Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano XVIII - Nº 1492 de 31 de Agosto de 2020 - Pagina: 01 de 15

Atos do Poder Executivo
DECRETOS

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2020

DECRETO DE 04 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
do Município, resolve:
EXONERAR NIEL SILVA DOS SANTOS, cadastro
831679, do cargo de Coordenador, símbolo GES II, da
estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, em 04 de
março de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 04 DE MARÇO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Constituição
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:
NOMEAR JOAO BATISTA MACEDO, para o cargo de
Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico - SEDEC,
em 01 de abril de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2020
DECRETO DE 31 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
do Município, resolve:
EXONERAR MANOEL CIRIACO BARBOSA FILHO,
cadastro 831690, do cargo de Coordenador, símbolo
GES II, da estrutura da Secretaria de Serviços Públicos SESP, em 31 de março de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Constituição
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:
NOMEAR EDNA DE JESUS SOUZA, para o cargo de
Secretária Executiva II, símbolo GAS IV, da estrutura
da Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de abril de
2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
do Município, resolve:

DECRETO DE 06 DE ABRIL DE 2020

NOMEAR MARCELO HENRIQUE DE SOUZA
OLIVEIRA DA CRUZ, no cargo de Supervisor, símbolo
CC III na estrutura da Secretaria de Saúde – SESAU, em
05 de maio de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Constituição
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 05 DE MAIO DE 2020.

DESTITUIR HELIANE CARNEIRO LEÃO, cadastro
n°. 60252, da função de Confiança de Vice-Diretora de
Unidade Escolar I, FCE IV-B, da Escola Municipal
Marquês de Abrantes, da estrutura da Secretaria da
Educação - SEDUC, em 06 de abril de 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 06 DE ABRIL DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE ABRIL DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela
Lei Orgânica do Município, resolve:
DESIGNAR HELIANE CARNEIRO LEÃO, cadastro n°.
60252, para a função de Confiança de Diretora de
Unidade Escolar I, FCE I-B, da Escola Municipal Marquês
de Abrantes, da estrutura da Secretaria da Educação SEDUC, em 07 de abril de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 07 DE ABRIL DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE15 DE ABRIL DE 2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela
Lei Orgânica do Município, resolve:
DESTITUIR A PEDIDO ELISANGELA DE JESUS,
cadastro n°. 61029, da função de Confiança de Secretária
de Unidade Escolar II, SUE II-B, da Escola Municipal Luiz
Rogério de Souza, da estrutura da Secretaria da
Educação - SEDUC, em 15 de abril de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 15 DE ABRIL DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE JULHO DE 2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
do Município, resolve:
REMANEJAR os cargos comissionados de suas
respectivas secretarias, para as secretarias designadas,
conforme relacionado abaixo:

DECRETO DE 05 DE MAIO DE 2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE JULHO DE 2020.

Joselene Cardim Barbosa Souza
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Gorete de Araújo Oliveira
PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS LTDA

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SEINFRA
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PORTARIA N° 112/2020
DE 24 DE AGOSTO DE 2020

SECRETARIA DA INFRAESTRURURA
A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas por lei,
RESOLVE

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa
PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS LTDA, CNPJ 05.952.091/0001-89, a iniciar
o serviço de execução das obras de melhoramentos da
interseção rodoviária entre a Rodovia BA-535 (Via
Parafuso) e a Rodovia BA-531 (Estrada da
Cascalheira), contemplando construção de alças de
acesso com revestimento em CBUQ, sistema de
drenagem, sinalização e revitalização do viaduto
existente no Município de Camaçari - Bahia, conforme
contrato 0421/2020.

Designar o servidor Leon Pereira Brito Franco,
Engenheiro Civil, cadastro 831545, CREA 71765-D, CPF
008.310.035-02 para fiscalizar a execução das obras de
melhoramentos da interseção rodoviária entre a Rodovia
BA-535 (Via Parafuso) e a Rodovia BA-531 (Estrada da
Cascalheira), contemplando construção de alças de
acesso com revestimento em CBUQ, sistema de
drenagem, sinalização e revitalização do viaduto
existente no Município de Camaçari - Bahia, conforme
contrato 0421/2020.
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 24 de
agosto de 2020

