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DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 2017

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, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e 
informações constantes no processo administrativo 
nº.00389/2017. 

RESOLVE

 
 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) THIAGO BARBOSA BOMFIM, cadastro: 
63570, na função de Engenheiro Ambiental, da Estrutura 
da Secretaria da Saúde – SESAU, de 30 para 40 horas 
semanais, a partir de 03 de Julho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE JUNHO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO     

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE 

DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 2017

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, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e 
informações constantes no processo administrativo 

nº.1507/2017

 
RESOLVE

 
 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 

servidor(a) ADSON DE OLIVEIRA SILVA , cadastro: 

63264, na função de TURISMOLOGO, da Estrutura da 

Secretaria da Administração - SECAD, de 30 para 40 
horas semanais, a partir da data da publicação deste 
Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

 REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 06 DE OUTUBRO DE 2017

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.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 01833/2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

 Prorrogar a cessão da servidora LETICIA COELHO DA 
COSTA NOBRE, ocupante do cargo de Médico 20h, 
cadastro 7369-3, para a Secretaria de Saúde do Estado 
da Bahia - SESAB, sem ônus para o ente cedente, até o 
período de 30 de dezembro de 2017, retroativo a 01 de 
setembro de 2016, nos termos do convênio de 
cooperação técnica. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE OUTUBRO DE 2017  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETOS



REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 169/2017
DE 05 DE OUTUBRO DE 2017

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº02115.22.09.461.2017, de 28 de 
agosto de 2017,

RESOLVE

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3(três) anos, à 
empresa LEADEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS DO 
BRASIL LTDA ,  i nsc r i t a  no  CNPJ  sob  n°  
06.202.038/0011-03, localizado no Poloplast, U03, 
coordenadas UTM(WGS 84): 575.721, 8.596.539, 
Distrito Camaçari, Camaçari/BA, para a atividade de 
Recuperação e Manutenção de Para-choque automotivo 
instalada no imóvel, com área total de 2.504,58m² e área 
construída de 1.234,78m², inserido na poligonal da Zona 
de Transformação, Comércio e Serviços - ZTCS da 
Macrozona CA-ZU.1 - Distrito Sede Camaçari-BA, 
conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008, 
mediante cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I – operar a empresa de 
acordo com o projeto aprovado, buscando sempre a 
tecnologia mais limpa e a melhoria contínua dos 
processos, métodos e práticas organizacionais, além do 
credenciamento técnico; II - aplicar os métodos de 
proteção ao meio ambiente e de segurança de acordo 
com os padrões estabelecidos em lei; III – conduzir em 
circuito fechado às águas da área de lavagem das partes 
internas da empresa e área de funilaria, de modo que não 
ocorra geração de efluentes industriais de qualquer 
natureza; IV - proceder à avaliação das emissões nas 
fontes estacionárias presentes na empresa, 
apresentando os resultados acompanhados de análise 
crítica, conclusões e recomendações, juntamente com o 
Relatório Técnico Ambiental; V - adotar medidas visando 
à redução das emissões fugitivas decorrentes do 
processo produtivo da empresa; VI – inspecionar e 

avaliar os gases emitidos pelo forno de pirólise, pelo 
aquecedor de ar na estufa e pelo sistema de exaustão da 
câmara de pintura. Apresentar a SEDUR, juntamente 
com o Relatório Técnico Ambiental, relatório contendo 
análise crítica, recomendações e conclusões; VII - 
realizar treinamento periódico dos funcionários visando 
facilitar à aplicação dos Planos e Programas inerentes a 
atividade da empresa; VIII – obedecer aos 
condicionantes estabelecidos pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA em licença 
anterior e/ou em determinações complementares; IX – 
realizar a gestão adequada dos resíduos gerados, 
priorizando a não geração e, secundariamente, a 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 
mesmos; X – manter a sistemática de acondicionamento 
dos resíduos gerados seguindo a base normativa, para 
serem coletados por empresa credenciada (com Alvará 
de Funcionamento, Licença Ambiental, se couber, e 
outros documentos inerentes a funcionalidade da 
mesma) e apresentar no prazo de 60(sessenta) o(s) 
contrato(s) f i rmado(s) com a(s) empresa(s) 
credenciada(s), acompanhado do(s) comprovante(s) de 
recepção do(s) resíduo(s); XI – averiguar continuamente 
os dispositivos de sinalização, equipamentos e demais 
infraestruturas da empresa a fim de mantê-los em 
perfeito estado de conservação e funcionamento; XII – 
aperfeiçoar e atualizar sempre que necessário os 
procedimentos educativos, dando ênfase à proteção ao 
meio ambiente e a aplicação dos meios e medidas para 
evitar os riscos à saúde e à segurança das pessoas; XIII – 
implementar o Programa de Controle Médico em Saúde 
Ocupacional – PCMSO; XIV – cumprir as Normas 
Regulamentadoras - NR do Ministério do Trabalho e 
Emprego, pertinentes as atividades da empresa; XV - 
atender os limites de tolerância estabelecidos na NR-15 
do Ministério do Trabalho quanto as atividades e 
operações insalubres; XVI – implementar medidas 
diretivas as atividades da empresa, priorizando: a) 
eliminação das fontes de risco: b) controle dos riscos na 
fonte: c) controle dos riscos no meio ambiente do 
trabalho; d) adoção de medidas de proteção individual, 
incluindo diminuição do tempo de exposição; e) utilização 
por parte dos funcionários de Equipamento de Proteção 
Individual – EPI adequado e compatível com o exercício 
de suas funções, conforme estabelecido na NR-6; XVII - 
apresentar à SEDUR, quando do requerimento de 
renovação desta l icença,  a  documentação 
comprobatória dos resultados obtidos e atualização dos 
planos e programas da empresa; XVIII  - manter 
atualizado o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro 
Militar/BA e cumprir as diretrizes de segurança 
estabelecidas; XIX - é considerada infração ambiental 
passível de multa descumprir prazos para o atendimento 
de condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 
de 2012 e suas alterações; XX - comunicar de imediato à 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas, que afete direta 
ou indiretamente o meio ambiente; XXI - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de setembro 
de 2008.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da  Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

 Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

 Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM 
05 DE OUTUBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 187/ 2017
DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

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 8 (oito) lotes, 
denominadas: Lote de nº 51 com área total 
de 2.032,00m²; Lote de nº 50 com área total 
de 2.092,00m²;  Lote nº 49, com área total 
de 2.326,00m²; Lote nº 48 com área total de 
2.464,00 m²; Lote de nº 47 com área total de 
3.031,00m²; Lote de nº 46 com área total de 
3.562,00m²; Lote de nº 45 com área total de 
4.581,00m² e Lote de nº 44  com área total 
de 5.400,00 m², da quadra 19 situado no 
Loteamento Jardim Limoeiro, Camaçari – 
Bahia, em um único Lote totalizando 
25.488,00m², e retificação de área de 
25.488,00m² para 25.066,02 m²(conforme 
levantamento topográfico e memorial 
descr i t i vo  a tua l izado)passando a  
denominar Lote nº 44 A, da Quadra 19, 
situado no Loteamento Jardim Limoeiro, 
Camaçari – Bahia. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 02445.22.09.340.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

Art. 1° -   Aprovar o remembramento de oito Lotes, 
denominadas: Lote de nº 51 com área total de 
2.032,00m²; Lote de nº 50 com área total de 2.092,00m²; 
Lote nº 49, com área total de 2.326,00m²; Lote nº 48 com 
área total de 2.464,00 m²; Lote de nº 47 com área total de 
3.031,00m²; Lote de nº 46 com área total de 3.562,00m²; 
Lote de nº 45 com área total de 4.581,00m² e Lote de nº 
44 com área total de 5.400,00 m², da quadra 19, situado 
no Loteamento  Jardim Limoeiro, Camaçari /Bahia e a 
retificação de área de 25.488,00m² para 25.066,02 
m²(conforme levantamento topográfico e memorial 
descritivo atualizado) passando a denominar Lote nº 44 
A, da Quadra 19, situado no Loteamento Jardim 
Limoeiro, Camaçari – Bahia..

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de AM1 CONSTRUTORA LTDA pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
08687086/0001-84 neste ato representada pelo sócio 
gerente MINAS MIKAELIAN JUNIOR, conforme registro 
no Cartório do 1° Oficio de Imóveis da Comarca de 
Camaçari – Bahia, sob as matrículas de n° 23.277; 
23.276; 23.275; 23.274; 23.273; 23.272; 23.271; 23.270.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

LOTE 51: 2.032,00m²

Lote de terreno próprio denominado pelo n.º51 
(cinquenta e um), situado, na quadra 19, no Jardim 
Limoeiro, Camaçari – Bahia, como referencial medindo 
de frente para Av. de Contorno 22,00m de fundo 
limitando-se com terrenos da Ceramus S/A, 28,00m de 
um lado com o lote n°50 e do outro lado com o lote n°52, 
87,00m e 75,00m, com o total de 2.032,00m².  

LOTE 50: 2.092,00m²

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 50 
(cinquenta), situado, da quadra 19 no Loteamento do  
Jardim Limoeiro,  Camaçari/Bahia, com referencial  
medindo de frente para Av. de Contorno 22,00m de fundo 
limitando-se com terrenos da Ceramus S/A, 28,00m de 
um lado com o lote n°49 e do outro lado com o lote n°51, 
87,00m e 81,00m, com o total 2.092,00m².  

LOTE 49: 2.326,00m².  

