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carreira, designado pelo Procurador Geral para tal 

função, conforme previsto no artigo 10 da Lei municipal nº 

1.443/2016;

CONSIDERANDO o gozo de férias pelo Procurador 

Chefe da Procuradoria Administrativa no período de 

03/05/2021 á 01/06/2021;

RESOLVE, o Procurador-Geral do Município, editar a 

presente Portaria designando o exercício interino da 

chefia da Procuradoria Administrativa, nos seguintes 

termos:

Art. 1º. A Procuradoria Administrativa será chefiada, 

interinamente, entre 03/05/2021 e 01/06/2021 pelo 

Procurador do Município Rafael Couto Ribeiro – 

Matrícula 63514.

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

assinatura.

Camaçari, 03 de maio de 2021.

BRUNO NOVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA N° 062/2021
DE 19 DE ABRIL DE 2021

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
amembramento de 03 (três) áreas, situada 
no Loteamento “Espaço ALPHA”, lotes 04, 
25 e 26 da Quadra 2.3, no município de 
Camaçari- BA, na forma que indica: 

PORTARIA Nº 05/2021
03 DE MAIO DE 2021

O Procurador-Geral do Município de 

Camaçari, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições,

RESOLVE

Suspender a partir de 03 de maio de 2021 o gozo das 
férias concedidas no mês de maio do ano corrente, ao 
servidor BRUNO HELÁSIO AMORIM DE OLIVEIRA, 
matrícula nº 62774, ocupante do cargo de 
Subprocurador-Geral do Município, lotado na 
Procuradoria-Geral do Município – PGM, referente ao 
período aquisitivo de 30/05/2019 a 29/05/2020, para 
fruição em data oportuna, a ser fixada por essa 
Procuradoria.

PUBLIQUE E CUMPRA-SE.

BRUNO NOVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA PGM Nº 06/2021

Nomeia interinamente a chefia da 
Procuradoria Administrativa, na forma 
instituída pela Lei Municipal nº 
1.443/2016.

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1.443/2016, de 

22 de junho de 2016, determinou a reorganização da 

Procuradoria Geral do Município criando Procuradorias 

Especializadas (artigo 9º);

CONSIDERANDO que cada Procuradoria Especializada 

deve ser chefiada por Procurador do Município de 
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A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Diário Oficial nº 1574, de 04 janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 01619.22.09.836.2020, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes. 

RESOLVE 

Art. 1° - Aprovar o amembramento de 03 (três) áreas 
localizadas no Loteamento “Espaço ALPHA”, cujo lote 04 
possui área de 500,00m² e é inscrito no Censo Imobiliário 
Municipal sob n° Po022.785, o lote 25 com área de 
500,00m² e inscrito no Censo Imobiliário Municipal sob n° 
22660  e o lote 26 com área de 500,00m² e inscrito no 
Censo Imobiliário Municipal sob n° 22661, á serem 
amembrados em 01 (um) novo lote resultante 
denominado Lote 01A com área de 1500,00 m². 