SEDUR

Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 83/2020
DE 21 DE AGOSTO DE 2020
Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor
Leon Pereira Brito Franco, Engenheiro Civil, cadastro
831545, CREA 71765-D, CPF 008.310.035-02, com os
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de
serviços parciais.
Camaçari, 24 de agosto de 2020
Ciente
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Dispõe sobre a aprovação de
remembramento de 02 (duas) áreas de terra
designados como Lote 03, Quadra 04, com
área total de 500,25m² e Lote 02, Quadra
R04, com área total de 519,18m², situada no
Loteamento Paraíso dos Lagos, Guarajuba,
situado Distrito de Monte Gordo do
município de Camaçari-Bahia. A área a ser
remembrada resultará em 01 nova área:
Lote 02 A com área de 1.019,43 m² na forma
que indica.
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O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo nº
00821.22.09.836.2020, assim como as demais
disposições de Direito pertinentes.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas de
terra designados como Lote 02, Quadra 04, com área
total de 519,18m² e Lote 03, Quadra 04, com área total de
500,25m² situada no Loteamento Paraíso dos Lagos,
Guarajuba, situado Distrito de Monte Gordo do município
de Camaçari-Bahia. A área a ser remembrada resultará
em 01 nova área: Lote 02 A, Quadra 04, com área de
1.019,43 m² na forma que indica.
Parágrafo único – As áreas ora remembrada são de
propriedade de ÁLVARO CARVALHO PAES, inscrito
no CPF: n° 226.317.715-91, conforme o registro no
Cartório do 1º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca
de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de nº 17.321 e
matrícula de nº 16.284, e Inscrito no Censo Imobiliário
Municipal sob n° 70.215 .
Art. 2° - As situações atuais das áreas estão assim
descritas:
LOTE 02 – Área = 519,18 m²
Inicia-se a descrição deste perímetro partindo do vértice
V03, definido pela coordenada geográfica de Latitude
12°38'46,26606" Sul e Longitude 38°04'29,36640"
Oeste , pela coordenada plana UTM 8.601.813,21 m
Norte e 600.471,54 m Leste, representadas no Sistema
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo
como Datum o SIRGAS2000 , situado no limite com
LOTE 01 seguindo com distância de 16,15 m e azimute
plano de 180°00'00"
chega-se ao vértice V04 , de
coordenadas plana UTM 8.601.797,06 m Norte e
600.471,54 m Leste; deste, segue confrontando neste
trecho com LOTE 14 seguindo com distância de 5,23 m
e azimute plano de 225°00'00" chega-se ao vértice
V05 , de coordenadas plana UTM 8.601.793,36 m Norte
e 600.467,84 m Leste; deste, segue
seguindo com
distância de 22,80 m e azimute plano de 270°00'00"
chega-se ao vértice V06 , de coordenadas plana UTM
8.601.793,36 m Norte e 600.445,04 m Leste; deste,
segue confrontando neste trecho com
LOTE 03,
seguindo com distância de 19,85 m e azimute plano de
0°00'00" chega-se ao vértice V02 , de coordenadas
plana UTM 8.601.813,21 m Norte e 600.445,04 m Leste;
deste, segue confrontando neste trecho com ALAMEDA
BOSQUE DO LAGO, seguindo com distância de 26,50
m e azimute plano de 90°00'00" chega-se ao vértice
V03 , ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro, representada no Sistema
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo
como Datum o SIRGAS 2000. Georreferenciamento
realizado com uso de coordenadas obtidas do Google
Earth.Os azimutes e distâncias, área e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM.
LOTE 03 – área = 500,25 m²
"Inicia-se no vértice denominado V01 (N=8.576.994,57;
E=579.614,19), em Inicia-se a descrição deste perímetro
partindo do vértice V01, definido pela coordenada
geográfica de Latitude 12°38'46,27084" Sul e Longitude
38°04'30,74200" Oeste , pela coordenada plana UTM
8.601.813,21 m Norte e 600.430,04
m Leste,
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao
Meridiano Central 39° WGr, tendo como Datum o
SIRGAS 2000 , situado no limite com ALAMEDA
BOSQUE DO LAGO seguindo com distância de 15,00 m
e azimute plano de 90°00'00" chega-se ao vértice V02 ,
de coordenadas plana UTM 8.601.813,21 m Norte e
600.445,04 m Leste; deste, segue confrontando neste
trecho com LOTE 02 (Matrícula nº 17.321), seguindo
com distância de 19,85 m e azimute plano de
180°00'00" chega-se ao vértice V06 , de coordenadas
plana UTM 8.601.793,37 m Norte e 600.445,04 m Leste;
deste, segue confrontando com LOTE 14 com distância
de 13,50 m e azimute plano de 180°00'00" chega-se ao
vértice V07 , de coordenadas plana UTM 8.601.779,86
m Norte e 600.445,04 m Leste; deste, segue
confrontando com LOTE 12 com distância de 15,00 m e
azimute plano de 270°00'00" chega-se ao vértice V08 ,
de coordenadas plana UTM 8.601.779,86 m Norte e
600.430,04 m Leste; deste, segue com distância de
33,35 m e azimute plano de 0°00'00" chega-se ao
vértice V01 , ponto inicial da descrição deste perímetro
Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro,
representada no Sistema UTM, referenciadas ao
Meridiano Central 39° WGr, tendo como Datum o
SIRGAS 2000. Georreferenciamento realizado com uso
de coordenadas obtidas do Google Earth. Os azimutes e
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano
de projeção UTM.
Art. 3° - A área resultante do remembramento ficará
assim descrita e caracterizada:
LOTE RESULTANTE 02- A – área – 1.019,43 m²
Inicia-se a descrição deste perímetro partindo do vértice
V02, definido pela coordenada geográfica de Latitude
12°38'46,26911" Sul e Longitude 38°04'30,24479"
Oeste , pela coordenada plana UTM 8.601.813,21 m
Norte e 600.445,04 m Leste, representadas no Sistema
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo
como Datum o SIRGAS2000 , situado no limite com
ALAMEDA BOSQUE DO LAGO seguindo com distância
de 26,50 m e azimute plano de 90°00'00" chega-se ao
vértice V03 , de coordenadas plana UTM 8.601.813,21
m Norte e 600.471,54 m Leste; deste, segue
confrontando neste trecho com LOTE 01, seguindo com
distância de 16,15 m e azimute plano de 180°00'00"
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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chega-se ao vértice V04 , de coordenadas plana UTM
8.601.797,06 m Norte e 600.471,54 m Leste; deste,
segue confrontando com LOTE 14 com distância de 5,23
m e azimute plano de 225°00'00" chega-se ao vértice
V05 , de coordenadas plana UTM 8.601.793,36 m Norte
e 600.467,84 m Leste; deste, segue com distância de
22,80 m e azimute plano de 270°00'00" chega-se ao
vértice V06 , de coordenadas plana UTM 8.601.793,37
m Norte e 600.445,04 m Leste; deste, segue com
distância de 13,50 m e azimute plano de 180°00'00"
chega-se ao vértice V07 , de coordenadas plana UTM
8.601.779,86 m Norte e 600.445,04 m Leste; deste,
segue confrontando com LOTE 12 com distância de
15,00 m e azimute plano de 270°00'00" chega-se ao
vértice V08 , de coordenadas plana UTM 8.601.779,86
m Norte e 600.430,04 m Leste; deste, segue
confrontando com LOTE 04 com distância de 33,35 m e
azimute plano de 0°00'00" chega-se ao vértice V01 , de
coordenadas plana UTM 8.601.813,21 m Norte e
600.430,04 m Leste; deste, segue confrontando com
ALAMEDA BOSQUE DO LAGO com distância de 15,00
m e azimute plano de 90°00'00" chega-se ao vértice
V02 , ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro, representada no Sistema
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo
como Datum o SIRGAS 2000. Georreferenciamento
realizado com uso de coordenadas obtidas do Google
Earth. Os azimutes e distâncias, área e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM.
Art. 4° Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta)
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de
caducidade prevista em Lei.
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1.000,00m² de área para cada terreno, a ser
remembrado em 01 área cujo o lote
resultante é o de lote 2934A com área total
de 2.000,00m², na forma que indica.
O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo nº
00325.22.09.836.2020, assim como as demais
disposições de Direito pertinentes.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas
designadas pelo Lotes 2933 e Lote 2934, situado na
Quadra BO, do Loteamento Parque Real Serra Verde,
registrado no 2º Cartório de Registro de Imóveis de
Camaçari sob matrículas de n°s 20.650 e 18.081, Censo
Imobiliário Municipal sob n°s 05285 e 2003959, com a
área total de 2.000,00m².
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de
propriedade de DÉBORA MOREIRA PINHEIRO VAZ,
portadora do RG n° 06681119-84 – SSP/BA, inscrita no
CPF/MF sob nº 805.195.045-34, conforme as Certidões
de Ônus registradas no 2° Ofício de Registro de Imóveis
de Camaçari cujas matrículas são as de n°s 20.650 e
18.081.
Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:
LOTE n° 2933

