programas Sociais 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação de 
Camaçari. Acolhimento: 23/07/2019 a partir das 08h00min; 
Abertura: 24/07/2019, às 09h00min; Disputa: 24/07/2019, às 
10h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações:Edital/ 
Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6880 – 
Wadna Cheile Melo Aragão – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0141/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - AVISO DE 
ABERTURA – Objeto:  Registro de Preço para aquisição de tiras 
reativas, aparelho glicosímetro, seringa, lanceta, para atender as 
Unidades de Saúde do município de Camaçari    . Acolhimento: 
25/07/2019 a partir das 08h00min; Abertura: 26/07/2019, às 
09h00min; Disputa: 26/07/2019, às 14h30min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações:Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca – 
Pregoeira.

EXTRATO DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 001/2019; 
CONTRATADA: HUMILDES, PINHEIROS & CARIBÉ 
ADVOGADOS; OBJETO :  Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados de consultoria jurídico-administrativa nas áreas de 
licitação e contratos, mediante a elaboração de pareceres 
jurídicos e orientação na prática de atos administrativos e de 
caráter normativo interno; bem como representar judicial e 
extrajudicialmente a CONTRATANTE nas demandas 
contenciosas, inclusive as consideradas como de singular 
complexidade, de natureza  cível, fiscal e que envolvam a 
Fazenda Pública, nas justiças Comum estadual e federal, em 
todos os graus de jurisdição, além do acompanhamento de 
processos de interesse da CONTRATANTE junto ao Tribunal de 
Contas dos Municípios – TCM/BA. VALOR GLOBAL: R$ 
198.000,00. (Cento e noventa e oito mil reais). ARMANDO 
BRIGTH MANÇUR FILHO- DIRETOR PRESIDENTE.

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público-STT, através 
do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público que, nos termos da 
Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente Lei Federal 8.666/93 e 
Lei Municipal nº 807/07, realizará licitação, modalidade Pregão 
Presencial, para Aquisição de material de expediente para atender 
as necessidades da STT. Data entrega envelopes: 24/07/2019, às 
09:00Hs, sala reunião da STT. Edital gratuitamente na sede da 
STT, Loteamento Espaço Alpha, s/n. Jardim Limoeiro. Camaçari – 
BA e/ou no Portal de Compras do Município de Camaçari. 
Esclarecimentos: sede da STT e pelo tel. (71) 3622-7722, horário: 
08h às 12h e 14h às 17h. 
Camaçari–BA, 10/07/2019. 

Hertz B. R. Seabra
Pregoeiro
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