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de ALEXANDER QUEIROZ DOS SANTOS 
ME, como nome fantasia KONTRAT SERVIÇOS, 
empresário individual, portador do CNPJ/MF sob 
n°05.554.546/0001-08, com sede na rua Ponto Certo, 
s/n°, Edifício 2°, sala 04-A, Ponto Certo, Camaçari-Ba, 
CEP: 42801-090; e e-mail:kontrata@icloud.com, e neste 
representado pelo sócio de  ALEXANDER QUEIROZ 
DOS SANTOS, brasileiro, solteiro e não convive em 
regime de união estável, comerciante, RG 710381166-
SSP/BA, CPF/MF 930.680.505-53, filho de João Batista 
Ribeiro dos Santos e Lenalva Queiroz de Lima, residente 
e domiciliado na Rua Ponto Certo, n° 128, Ponto Certo, 
Camaçari-Ba, CEP 42801-090, sendo ele COMPRADOR 
da razão de 50%; LL PATRIMONIAL LTDA, sociedade 
empresarial  l imitada, portador do CNPJ/MF 
32.226.533/0001-82, com sede na Rodovia BA-093, KM 
11,5, n 11713, Pitanga dos Palmares, Simões Filho-BA, 
CEP 43700-000 e neste representado pelo sócio 
administrador: Leandro Lamonica Azeredo, brasileiro, 
casado sob. regime de comunhão parcial de bens, 
empresári0,RG 0820144002 SSP/BA, CPF/MF 
785.564.655-87, filho de Jose Santana Azeredo e Martha 
Lamonica Azeredo., residente e domiciliado na Rua 
Canario, n° 33, apt 101, Camaçari de Dentro, Camaçari-
Bahia, CEP 42.807-030, sendo ela COMPRADOR, da 
razão de 25%; RL PATRIMONIAL LTDA, sociedade 
empresarial  l imitada, portador do CNPJ/MF 
32.045.689/0001-67, com sede na Rodovia BA-093, KM 
11,5, n° 11713, Pitanga dos Palmares, Simões Filho-
Bahia, CEP 43700-000 e neste ato representado pelo 
sócio-administrador Rodrigo Lamonica Azeredo, 
brasileiro, casado sob. regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, filho de José Santana Azeredo e 
Martha Lamonica Azeredo, RG 97030770 SSP/BA, 
CPF/MF 007.892.795-17, residente e domiciliado na Rua 
Canario, n° 33, apt 101, Camaçari de Dentro, Camaçari-
Bahia, CEP 42.807-030, sendo ela COMPRADOR, de 
razão de 25%.

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

LOTE 04

LIMITES E CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V05, de coordenadas N 
8.596.071,19m e E 576.600,63m; deste segue 
confrontando com LOTE 25 no quadrante Nordeste, com 
azimute de 133°50'40,02" por uma distância de 12,50m 
até o vertice V02C, de coordenadas N 8.596.062,53m e E 
576.609,65m; deste segue confrontando com LOTE  05 
no quadrante Noroeste, com azimute de 43°50'40,02" por 
uma distância de 40,00m até o vertice V03, de 
coordenadas N 8.596.091,38m e E 576.637,36m; deste 
segue confrontando com ACESSO no quadrante 
Sudoeste, com azimute de 313°50'40,02" por uma 
distância de 12,50m até o vertice V04, de coordenadas N 
8.596.100,03m e E 576.628,34m; deste segue 
confrontando com LOTE 03 no quadrante Sudeste, com 
azimute 223°50'40,02" por uma distância de 40,00m até o 
vertice V05, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
fechando assim o perímetro do polígono acima descrito 
com uma área superficial de 500.00m².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.

LOTE 25 

LIMITES E CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V02A, de coordenadas N 
8.596.042,34m e E 576.572,93m; deste segue 
confrontando com RUA MARLIM AZUL a sul, com 
azimute de 133°50'40,02" por uma distância de 12,50m 
até o vértice V02B, de coordenadas N 8.596.033,68m e E 
576.581,94m; deste segue confrontando com LOTE 24 a 
LESTE, com azimute de 43°50'40,02" por uma distância 
de 40,00m até o vértice V02C, de coordenadas N 
8.596.062,53m e E 576.609,65m; deste segue 
confrontando com LOTE 04 A NORTE, com azimute de 
313°50'40,02" por uma distância de 12,50m até o vértice 
V05, de coordenadas N 8.596.071,19m e E 
576.600,63m; deste segue confrontando com LOTE 26 A 
OESTE com azimute 223°50'40,02" por uma distância de 
40,00m até o vértice V02A, ponto inicial da descrição 
deste perímetro, fechando assim o perímetro do polígono 
acima descrito com uma área superficial de 500.00m². 
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. 

LOTE 26

LIMITES E CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V01, de coordenadas N 
8.596.051,00m e E 576.563,91m; deste segue 
confrontando com RUA MARLIM AZUL no quadrante 
Nordeste, com azimute de 133°50'40,02" por uma 
distância de 12,50m até o vértice V02A, de coordenadas 
N 8.596.042,34m e E 576.572,93m; deste segue 
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confrontando com LOTE 25 no quadrante Noroeste, com 
azimute de 43°50'40,02" por uma distância de 40,00m 
até o vertice V05, de coordenadas N 8.596.071,19m e E 
576.600,63m; deste segue confrontando com LOTE 03 
no quadrante Sudoeste, com azimute de 313°50'40,02" 
por uma distância de 12,50m até o vertice V06, de 
coordenadas N 8.596.079,84m e E 576.591,62m; deste 
segue confrontando com LOTE 27 no quadrante 
Sudeste, com azimute 223°50'40,02" por uma distância 
de 40,00m até o vertice V01, ponto inicial da descrição 
deste perímetro, fechando assim o perímetro do polígono 
acima descrito com uma área superficial de 
500.00m².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° - A área resultante do amembramento ficará assim 
descrito e caracterizado:

LOTE RESULTANTE 01A 

LIMITES E CONFRONTANTES: Iniciando no vértice 
V02B, de coordenadas N 8.596.033,68m e E 
576.581,94m; deste segue confrontando com LOTE 24 
no quadrante Noroeste, com azimute de 43°50'40,02" por 
uma distância de 40,00m até o vértice V02C, de 
coordenadas N 8.596.062,53m e E 576.609,65m; deste 
segue confrontando com LOTE  05 no quadrante 
Noroeste, com azimute de 43°50'40,02" por uma 
distância de 40,00m até o vértice V03, de coordenadas N 
8.596.091,38m e E 576.637,36m; deste segue 
confrontando com ACESSO no quadrante Sudoeste, 
com azimute de 313°50'40,02" por uma distância de 
12,50m até o vértice V04, de coordenadas N 
8.596.100,03m e E 576.628,34m; deste segue 
confrontando com LOTE 03 no quadrante Sudeste, com 
azimute de 223°50'40,02" por uma distância de 40,00m 
até o vértice V05, de coordenadas N 8.596.071,19m e E 
576.600,63m; deste segue confrontando com LOTE 03 
no quadrante Sudoeste, com azimute de 313°50'40,02" 
por uma distância de 12,50m até o vértice V06, de 
coordenadas N 8.596.079,84m e E 576.591,62m; deste 
segue confrontando com LOTE 27 no quadrante 
Sudeste, com azimute de 223°50'40,02" por uma 
distância de 40,00m até o vértice V01, de coordenadas N 
8.596.051,00m e E 576.563,91m; deste segue 
confrontando com RUA MARLIM AZUL no quadrante 
Nordeste, com azimute de 133°50'40,02" por uma 
distância de 12,50m até o vértice V02A, de coordenadas 
N 8.596.042,34m e E 576.572,93m; deste segue 
confrontando com RUA MARLIM AZUL no quadrante 
Nordeste, com azimute 133°50'40,02" por uma distância 
de 12,50m até o vértice V02B, ponto inicial da descrição 
deste perímetro, fechando assim o perímetro do polígono 
acima descrito com uma área superficial de 
1500.00m².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. 4° – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Arquiteto e Urbanista João Paulo de Almeida 
Doria de Sousa sob. Registro de n° 00A159275-0, nos 
termos da RRT de n° SI10554625R01CT001.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Art. 5° - A aprovação desta Portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

Art. 6º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.                                                                                                                                                                                                                                           

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 19 DE ABRIL DE 2021.

SÉRGIO MURILO FALCÃO DA SILVA 
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO 

URBANÍSTICO 

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 071/2021
DE 28 DE ABRIL DE 2021

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
remembramento de 02 (duas) áreas 
designadas pelo LOTE 19 da Quadra Única 
do Loteamento Bom Jesus medindo 
1.535,50m² e um lote de terreno próprio 
designado pela letra “A” integrante do 
desmembramento situado no lote 18 do 
Loteamento Bom Jesus,  medindo 
545,75m², ambos os lotes localizados no 
Distrito de Monte Gordo, neste Município de 
Camaçari para totalizar uma nova área de 
2.081,25m², na forma que indica.

 
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Diário Oficial nº 1574, de 04 janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 00008.22.09.340.2021, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas 

designadas pelo LOTE 19, com área de 1.535,50m² e 
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inscrito Censo Imobiliário Municipal sob n°052787-4 

e o LOTE “A” com área de 545,75m² e inscrito Censo 

Imobiliário Municipal sob n°52.786, ambos 

localizados no Loteamento denominado Bom Jesus, no 

Distrito de Monte Gordo, neste Município de Camaçari, 

tendo como lote resultante o LOTE RESULTANTE A 

com uma nova área de 2.081,25m².