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 21 DE AGOSTO
DE 2020.
SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 84/2020
DE 21 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre a aprovação de
Remembramento dos Lotes de terreno
próprio de n°s 2933 e 2934, da Quadra BO,
integrantes do Loteamento PARQUE REAL
SERRA VERDE, no Distrito da Sede,
situado no município de Camaçari, medindo

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Inicia-se a descrição do perímetro no vértice V2 de
coordenadas planas 8590980.305 m Norte e 577438.135
m Leste, seguindo com distância de 25.00 m e azimute
plano de 336°27'27" chega-se ao vértice V3 de
coordenadas planas 859096.844 m Norte e 577426.154
m Leste, confrontando neste trecho com a rua Guedes ,
daí seguindo com a distância de 40.00 m, e azimute
plano de 66°2'24" chega-se ao vértice V4 de
coordenadas planas 8590999.427
m Norte e
577464.634 m Leste, confrontando neste trecho com o
lote 2932, daí seguindo com distância de 25.00m e
azimute plano de 156°0'5", chega-se ao vértice V5 de
coordenadas planas 8590976.312 m Norte e
577474.935m Leste, confrontando neste trecho como
lote 2925 (Luzia Góes), daí seguindo com distância de
40.00 m e azimute plano de 246°26'29", chega-se ao
vértice V2, ponto final da descrição deste perímetro,
confrontando neste trecho com a lote 2934 a ser
amembrado, perfazendo uma área de 1000.00m² e
perímetro de 130.00m. Todas as coordenadas aqui
descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39
WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados
no plano de projeção UTM.
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LOTE n° 2934
Inicia-se a descrição do perímetro no vértice V1 de
coordenadas planas 8590937,396 m Norte e 577448.116
m Leste, seguindo com distância de 25.00 m e azimute
plano de 336°27'27" chega-se ao vértice V2 de
coordenadas planas
8590980.305 m Norte e
577438.135 m Leste, confrontando neste trecho com a
rua Guedes, daí seguindo com distância de 40.00 m e
azimute plano de 66°26'29" chega-se ao vértice V5, de
coordenadas planas
8590976.312 m Norte e
577474.935 m Leste, confrontando neste trecho com o
lote 2933 à ser amembrado, daí seguindo com distância
de 25.00 m e azimute plano de 156°0'5" chega-se ao
vértice V6, de coordenadas planas 859095.418 m Norte e
577484.889 m Leste, confrontando nesse trecho com o
lote 2926, daí seguindo com a distância de 40.00 m e
azimute de 246°27´27´´ chega-se ao vértice V1 ponto
final da descrição deste perímetro, confrontando neste
trecho com o Lote 2935, perfazendo uma área de
1000.00m²
e perímetro de 130.00m. Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao
Meridiano Central nº 39 WGr, tendo como Datum o
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
Art. 3° - As áreas resultantes do remembramento ficarão
assim descritas e caracterizadas:
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Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 21 DE AGOSTO
DE 2020.
SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 85/2020
DE 21 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre a aprovação de
Remembramento dos Lotes de terreno
próprio de n°s 11 e 12 da FIP 5, integrantes
do empreendimento denominado
Condomínio GENIPABU SUMMER PLACE,
integrante do Loteamento Genipabu, no
Distrito de Monte Gordo, situado no
município de Camaçari, medindo 425,00m²
de área para cada terreno, a ser
remembrado em 01 área cujo o lote
resultante é o de lote 11A com área total de
850,00m², na forma que indica.