Lote de terreno próprio denominado pelo n.º49 (quarenta 
e nove), situado no Jardim Limoeiro, Camaçari – Bahia, 
como referencial medindo de frente para Av. de Contorno 
22,00m de fundo limitando-se com terrenos da Ceramus 
S/A, 28,00m de um lado com o lote n°48 e do outro lado 
com o lote n°50, 99,00m e 87,00m, com o total de 
2.326,00m².  

LOTE 48: 2.464,00 m² 

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 48 (quarenta 
e oito), situado no Loteamento Jardim Limoeiro, 
Camaçari/Bahia, com referencial medindo de frente para 
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Av. de Contorno 22,00m de fundo limitando-se com 
terrenos da Ceramus S/A, 28,00m de um lado com o lote 
n°47 e do outro lado com o lote n°49, 109,00m e 99,00m, 
com o total de 2.464,00m².  

LOTE 47: 3.031,00m².  

Lote de terreno próprio denominado pelo n.º 47 (quarenta 
e sete), situado no Loteamento Jardim Limoeiro, 
Camaçari/Bahia, como referencial medindo de frente 
para Av. de Contorno 22,00m de fundo limitando-se com 
terrenos da Ceramus S/A, 28,00m de um lado com o lote 
n°46 e do outro lado com o lote n°48, 133,00m e 109,00m, 
com o total de 3.031,00m².  

LOTE 46: 3.562,00 m².  

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 46 (quarenta 
e seis), situado no Loteamento Jardim Limoeiro, 
Camaçari/Bahia, como referencial medindo de frente de 
frente para Av. de Contorno 22,00m fundo limitando-se 
com terrenos da Ceramus S/A, 30,00m de um lado com o 
lote n°45 e do outro lado com o lote n°47, 141,00m e 
133,00m, com o total de 3.562,00m².  

 LOTE 45: 4.581,00m².  

Lote de terreno próprio denominado pelo n.º 45 (quarenta 
e cinco), situado no Loteamento Jardim Limoeiro, 
Camaçari/Bahia, como referencial medindo de frente 
para Av. de Contorno 22,00m fundo, limitando-se com 
terrenos da Ceramus S/A, 34,00m de um lado com o lote 
n°44 e do outro lado com o lote n°46, 185,00m e 141,00m, 
com o total de 4.581,00m².  

LOTE 44: 5.400,00 m²

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 44 (quarenta 
e quadro), situado no Loteamento Jardim Limoeiro, 
Camaçari/Bahia, com referencial medindo de frente 
medindo frente para Av. de Contorno, 40,00m de um lado 
com o lote 43 e do outro lado com o lote 45, 167,00m e 
185,00m respectivamente, com a área total de 
5.400,00m².

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficar assim 
descrita e caracterizada:

LOTE  44 A: 25.488,00m ²

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 44-A 
(quarenta e quatro A), com referencial de terras medindo 
25.066,02 m²., localizada  na quadra 19, no Loteamento 
Jardim Limoeiro, Camaçari/Bahia, Inicia-se no V1 com 
164,67m de frente confrontando-se com rua pública até 
V2, deste segue 196,77m de um lado confrontando-se 
com o lote 43 até o V3, deste segue 123,09m ao fundo 
confrontando-se com terremos do Polomix até o V4, 
deste segue 88,51m ao fundo confrontando-se com 
terrenos do Polomix até o V5, deste segue 91,44m de 
outro lado confrontando-se com o lote 52 até V1, ponto 
inicial da descrição deste perímetro.     

Parágrafo Único. Após remembramento, a retificação 
da área de 25.488,00m² para a metragem de 25.066,02 
m² que passa a ser identificada da seguinte forma: Lote 
de nº 44-A, medindo 25.066,02 m², conforme memorial 
descritivo e levantamento topográfico do procedimento 
administrativo aprovados na data de 31.10.2017.

 LOTE  44 A: 25.066,02 m²

/*Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 44-A 
(quarenta e quatro A), com referencial de terras medindo 
25.066,02 m²., localizada  na quadra 19, no Loteamento 
Jardim Limoeiro, Camaçari/Bahia, Inicia-se no V1 com 
164,67m de frente confrontando-se com rua pública até 
V2, deste segue 196,77m de um lado confrontando-se 
com o lote 43 até o V3, deste segue 123,09m ao fundo 
confrontando-se com terremos do Polomix até o V4, 
deste segue 88,51m ao fundo confrontando-se com 
terrenos do Polomix até o V5, deste segue 91,44m de 
outro lado confrontando-se com o lote 52 até V1, ponto 
inicial da descrição deste perímetro.     

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. 