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 

propriedade de ODENILTON SOARES ALVES, 

brasileiro, comerciante, portador da Cédula de 

Identidade n°  03.177.927-17 SSP/BA, e do CPF/MF n° 

670973085-91, casado sob. regime da comunhão parcial 

de bens com MARINES DANTAS ALVES, brasileira, 

comerciante, portadora da Cédula de Identidade n°  

03.879.560-42 SSP/BA e do CPF/MF n 826.135.675-20, 

residentes e domiciliados na Rua Bom jesus, s/n, Monte 

Gordo, Camaçari, Bahia.

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

LOTE 19

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 

deste perímetro no vértice V01, de coordenadas N 

8.602.170,29m e E 598.864,95m; deste segue 

confrontando com LOTE 20  A OESTE, com azimute de 

228°16'27,2" por uma distância de 41,50m até o vértice 

V04, de coordenadas N 8.602.142,67m e E 

598.833,98m; deste segue confrontando com ÁREA DE 

TERCEIROS  A SUL , com azimute de 135°00'18,0" por 

uma distância de 36,00m até o vértice V03A, de 

coordenadas N 8.602.117,22m e E 598.859,43m; deste 

segue confrontando com LOTE 18 A LESTE, com 

azimute de 51°07'06,0" por uma distância de 41,50m até 

o vértice V02A, de coordenadas N 8.602.143,27m e E 

598.891,74m; deste segue confrontando com RUA A AO 

NORTE, com azimute 315°15'31,2" por uma distância de 

38,05m até o vértice V01, ponto inicial da descrição deste 

perímetro, fechando assim o perímetro do polígono 

acima descrito com uma área superficial de 1.535,50m². 

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 desmembramento 

ficarão assim descritas e caracterizados:

LOTE “ A” 

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 

deste perímetro no vértice V02A, de coordenadas N 

8.602.143,27m e E 598.891,74m; deste segue 

confrontando com LOTE 19 A SUL  com azimute de 

231°07'06,0" por uma distância de 41,50m até o vértice 

V03A, de coordenadas N 8.602.117,22m e E 

598.859,43m; deste segue confrontando com LOTE 17 A 

OESTE, com azimute de 135°00'18,0" por uma distância 

de 13,50m até o vértice V03B, de coordenadas N 

8.602.107,67m e E 598.868,98m; deste segue 

confrontando com LOTES B, C e D A LESTE, com 

azimute de 49°44'32,3" por uma distância de 41,41m até 

o vértice V02B, de coordenadas N 8.602.134,43m e E 

598.900,57m; deste segue confrontando com RUA A  A 

NORTE,  com azimute 315°00'18,0" por uma distância de 

12,50m até o vértice V02A, ponto inicial da descrição 

deste perímetro, fechando assim o perímetro do polígono 

acima descrito com uma área superficial de 545,75m². 

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.

LOTE “RESULTANTE 19A” 

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 

deste perímetro no vértice V01, de coordenadas N 

8.602.170,29m e E 598.864,95m; deste segue 

confrontando com LOTE 20 A OESTE, com azimute de 

228°16'27,2" por uma distância de 41,50m até o vértice 

V04, de coordenadas N 8.602.142,67m e E 

598.833,98m; deste segue confrontando com ÁREA DE 

TERCEIROS A SUL,  com azimute de 135°00'18,0" por 

uma distância de 36,00m até o vértice V03A, de 

coordenadas N 8.602.117,22m e E 598.859,43m; deste 

segue confrontando com LOTE 17 A SUL, com azimute 

de 135°00'18,0" por uma distância de 13,50m até o 

vértice V03B, de coordenadas N 8.602.107,67m e E 

598.868,98m; deste segue confrontando com LOTES B, 

C e D A LESTE , com azimute de 49°44'32,3" por uma 

distância de 41,41m até o vértice V02B, de coordenadas 

N 8.602.134,43m e E 598.900,57m; deste segue 

confrontando com RUA A NORTE, com azimute de 

315°00'18,0" por uma distância de 12,50m até o vértice 

V02A, de coordenadas N 8.602.143,27m e E 

598.891,74m; deste segue confrontando com RUA A 

NORTE, com azimute 315°15'31,2" por uma distância de 
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38,05m até o vértice V01, ponto inicial da descrição deste 

perímetro, fechando assim o perímetro do polígono 

acima descrito com uma área superficial de 

2.081.25m².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 – As informações constantes nos memoriais 

descritivos apresentados são de responsabilidade técnica 

do Arquiteto e Urbanista João Paulo de Almeida Doria de 

Sousa sob. Registro Nacional de n° 00A1592750, nos 

termos da RRT de n°SI10554229I00CT001.