LOTE 2933 A - RESULTANTE DO REMEMBRADO:
Inicia-se a descrição do perímetro no vértice V1 de
coordenadas planas 8590937,396 m Norte e 577448.116
m Leste, seguindo com distância de 25.00 m e azimute
plano de 333°57'53" chega-se ao vértice V3 de
coordenadas planas 859096.844 m Norte e 577426.154
m Leste, confrontando neste trecho com a rua Guedes,
daí seguindo com distância de 40.00 m e azimute plano
de 59°57'38" chega-se ao vértice V4 de coordenadas
planas 8590999.42m Norte e 577464.634 m Leste,
confrontando neste trecho com o lote 2932, daí seguindo
com distância de 50.00 m e azimute plano de 149°57'48"
chega-se ao vértice V6
859095.418 m Norte e
577484.889 m Leste, confrontando nesse trecho com o
lote 2926, daí seguindo com a distância 40.00 m e
azimute de 239°57´38´´ chega-se ao vértice V1 ponto
final da descrição deste perímetro, confrontando neste
trecho com Lote 2935, perfazendo uma área de
2000.00m²
e perímetro de 180.00m. Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao
Meridiano Central nº 39 WGr, tendo como Datum o
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob
pena de caducidade prevista em Lei.
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O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo nº
00257.22.09.836.2020, assim como as demais
disposições de Direito pertinentes.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas
designadas pelo Lote 11 e Lote 12, situado na FIP 5, do
empreendimento denominado Condomínio GENIPABU
SUMMER PLACE, integrante do Loteamento Genipabu,
registrado no Cartório de Imóveis de Camaçari sob
matrículas de n°s 23.589 e 23.533, Censo Imobiliário
Municipal sob n°s 095.223-0 e 095.224-9, com a área
total de 850,00m²
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de
propriedade de ANDRE DIAMANTINO VIANA, portador
da RG n° 0515447927 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob
nº 917.389.545-87, casado sob o regime da Comunhão
Parcial de Bens com TAIS MENEZES LIMA VIANA e
SIMONE DIAMANTINO VIANA LARANJEIRA,
portadora da RG nº 07953511-94 – SSP/BA, inscrita no
CPF/MF sob nº 008.611.555-30, casada sob o regime da
Comunhão Parcial de Bens com BRUNO LOPES
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.08.31 12:47:54 -03'00'
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LARANJEIRA, conforme as Certidões de Ônus
registradas no 1° Ofício de Registro de Imóveis de
Camaçari cujas matrículas são as de n°s 23.589 e
23.533.
Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:
LOTE n° 11
Inicia-se a descrição do perímetro no vértice V2, de
coordenadas N 8599413.883 m e E 599120.850 m,
deste, segue confrontando com a Rua “2” pela frente do
terreno; com os seguintes azimutes e distâncias:
35°14'56" e 17.00m até o vértice V3, de coordenadas N
8599427.800 m e E 599130.695 m, deste, segue
confrontando com a Área 10 da FIP5 pelo lado esquerdo
do terreno; com os seguintes azimutes e distâncias:
301°45'23" e 25.00 m até o vértice V4, de coordenadas N
8599440.960 m e E 599109.436 m, deste, segue
confrontando com a Área 4 da FIP5 pelos fundos do
terreno; com os seguintes azimutes e distâncias:
215°11'48" e 17.00 m até o vértice V5, de coordenadas N
8599427.122 m e E 599099.669 m, segue confrontando
com a Área 12 da FIP5 à ser amembrada pelo lado
direito do terreno; com os seguintes azimutes e
distâncias: 122°00'55" e 25.00 m até o vértice inicial da
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39
WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados
no plano de projeção UTM.
Art. 3° - As áreas resultantes do remembramento ficarão
assim descritas e caracterizadas:
LOTE n° 12
Inicia-se a descrição do perímetro no vértice V1, de
coordenadas N 8599400.123 m e E 599111.060 m,
deste, segue confrontando com a rua 2 pela frente do
terreno; com os seguintes azimutes e distâncias:
35°14'56" e 17.00 m até o vértice V2, de coordenadas N
8599413.883 m e E 599120.850 m, deste, segue
confrontando com a Área 11 da FIP 5 à ser amembrada
pelo lado esquerdo do terreno; com os seguintes
azimutes e distâncias: 302°01'55" e 25.00 m até o vértice
V5, de coordenadas N 8599427.122 m e E 599099.669
m, deste, segue confrontando com a Área 3 da FIP 5
pelos fundos do terreno; com os seguintes azimutes e
distâncias: 215°17'59" e 17.00 m até o vértice V6, de
coordenadas N 8599413.215 m e E 599089.821 m, daí,
segue confrontando com a Área 13 da FIP 5 pelo lado
direito do terreno; com os seguintes azimutes e
distâncias: 121°55'25" e 25.00 m até o vértice inicial da
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39
WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados
no plano de projeção UTM.
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LOTE 11A RESULTANTE DO REMEMBRAMENTO:
Inicia-se a descrição do perímetro no vértice V1, de
coordenadas N 8599400.123 m e E 599111.060 m,
deste, segue confrontando com a Rua “2” pela frente do
terreno; com os seguintes azimutes e distâncias:
35°14'56" e 34.00 m até o vértice V3, de coordenadas N
8599427.800 m e E 5999130.695 m, situado deste,
segue confrontando com a Área 10 da FIP5 pelo lado
esquerdo do terreno; com os seguintes azimutes e
distâncias: 301°45'23" e 25.00 m até o vértice V4, de
coordenadas N 8599440.961 m e E 599109.436 m,
deste, segue confrontando com as Áreas 4 e 3 da FIP 5,
pelos fundos do terreno, com os seguintes azimutes e
distâncias: 215°11'48" e 34.00 m até o vértice V6, de
coordenadas N 8599413.215 m e E 599089.821 m,
deste, segue confrontando com a Área 13 da FIP5 pelo
lado direito do terreno; com os seguintes azimutes e
distâncias: 121°55'25" e 25.00 m até o vértice inicial da
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39
WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados
no plano de projeção UTM.
Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob
pena de caducidade prevista em Lei.
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 21 DE AGOSTO
DE 2020.
SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 86/2020
DE 21 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre a aprovação de
remembramento de 02 (dois) áreas
designadas pelo LOTE 22 e 23, situados
na Quadra 12, do Loteamento denominado
“Parque Residencial Canto das Arvores”,
Distrito de Monte Gordo, neste Município de
Camaçari, medindo Lote 22 com área de
500,15 m² e Lote 23 com área de 500,15 m²,
para totalizar uma nova área de 1.000,30
m², na forma que indica:
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.08.31 12:48:14 -03'00'
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O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo nº
00261.22.09.340.2020, assim como as demais
disposições de Direito pertinentes.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (dois) áreas
designadas LOTE 22 e 23, situados na Quadra 12, do
Loteamento denominado “Parque Residencial Canto das
Arvores”, Distrito de Monte Gordo, neste Município de
Camaçari, medindo Lote 22 com área de 500,15 m² e
Lote 23 com área de 500,15 m², para totalizar uma nova
área de 1.000,30 m².
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de
propriedade de SILVANO DOS SANTOS REIS, inscrito
no CPF sob nº: 008.236.715-93, conforme o registros no
Cartório do 1º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca
de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de nº 27.464 e
nº 14.776. Inscrito no Censo Imobiliário Municipal nº
64483.
Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:
LOTE 22
LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição
deste perímetro no ponto V-01, de coordenadas N
8597834.55 E 596394.09; deste segue limitando-se de
frente com a Rua 03, com azimute de 136°7'28” por uma
distanciam de 14,29m: ate o v-02, de coordenadas N
8597824.24 E 596404.00; deste segue limitando-se do
lado direito com o lote n° 23, com azimute de 226°7'28”
por uma distancia de 35,00m.
Ate o v-03 de
coordenadas N 8597799.99 E 596378.77; deste segue
limitando-se de fundo com o lote n°05, com azimute de
316°7'28” por uma distancia de 14,29m. ate o v-04, de
coordenadas N 8597810.29 E 596368.86; deste segue
limitando-se do lado esquerdo com o lote n°21, com
azimute de 46°7'28” por uma distancia de 35,00m. Ate o