Art. 5° - A aprovação desta Portaria não implica na 

regularização das construções existentes no referido 

imóvel.

Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 

oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 

pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 28 DE ABRIL DE 2021.

SÉRGIO MURILO FALCÃO DA SILVA 
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO 

URBANÍSTICO 

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

  PORTARIA N° 072/2021
   DE 28 DE ABRIL DE 2021

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de 01 (uma) área de 
terra própria designada pelo lote n° 01 
medindo 4.900,00m², desmembrada da 
maior porção situada no lugar denominado 
BOA SORTE, Distrito de Abrantes, 
Camaçari-Ba, à ser desmembrada em 02 
(duas) áreas denominados lote 1/2 e lote 
2/2 com área de 2.450,00m² cada, na forma 
que indica: 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Diário Oficial nº 1574, de 04 janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 02015.22.09.005.020, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (uma) área de 
terra própria designada pelo LOTE n° 01,  desmembrada 
da maior porção situada no lugar denominado BOA 
SORTE, Distrito de Abrantes, Camaçari-Ba inscrito  no 
Censo Imobiliário Municipal sob n°100.593-6 com área 
total de 4.900,00m² a ser  desmembrada em dois lotes 
denominados LOTE 1/2 e LOTE 2/2 com áreas de 
2.450,00m² cada. 

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de ANTONIO CARLOS MARTINELLI 
CESARONI, brasileiro, solteiro, maior, capaz, 
comerciante, portador da cédula de identidade de 
n°0185237657SSP/BA e do CPF/MF sob n°092.225.535-
00, residente e domiciliado na Rua Praia do Leme, lote 
01, Quadra 01, Lauro de Freitas-Bahia e EDMILSON 
SILVA DOS SANTOS brasileiro, divorciado, maior, 
capaz, comerciante, portador da cédula de identidade de 
n°380876345-SSP/BA e do CPF/MF sob n°374978555-
49, residente e domiciliado no Condomínio Portão do 
Atlântico, Quadra 04, casa 15, Vilas do Atlântico , Lauro 
de Freitas, Bahia.

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

LOTE ORIGINAL N° 01 

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice  P00, definido pelas 
coordenadas E: 579,599.599 m e N: 8,581,807.463 m; 
confrontando com terras de Acesso a Estrada do Coco/ 
Via Cascalheira, segue por  com azimute 243°10' 12'' e 
distância de 51,35 m até o vértice P01, definido pelas 
coordenadas E: 579,553.778 m e N: 8,581,784.287 m; 
confrontando com terras de Acesso a Estrada do Coco/ 
Via Cascalheira, segue por  com azimute 330° .17' 59'' e 
distância de 14,27 m até o vértice P02, definido pelas 
coordenadas E: 579,546.707 m e N: 8,581,796.685 m; 
confrontando com terras de Acesso a Estrada do Coco/ 
Via Cascalheira, segue por  com azimute 249°27' 21'' e 
distância de 14.27 m até o vértice P03, definido pelas 
coordenadas E: 579,533.341 m e N: 8,581,791.676 m; 
confrontando com terras de Galpão Comercial, segue 
por  com azimute 338°13' 55'' e distância de 64,37 m até 
o vértice P04, definido pelas coordenadas E: 
579,509.471 m e N: 8,581,851.452 m; confrontando com 
terras de Riacho, segue por  com azimute 86°48' 58'' e 
distância de 83,54 m até o vértice P05, definido pelas 
coordenadas E: 579,592.885 m e N: 8,581,856.092 m; 
confrontando com terras de Acesso ao Outlet Center, 
segue por com azimute 160° 25' 03'' e distância de 36,58 
m até o vértice P06, definido pelas coordenadas E: 
579,605.147 m e N: 8,581,821.625 m; confrontando com 
terras de Acesso ao Outlet Center, segue por  com 
azimute 179° .08' 49'' e distância de 6,67 m até o vértice 
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P07, definido pelas coordenadas E: 579,605.246 m e N: 
8,581,814.955 m; confrontando com terras de Acesso 
ao Outlet Center, segue por com azimute 208° 04' 57'' e 
distância de 5,66 m até o vértice P08, definido pelas 
coordenadas E: 579,602.583 m e N: 8,581,809.964 m; 
confrontando com terras de Acesso ao Outlet Center, 
segue por com azimute 230° 01' 46'' e distância de 3,89 
m até o vértice P00, encerrando este perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 24S, 
tendo como Datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