v-01, de coordenadas N 8597834.55 E 596394.09; ponto
inicial da descrição deste perímetro. Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao
Meridiano Central nº 39 WGr, tendo como datum o SAD2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro
foram calculados no plano de projeção UTM, totalizando
uma área de 500,15 m² e perímetro de 98,58m.
LOTE Nº 23
LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição
deste perímetro no ponto V-02, de coordenadas N
8597824.24 E 596404.00; deste segue confrontando de
frente com a Rua 03, com azimute de 136°7'28” por uma
distanciam de 14,29m: ate o v-05, de coordenadas N
8597813.94 E 596413.90; deste segue confrontando do
lado direito com o lote n° 24, com azimute de 226°7'28”
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por uma distancia de 35,00m. Ate o
v-06, de
coordenadas N 8597789.69 E 596388.67; deste segue
confrontando de fundo com o lote 04, com azimute de
316°7'28” por uma distancia de 14,29m. ate o v-03, de
coordenadas N 8597799.99 E 596378.77; deste segue
confrontando do lado esquerdo com o lote n°22, com
azimute de 46°7'28” por uma distancia de 35,00m. Ate o
v-02, de coordenadas N 8597824.24 E 596404.00; ponto
inicial da descrição deste perímetro. Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao
Meridiano Central nº 39 WGr, tendo como datum o SAD2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro
foram calculados no plano de projeção UTM, totalizando
uma área de 500,15 m² e perímetro de 98,58m.
Art. 3° - As áreas resultantes do remembramento ficarão
assim descritas e caracterizados:
LOTE Nº 22/23
LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição
deste perímetro no ponto V-01, de coordenadas N
8597834.55 E 596394.09; deste segue confrontando de
frente com a Rua 03, com azimute de 136°7'28” por uma
distanciam de 28,58m: ate o v-05, de coordenadas N
8597813.94 E 596413.90; deste segue confrontando do
lado direito com o lote n°24, com azimute de 226°7'28”
por uma distancia de 35,00m.
Ate o v-06, de
coordenadas N 8597789.69 E 596388.67; deste segue
confrontando de fundo com o lote n°04, e n°05, com
azimute de 316°7'28” por uma distancia de 28,58m. ate o
v-04, de coordenadas N 8597810.29 E 596368.86; deste
segue confrontando do lado esquerdo com o lote n°21,
com azimute de 46°7'28” por uma distancia de 35,00m.
Até o v-01, de coordenadas N 8597834.55 E 596394.09;
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao
Meridiano Central nº 39 WGr, tendo como datum o SAD2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro
foram calculados no plano de projeção UTM, totalizando
uma área de 1.000,30 m² e perímetro de 127,16 m.
Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob
pena de caducidade prevista em Lei.
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 21 DE AGOSTO
DE 2020.
SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO – SEDUR
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.08.31 12:48:37 -03'00'
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PORTARIA N° 87/2020
DE 21 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre a aprovação de
remembramento de 02 (duas) áreas,
denominadas: UM TERRENO PRÓPRIO E
BALDIO, com área total de 1.210,00m²; E
UM TERRENO PRÓPRIO E BALDIO, com
área total de 1.200,00m², situados no
Distrito de Abrantes em Camaçari-Bahia, no
lugar denominado SÍTIO GRAMA, em um
único UM TERRENO PRÓPRIO
totalizando 2.410,00m² (conforme
levantamento topográfico e memoriais
descritivos atualizados) passando a
denominar UM TERRENO PRÓPRIO
situado no lugar denominado SÍTIO
GRAMA, no Distrito de Abrantes em
Camaçari-Bahia.
O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo nº
00822.22.09.340.2018, assim como as demais
disposições de Direito pertinentes,
RESOLVE
Art. 1° - Aprovar o remembramento de Dois Lotes,
denominados: UM TERRENO PRÓPRIO E BALDIO,
com área total de 1.210,00m²; E UM TERRENO
PRÓPRIO E BALDIO, com área total de 1.200,00m²,
situados no Distrito de Abrantes em Camaçari-Bahia, no
lugar denominado SÍTIO GRAMA, em um único UM
TERRENO PRÓPRIO totalizando 2.410,00m²
(conforme levantamento topográfico e memoriais
descritivos atualizados) passando a denominar UM
TERRENO PRÓPRIO situado no lugar denominado
SÍTIO GRAMA, no Distrito de Abrantes em CamaçariBahia. Inscrições Imobiliárias Municipais sob os n°s:
55838 e 55837 e Registros no Cartório Imobiliário do
1º Ofício de Imóveis da Comarca de Camaçari- BA,
sob matrículas nºs: 9983 e 9988.
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de
propriedade de MARCO TÚLIO DE CARVALHO
FERRAZ, inscrito no CPF/MF sob nº: 548.602.707-97;
MELQUIADES AUGUSTO PIMENTA NETO, inscrito no
CPF/MF sob nº: 143.143.715-87; ANTONIO ROBSON
ARAUJO DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob nº:
168.365.615-68; ROSANA MARIA RAMOS DE
ALCANTARA, inscrita no CPF/MF sob nº: 455.093.87572; SARA CRISTINA LIMA FERREIRA, inscrita no
CPF/MF sob nº: 284.955.601-78; ANA CRISTINA
TROESCH FIGUEIREDO, inscrita no CPF/MF sob nº:
344.810.105-25; WENCESLAU FERNANDEZ
LORENZO, inscrito no CPF/MF sob nº: 274.985.815-15;
ELIZABETH BOAVENTURA PITTA, inscrita no CPF/MF
sob nº: 312.589.135-34; JOSEVAL ALVES BARBOSA,
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inscrito no CPF/MF sob nº; 222.397.405-82, e
MARCELO PAIM NERY, inscrito no CPF/MF sob nº:
798.368.105-44, nas proporções previstas nas certidões
de propriedade emitidas pelo Cartório do 1º Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari-Bahia,
sob as matrículas de n°s: 9983 e 9988.
Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:
ÁREA 1
Terreno Próprio e baldio, situado no Distrito de Abrantes
em Camaçari-Bahia, no lugar denominado SÍTIO
GRAMA. Com as seguintes medidas: 18,00m de frente;
18,00m de fundo; 68,00m de um lado e 66,00m do outro
lado; perfazendo uma área total de 1.210.00m².
MEMORIAL DESCRITIVO
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de
coordenadas N 8.580.153,99m e E 579.290,37m; deste
segue confrontando com RUA FERNANDO DE CIMA no
quadrante Nordeste, com azimute de 132°15'26,34" por
uma distância de 18,00m até o vertice V-02, de
coordenadas N 8.580.141,89m e E 579.303,69m; deste
segue confrontando com LOTE 22 no quadrante
Sudeste, com azimute de 222°15'26,34" por uma
distância de 66,00m até o vertice V-03, de coordenadas N
8.580.093,04m e E 579.259,31m; deste segue
confrontando com TERRENO BALDIO no quadrante
Sudoeste, com azimute de 305°55'01,65" por uma
distância de 18,00m até o vertice V-04, de coordenadas N
8.580.103,66m e E 579.244,64m; deste segue
confrontando com LOTE 24 no quadrante Noroeste, com
azimute 42°15'26,34" por uma distância de 68,00m até o
vertice V-01, ponto inicial da descrição deste perímetro,
fechando assim o perímetro do polígono acima descrito
com uma área superficial de 1.210.00m².
ÁREA 2
Terreno Próprio e baldio, situado no Distrito de Abrantes
em Camaçari-Bahia, no lugar denominado SÍTIO
GRAMA. Com as seguintes medidas: 18,00m de frente;
18,00m de fundo; 66,00m de um lado e 63,00m do outro
lado; perfazendo uma área total de 1.200.00m².
MEMORIAL DESCRITIVO
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de
coordenadas N 8.580.141,89m e E 579.303,69m; deste
segue confrontando com RUA FERNANDO DE CIMA no
quadrante Nordeste, com azimute de 132°15'26,34" por
uma distância de 18,00m até o vertice V-02, de
coordenadas N 8.580.129,78m e E 579.317,01m; deste
segue confrontando com TERRENO BALDIO no
quadrante Sudeste, com azimute de 222°15'26,34" por
uma distância de 63,00m até o vertice V-03, de
coordenadas N 8.580.083,15m e E 579.274,65m; deste
segue confrontando com TERRENO BALDIO no
quadrante Sudoeste, com azimute de 302°47'41,98" por
uma distância de 18,00m até o vertice V-04, de
coordenadas N 8.580.093,04m e E 579.259,31m; deste
segue confrontando com LOTE 23 no quadrante
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Noroeste, com azimute 42°15'26,34" por uma distância
de 66,00m até o vertice V-01, ponto inicial da descrição
deste perímetro, fechando assim o perímetro do polígono
acima descrito com uma área superficial de 1200.00m².
Art. 3° - A área resultante do remembramento ficar assim
descrita e caracterizada:

SESAU
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ÁREA RESULTANTE
Terreno Próprio e baldio, situado no Distrito de Abrantes
em Camaçari-Bahia, no lugar denominado SÍTIO
GRAMA, perfazendo uma área total de 2.410,00m².
MEMORIAL DESCRITIVO
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de
coordenadas N 8.580.153,99m e E 579.290,37m; deste
segue confrontando com RUA FERNANDO DE CIMA no
quadrante Nordeste, com azimute de 132°15'26,34" por
uma distância de 36,00m até o vertice V-02, de
coordenadas N 8.580.129,78m e E 579.317,01m; deste
segue confrontando com TERRENO BALDIO no
quadrante Sudeste, com azimute de 222°15'26,34" por
uma distância de 63,00m até o vertice V-03, de
coordenadas N 8.580.083,15m e E 579.274,65m; deste
segue confrontando com TERRENO BALDIO no
quadrante Sudoeste, com azimute de 302°47'41,98" por
uma distância de 18,00m até o vertice V-04, de
coordenadas N 8.580.093,04m e E 579.259,31m; de ste
segue confrontando com TERRENO BALDIO no
quadrante Sudoeste, com azimute de 305°55'01,65" por
uma distância de 18,00m até o vertice V-05, de
coordenadas N 8.580.103,66m e E 579.244,64m; deste
segue confrontando com LOTE 24 no quadrante
Noroeste, com azimute 42°15'26,34" por uma distância
de 68,00m até o vertice V-01, ponto inicial da descrição
deste perímetro, fechando assim o perímetro do polígono
acima descrito com uma área superficial de 2.410.00m².
Parágrafo Único. Após remembramento, a área passa a
ser identificada da seguinte forma: Terreno Próprio e
baldio, medindo 2.410,00m², conforme memorial
descritivo e levantamento topográfico do procedimento
administrativo aprovado na data de 29.06.2018.
Art. 4º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob
pena de caducidade prevista em Lei.
Art. 5° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DE CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO DE 2020.
SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE
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NOTA INFORMATIVA 001/2020
DE 13 DE MAIO DE 2020
(Atualizada em 27 de agosto de 2020)
RECOMENDAÇÕES SOBRE MEDIDAS DE
PREVENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19) DIRIGIDAS AOS
CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E CONGÊNERES
Considerando que as decisões sobre as regras para
enfrentamento durante período de quarentena foram
administrativamente gerenciadas pelos Condomínios, e
entendendo que o mesmo deve ocorrer quanto às
decisões acerca da retomada de atividades e
procedimentos de prevenção em conformidade com as
orientações das autoridades de saúde;
Considerando que a flexibilização quanto às medidas
restritivas pode impactar na possibilidade de contágio,
importante ressaltar a necessidade de preservar a
responsabilidade das entidades, associações,
condôminos e síndicos acerca das restrições nas áreas
de uso comum; e
Considerando a necessidade constante de atualização
das informações diante das mudanças no cenário
epidemiológico acerca da COVID-19 em Camaçari.
A Secretaria de Saúde de Camaçari – SESAU, resolve
atualizar a Nota Informativa DIVISA/SESAU divulgada
em 13 de maio de 2020.
1. ÁREAS DE LAZER
O condomínio deve limitar e ordenar os seus usuários,
bem como organizar para atender no mínimo as
seguintes condições descritas a seguir:
1.1 Academias de Ginástica e Áreas esportivas
1. No máximo, 50% da capacidade da área, desde que
não ultrapasse o limite de 01 (um) usuário a cada 4m2
(quatro metros quadrados) (áreas de treino).
2. Disponibilizar dispensador com álcool 70% para
higienização das mãos.
3. É obrigatório o uso de máscaras não profissionais, por
todos os funcionários do condomínio e usuários durante
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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a permanência nessas áreas, como também manter o
distanciamento mínimo de 2,0 metros (dois metros) entre
as pessoas. Se a área do local não permitir este
distanciamento, o condomínio poderá agendar o horário
para uso único ou pessoas da mesma família.
Educadores físicos ou outros profissionais que estejam
atuando nesses espaços deverão cumprir todas as
recomendações. Deverão ainda adequar suas atividades
práticas de modo a evitar ou reduzir o contato físico com
os alunos/usuários/condôminos.
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2. Disponibilizar, próximo à entrada da piscina, recipiente
de álcool 70% para que os usuários usem antes de tocar
na escada ou nas bordas da piscina.
3. Não é recomendado o uso de espaços como SPA e
sauna nesse momento.
4. Fazer a higienização e desinfecção das escadas,
balizas e bordas da piscina pelo menos uma vez por
período (matutino, vespertino e noturno).

4. É recomendado manter os cabelos presos durante a
permanência no local.

5. A concentração de cloro residual livre mantida na água
deverá se situar na faixa entre 0,8 mg/L e 3,0 mg/L.

5. Importante o uso de toalha de utilização pessoal
durante toda a prática de atividade física.

6. O pH da água deverá se situar na faixa entre 7,2 e 7,8.

6. Os bebedouros devem estar fechados, sendo de
responsabilidade de cada praticante levar seu recipiente
com água, que não deve ser compartilhado.
7. Deve ser realizada a limpeza geral e a desinfecção do
ambiente pelo menos uma vez por período (matutino,
vespertino e noturno).
8. Os usuários devem realizar a higienização de mãos se
possível com água e sabão ou com álcool 70% na
entrada e na saída da academia, sempre que utilizar os
equipamentos e durante a realização das atividades.
9. Os equipamentos devem, após cada uso, ser
higienizados com álcool 70% ou outras substâncias
degermante, em conformidade com as orientações dos
fabricantes dos equipamentos, tanto para o tipo de
degermante quanto para os pontos possíveis de
higienização.
10. Esteiras, bicicletas ergométricas e similares devem
ser utilizadas de forma a permitir menos 02 metros (dois
metros) de distância.
11. Caso sejam utilizadas barras, halteres, bancos,
colchonetes ou outros acessórios, os mesmos devem ser
individualizados e higienizados antes e/ou depois do uso
(a sistemática deverá ser definida pelo condomínio), com
álcool 70%, ou outras substâncias degermantes, em
conformidade com a compatibilidade dos materiais e com
as orientações dos fabricantes dos mesmos.
12. Os esportes coletivos estão proibidos, porém a área
pode ser utilizada pelos condôminos conforme critério
estabelecido pelo condomínio, como por exemplo,
agendamento de horário por Unidade
habitacional/família com tempo pré-determinado,
lembrando sempre de evitar aglomerações no local.
1.2 Piscina
1. No máximo, 50% (cinquenta por cento) da capacidade
da área da piscina, observando para manter o
distanciamento mínimo de 02 metros (dois metros) entre
as pessoas.
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1.3 Espaço kids, brinquedotecas, playgrounds,
parquinhos e similares.
Pode ser mantido suspenso ou liberado com opção por
agendamento de horário por apartamento/família com
tempo pré-determinado, mantendo a higienização a cada
troca do usuário, obedecendo regras definidas pelo
condomínio.
1.4 Salão de festa, área de churrasqueira e similares
Utilização por agendamento de horário por unidade
habitacional/família, limitando o número de pessoas de
forma a obedecer ao distanciamento social, mantendo a
higienização a cada troca do usuário.
1.5 Área de lazer aberta
No máximo, 50% (cinquenta por cento) da capacidade da
área de lazer, observando para manter o distanciamento
mínimo de 2 metros (dois metros) entre as pessoas.
2. ASSEMBLEIAS
Não convocar assembleias ou reuniões presenciais. Se o
assunto for inadiável, orienta-se realizar a assembleia
por meio digital.
3. MANUTENÇÃO
3.1 Manutenção Predial
Durante a realização de obras, nas áreas comuns e nas
unidades autônomas (apartamento/casas/lojas), o uso
de máscaras e constante higienização das mãos com
água e sabonete ou álcool em gel. Caso possua elevador
de serviço deixar o mesmo exclusivo para uso de obras.
Empresas terceirizadas ou prestadores de serviço
deverão ser informados sobre as regras vigentes de
contenção e prevenção à COVID-19 no condomínio e
deverão ter o seu cumprimento cobrado/supervisionado.
Não é recomendado o início de novas obras com
demolições e grande movimentação de material e
entulho. As decisões devem ser pautadas considerando
o direito de propriedade e a preservação do bem estar
coletivo.
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3.2 Manutenção de Equipamentos
Os técnicos devem utilizar máscaras faciais não
profissionais. Limitar horário para os acessos de
prestadores de serviços.
4. MUDANÇAS
Durante a realização de mudanças, os trabalhadores
devem usar máscaras e constante higienização das
mãos com água e sabonete ou álcool em gel. Caso
possua elevador de serviço deixar o mesmo exclusivo
para os trabalhadores da mudança, que deve ser
higienizado ao término da mudança.
5. ÁREAS COMUNS
5.1 Instalação de Dispensadores de Álcool em Gel
(70%):
1. Na entrada social e de serviço do condomínio, próximo
ao portão, ao dispositivo de acesso por biometria ou
catraca;
2. Próximo aos elevadores sociais e de serviços do
subsolo e do térreo;
3. Próximo do acesso a escadas;
4. No depósito dos resíduos; e
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- Manter distância de no mínimo 01 metro de outras
pessoas;
- Seguir as medidas de etiqueta respiratória; e
- Entrega de delivery – em caso de permissão da entrada
e circulação dos entregadores pelas áreas do
condomínio, deve ser observado o uso obrigatório de
máscaras faciais não profissionais.
7. ORIENTAÇÕES SOBRE OS TRABALHADORES
1. Recomenda-se avaliar o afastamento dos
trabalhadores pertencentes a grupo de risco, tais como
pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos,
hipertensos, diabéticos e gestantes dentre outras
comorbidades crônicas.
2. É recomendável eleger um trabalhador, por turno de
trabalho, para usar o interfone e telefone na estação de
trabalho. Higienizar o interfone e o telefone, a cada turno
de trabalho ou sempre que houver alternância de uso
com outra pessoa. Seguir as recomendações do
fabricante para desinfecção de equipamentos
eletrônicos como computadores e laptops. Para facilitar a
higienização do teclado de computador/laptop, sugerese a colocação de filme plástico sobre o mesmo; nesse
caso, o filme plástico precisa ser trocado, no início de
cada turno de trabalho, ou sempre que houver
alternância de uso entre pessoas.