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

LOTE Nº 01/01 

LIMITES e CONFRONTANTES: : Inicia-se se no marco 
denominado '0=PP' , georreferenciado no Sistema 
Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-
39°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, 
Sistema UTM: E= 579576.988 m e N= 8581796.223 m 
dividindo-o com o Lote n° 02; Daí segue confrontando 
com o Lote n° 02 com o azimute de 325°08'07" e à 
distância de 70,62 m até o marco '1' (E=579536.618 m e 
N=8581854.168 m); Daí segue confrontando com 
Margem do riacho com o azimute de 87°36'47" e à 
distância de 55,46 m até o marco '2' (E=579592.030 m e 
N=8581856.478 m); Daí segue confrontando com 
Acesso ao Outlet Center com o azimute de 159°22'35" 
e à distância de 37,24 m até o marco '3' (E=579605.147 
m e N=8581821.625 m); Daí segue confrontando com 
Acesso ao Outlet Center com o azimute de 179°08'59" 
e à distância de 6,67 m até o marco '4' (E=579605.246 m 
e N=8581814.955 m); Daí segue confrontando com 
Acesso ao Outlet Center com o azimute de 208°04'57" 
e à distância de 5,66 m até o marco '5' (E=579602.583 m 
e N=8581809.964 m); Daí segue confrontando com 
Acesso ao Outlet Center com o azimute de 241°46'13" 
e à distância de 29,05 m até o marco '0=PP' 
(E=579576.988 m e N=8581796.223 m); início de 
descrição, fechando assim o perímetro do polígono 
acima descrito com uma área superficial de 2.450,10 m².

LOTE Nº 2/2 

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se se no marco 
denominado '0=PP' georreferenciado no Sistema 
Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, MC-
39°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, 
Sistema UTM: E= 579576.988 m e N= 8581796.223 m 
dividindo-o com o Margem do Riacho; Daí segue 
confrontando com Margem do Riacho com à distância 
de 29,05 m até o marco '3' (E=579551.061 m e 
N=8581783.124 m); Daí segue confrontando com 
Galpão com à distância de 88.79 m até o marco '5' 
(E=579508.813 m e N=8581853.014 m); Daí segue 
confrontando com Acesso a Rodovia BA 099 com à 
distância de 26,18 m até o marco '0' (E=579534.989 m e 

N=8581853.563 m); Daí segue confrontando com o lote 
001 com à distância de 71,08 m até o marco '1' 
(E=579576.988 m e N=8581796.223 m); início de 
descrição, fechando assim o perímetro do polígono 
acima descrito com uma área superficial de 0.24500 ha. 

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Engenheiro Agrimensor Eduardo Enrique 
Pinto, sob. Registro de n° 41998BA, nos termos da ART 
de n°BA 20210499162.

Art. 5° - A aprovação desta Portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.
Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 28 DE ABRIL DE 2021.

SÉRGIO MURILO FALCÃO DA SILVA 
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO 