5. Em outras áreas de circulação e acesso de pessoas.
6. ORIENTAÇÕES GERAIS
6.1 Manter, sempre que possível, a ventilação natural do
ambiente;
6.2 Intensificar as medidas:
- Não permitir aglomeração de pessoas;
- Utilização obrigatória de máscaras faciais não
profissionais quando pessoas circularem pelas áreas
comuns;
- Circular o mínimo possível pelas áreas comuns;
- Higienizar as mãos antes de sair de casa e ao chegar
em casa;
- Passar álcool gel (70%) nas mãos: na entrada do
condomínio, antes e depois de acionar equipamento de
biometria ou catraca, antes e depois de acionar o
elevador, antes e depois de abrir portas; antes e depois
de tocar no corrimão da escada;
- Preferencialmente usar o elevador sozinho ou com
pessoas do mesmo apartamento/família;
- Não entrar em elevador cheio e não conversar dentro do
elevador;
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3. Disponibilizar e garantir, para uso dos trabalhadores,
local para lavagem frequente das mãos, provido de
sabonete líquido e toalhas de papel descartável.
4. Disponibilizar, quando possível, banheiros para os
trabalhadores tomarem banho e trocarem de roupas no
final da jornada de trabalho.
5. Fornecimento e utilização de EPIs que sejam
adequados a cada atividade e aos riscos e disponibilizar
álcool gel para uso dos trabalhadores em pontos
estratégicos de fácil acesso.
6. Orientar os trabalhadores para seguir as medidas
preventivas para evitar a COVID-19, reforçando a
importância da etiqueta respiratória e de lavagem de
mãos.
7. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido (por
pelo menos 20 segundos), ao chegar ao trabalho, antes
da saída do seu local de trabalho, antes e após as
refeições, antes e após o uso do sanitário e sempre que
necessário durante o turno de trabalho. A lavagem com
água e sabão deve ter preferência sobre a utilização do
álcool gel.
8. Passar álcool gel 70% nas mãos: na entrada do
condomínio, antes e depois de acionar equipamento de
biometria, antes e depois de acionar o elevador, antes e
depois de abrir portas; antes e depois de tocar no
corrimão da escada.
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9. Manter distância de no mínimo 02 (dois) metros de
outras pessoas.
10. Não compartilhar objetos de uso pessoal.
11. Ambientes como copa, refeitório e mesa do cafezinho
oferecem risco maior de contágio, considerando que é
necessário retirar as máscaras para realizar a
alimentação. Para esses ambientes é recomendável
aumentar a distância e regular a quantidade de pessoas,
e, se possível, providenciar barreira física sobre as
mesas (entre as pessoas).
12. Identificar trabalhadores com sintomas suspeitos de
COVID-19 e estabelecer as recomendações vigentes de
encaminhamento/afastamento/testagem.
8. ORIENTAÇÕES NA PRESENÇA DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS
1. Ainda que a situação seja grave, o condômino
infectado não tem o dever de comunicar o síndico. Mas
tem o dever legal de cumprir as regras sanitárias.
2. O síndico não pode de forma alguma revelar o nome e
o apartamento/casa/unidade do doente.
3. Reforçar as medidas de higienização e desinfecção.
9. ORIENTAÇÕES AO CONDÔMINO SUSPEITO OU
DOENTE
1. Permanecer em isolamento na Unidade conforme
prescrição médica.
2. Não circular pelas áreas comuns, e quando necessário
circular precisa usar máscara.
3. Manter distancia mínima de 02 metros de outra
pessoa.
4. Acondicionar de forma segura o lixo da Unidade.
10. ORIENTAÇÕES PARA CONDÔMINO QUE TENHA
UM ANIMAL
1. Procure realizar os passeios nos horários com menos
circulação de pessoas.
2. Não deixar animal se encostar em superfícies, tipo
muros e calçadas.
3. Não permita que outras pessoas e animais encostem
nele.
4. Higienize as patinhas ao chegar em casa, com água e
sabão.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM, 28 DE AGOSTO DE
2020.
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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RESOLUÇÃO Nº 01/2020
O presidente do Conselho Municipal da Cultura de
Camaçari, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei 1017/2009, que reorganiza o Conselho, e da
Resolução nº 01 de 25 de maio de 2011, que instituiu o
seu regimento interno e ainda
CONSIDERANDO a necessidade de se instituir
formalmente Comissão que cuidará das deliberações
iniciais a respeito da Lei 14.017 de 29 de junho de 2020,
Lei Aldir Blanc
RESOLVE:
Art. 1º Designar, como membros da Comissão Especial
da lei Aldir Blanc, os seguintes conselheiros:
Táta Ricardo Pereira Tavares
Patrimônio Cultural Material e Imaterial (titular)
Flávio Guerra Merêncio
Música e Congêneres (titular)
Célia Magna Nunes Silva dos Santos (Negra Magna)
Sociedade Civil e Movimentos Sociais (titular)
Janete de Matos
Dança e Congêneres (titular)
Márcia Normando Tude
Secretaria Municipal de Cultura
Luciel Conceição Machado Neto
Secretaria Municipal de Cultura (Titular)
Guida Schnitman Queiroz
Secretaria Municipal de Cultura (suplente) e
Assessora Técnica Chefe da Secult
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Camaçari, 28 de agosto de 2020.
Luciel Conceição Machado Neto
Presidente do CMCC
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
0061/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA:
AIR LIQUIDE
BRASIL LTDA. DO OBJETO: Por meio de
presente termo aditivo, altera- se o CNPJ constante
no contrato n°0061/2017, datado de 03 de maio de
2017, originário do pregão presencial n°006/2017,
de modo que o CNPJ atual n°00.331.788/0031-34,
que corresponde ao da matriz da CONTRATADA,
passara a constar como CNPJ N° 00.331.788/002162, correspondente a filial de aratu da empresa
contratada, situada no município de Simões filhoBA. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições
do Contrato originário não modificadas por este
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 19
de Agosto de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS
DUPLAT. MUNICIPIO. AIR LIQUIDE BRASIL
LTDA.CONTRATADA.
SEGUNDO TERMO
AO CONTRATO Nº
0393/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA:
EMPRESA
KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. DO OBJETO:
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a
CLAUSULA
Q U I N TA D O C O N T R AT O
N°0393/2019, cujo objeto é o supracitado. DO
PRAZO: O contrato descrito na clausula anterior
fica prorrogado por 12 ( doze) meses, de modo que
, a partir de 10 de setembro de 2020, passará a viger
ate 10 de setembro de 2021. DO PREÇO: Ficam
mantidas as condições negociais do pacto ora
aditado , especialmente as disposições sobre o
preço, o qual fica estimado no valor global de R$
282.695,00(duzentos e oitenta e dois mil,
seiscentos e noventa e cinco reais), permanecendo
sem sofrer alteração. Fica mantida a forma de
pagamento no bojo do contrato original. DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do
Contrato originário e de seus termos aditivos não
modificadas por este Instrumento.
DA
ASSINATURA: Camaçari-BA, 21 de Agosto de
2020.
JOSE GAMA NEVES . MUNICIPIO.
EMPRESA KOFRE REPRESENTAÇÃO E
COMERCIO DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA..CONTRATADA.
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

HOMOLOGAÇÃO E ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania, no uso de suas
atribuições, homologa o PREGÃO N.º 076/2020
(ELETRÔNICO) – COMPEL - Registro de Preço para
eventual aquisição de Colchão D33, destinado aos
usuários atendidos na Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania - SEDES, as licitantes elencadas
abaixo:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/08/2020. ANDREA
BARBOSA MONTENEGRO SILVA - SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0464/2020 –
PREGÃO N.º 076/2020 (ELETRÔNICO) - COMPEL.
OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de
Colchão D33, destinado aos usuários atendidos na
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania SEDES. PROMINENTE FORNECEDOR: SIOLMAR
GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA,
conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 21/08/2020. ANDREA
BARBOSA MONTENEGRO SILVA - SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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