URBANÍSTICO 

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0064/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: GRUPO DE MÃES 
NOSSA SENHORA DO AMPARO. DO OBJETO: Este 
termo aditivo tem por finalidade alterar a cláusula 
segunda do contrato n° 0064/2017, firmado 
originalmente firmado em 04 de maio de 2017, com 
vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua 
assinatura, conforme objeto retro citado.DO PRAZO:  O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12(doze) meses, de modo que, a partir de 04 de 
maio de 2021, passará a viger até 04 de maio de 2022. 
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço estipuladas pelo contrato n° 0064/2017, no valor de 
R$ 853.350,05 (oitocentos e cinquenta e três mil, 
trezentos e cinquenta reais e cinco centavos), não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na cláusula anterior, renunciando a parte a 
qualquer tipo de atualização de valores contratuais. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta do projeto/atividade:4005; 
Elemento de despesa:33903900; e fonte:7101000.DA 
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RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do contrato 
originário não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 26 de abril de 2021. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. GRUPO 
DE MÃES NOSSA SENHORA DO AMPARO. 
CONTRATADA. 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0063/2017. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 
ESCOLA COMUNITÁRIA EMANUEL PONTO CERTO E 
ADJACÊNCIAS. DO OBJETO: Este termo aditivo tem 
por finalidade alterar a cláusula segunda do contrato n° 
0063/2017, originalmente firmado em 04 de maio de 
2017, cujo objeto encontra - se mencionado acima.DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
04 de maio de 2021, passará a viger até 04 de maio de 
2022. DO PREÇO: Por Força deste instrumento, fica 
mantido o preço global, proporcional ao período ora 
aditado, no valor de R$ 219.571,66 (duzentos e 
dezenove mil, quinhentos e setenta e um reais e 
sessenta e seis centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
plenamente em vigor as demais cláusulas e disposições 
do contrato originário e termos aditivos não modificadas 
por este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 
23 de abril de 2021. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 
MUNICÍPIO. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 
ESCOLA COMUNITÁRIA EMANUEL PONTO CERTO E 
ADJACÊNCIAS. CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0357/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA PLUS 
VIAGENS E TURISMO LTDA. DO OBJETO:  Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta 
do Contrato nº 0357/2020. DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 07 de maio de 
2021, passará a viger até 07 de maio de 2022.  DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço estipuladas pelo contrato nº 0357/2020, 
proporcionalmente ao período prorrogado, no valor de 
R$  392.750,51 (trezentos e noventa e dois mil, 
setecentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), 
não sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 
vigência especificado na Cláusula anterior, renunciando 
a parte a qualquer tipo de atualização de valores 
contratuais. Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da Projeto/Atividade: 2008; 
Elemento de Despesa: 33903300; e Fonte: 0100000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. E, por 
estarem justos e anuídos, assinam o presente termo, em 
04 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 
(duas) testemunhas. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 

14 de abril de 2021. JOSÉ GAMA NEVES.  MUNICÍPIO. 
P L U S  V I A G E N S  E  T U R I S M O  L T D A .   
CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

200/2020. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA METRO 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. DO OBJETO: 

Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 

Quinta do Contrato n° 200/2020, originalmente firmado 

em 29 de Janeiro de 2020, com prazo de vigência de 10 

(dez) meses, contados a partir da emissão da Ordem de 

Serviço, que se deu em 02 de Março de 2020, tendo sido 

prorrogado uma vez, encontrando-se, atualmente 

vigente até 02 de Maio de 2021, cujo objeto é o 

supracitado.  DO PRAZO: O contrato descrito na 

cláusula anterior fica prorrogado por 90 (noventa) dias, 

de modo que, a partir de 02 de Maio de 2021, passa a 

viger até 31 de Julho de 2021. DO PREÇO:  Ficam 

mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 

especialmente as disposições sobre o preço fixadas 

pelo primeiro aditivo no valor global de R$ 9.275.293,47 

(nove milhões, duzentos e setenta e cinco mil, duzentos 

e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), 

sendo que o valor a ser executado, no período previsto 

neste termo aditivo, é o saldo contratual no valor de R$ 

254.319,09 (duzentos e cinquenta e quatro mil, 

trezentos e dezenove reais e nove centavos). 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, 27 de Abril de 2021.  

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA .   

MUNICÍPIO. METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA.  CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N°419/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA SOUL 
EVENTOS LTDA ME. DO OBJETO: O presente termo 
aditivo tem por objeto alterar a CLAÚSULA QUINTA (DO 
PRAZO) do Contrato n° 0419/2020, cujo objeto é o 
supracitado. DO PRAZO: Por força do presente Termo 
Aditivo, a data prevista para encerramento do Contrato, 
que é de 22 de abril de 2021, será prorrogada por 06 (seis 
meses) passará a ser 22 de outubro de 2021. 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, 20 de abril de 2021. 
JOSE GAMA NEVES. MUNICÍPIO. SOUL EVENTOS 
LTDA ME. CONTRATADA. 
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