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 
DE CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2017.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 160/ 2017

DE 20 DE SETEMBRO DE 2017

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
r e m e m b r a m e n t o  d e  t r ê s  l o t e s ,  
denominadas: Lote nº 12 com área total de 
300,00m², Lote nº 13 com área total de 
303,00m² e Lote nº 14 com área total de 
238,00m² da quadra F situado no 
Loteamento Dourado, sítio de Barra de 
Jacuípe, Distrito de Monte Gordo, Camaçari 
– Bahia, em uma única área totalizando de 
841,00m², denominado 12-A da quadra F 
situado no Loteamento Dourado, sítio de 
Barra de Pojuca, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari – Bahia

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e ainda no 

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 01926.22.09.836.2017 assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de três lotes, 
denominadas: Lote nº 12 com área total de 300,00m², 
Lote nº 13 com área total de 303,00 m² e Lote nº 14 com 
área total de 238,00m² da quadra F situado no 
Loteamento Dourado, sítio de Barra de Jacuípe, Distrito 
de Monte Gordo, Camaçari – Bahia.

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de NISJAEL ARAUJO FOGOS, brasileiro, 
solteiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 16.293.565/0001-
44, portador da Célula de Identidade n° 07.345.101-01 
SSP/BA, conforme registro no Cartório do 1° Oficio de 
Imóveis da Comarca de Camaçari – Bahia, sob as 
matrículas de n° 42.991, 42.990 e 42.989.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

LOTE 12: 300,00 m²

Lote de terreno próprio denominado pelo n.º12 (doze), da 
quadra F situado no Loteamento Dourado, sítio de Barra 
de Jacuípe, como referencial lote ao norte com RUA F, ao 
sul com LOTE 07, ao leste com LOTE 11, ao oeste com 
LOTE 13. Denominado V01 (N=8.596.226,00;E= 
594.127,00), em limites com RUA F, daí segue com 
azimute e distância de 305°18'40" - 15,00m, até o vértice 
V02 (N=8.596.234,67; E=594.114,76), daí segue com 
azimute e distância de 215°39'53" - 20,00m, até o vértice 
V07 (N=8.596.218,42;E=594.103,10), daí segue com 
azimute e distância de 123°24'03" - 15,00m, até o vértice 
V08 (N=8.596.210,16;E=594.115,62),  daí segue com 
azimute e distância de 35°41'54" - 19,50m, até o início 
desta descrição, no vértice V01"

LOTE 13: 303,00m² 

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 13 (treze) da 
quadra F, no Loteamento Dourado, sítio Barra de 
Jacuípe, Distrito de Monte Gordo, Camaçari – Bahia, 
como referencial lote ao norte com RUA F, ao sul com 
LOTE 06, ao leste com LOTE 14, ao oeste com LOTE 12. 
Denominado V02 (N=8.596.234,67;E=594.114,76), em 
limites com RUA F, daí segue com azimute e distância de 
3 0 5 ° 1 8 ' 4 0 "  -  1 4 , 8 0 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 3  
(N=8.596.243,22;E=594.102,68), daí segue com 
azimute e distância de 215°37'57" - 20,50m, até o vértice 
V06 (N=8.596.226,56;E=594.090,74), daí segue com 
azimute e distância de 123°22'30" - 14,80m, até o vértice 
V07 (N=8.596.218,42;E=594.103,10), daí segue com 
azimute e distância de 35°39'53" - 20,00m, até o início 
desta descrição, no vértice V02.”

 
LOTE 14: 238,00m²

Lote de terreno próprio denominado pelo n.º14 
(quatorze), da quadra F situado no Loteamento Dourado, 

sítio de Barra de Jacuípe, como referencial lote ao norte 
com RUA F, ao sul com LOTE 05, ao leste com LOTE 13, 
ao oeste com LOTE PARTICULAR. Denominado V03 
(N=8.596.243,22;E=594.102,68), em limites com RUA F, 
daí segue com azimute e distância de 305°18'40" - 
11,50m, até o vértice V04 (N=8.596.249,87; 
E=594.093,30), daí segue com azimute e distância de 
215°35 ' 43 "  -  21 ,00m,  a té  o  vé r t i ce  V05  
(N=8.596.232,80;E=594.081,08), daí segue com 
azimute e distância de 122°49'08" - 11,50m, até o vértice 
V06 (N=8.596.226,56;E=594.090,74), daí segue com 
azimute e distância de 35°37'57" - 20,50m, até o início 
desta descrição, no vértice V03."

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficar assim 
descrita e caracterizada:

LOTE 12-A: 841,00m²

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 12-A (doze- 
A) da quadra F situado no Loteamento Dourado, sítio de 
Barra de Jacuípe,, com referencial ao norte com RUA F, 
ao sul com LOTES 05, 06 e 07, ao leste com LOTE 11, ao 
oeste com LOTE PARTICULAR. Denominado V01 
(N=8.596.226,00;E=594.127,00), em limites com RUA F, 
daí segue com azimute e distância de 305°18'40" – 
41,32m, até o vértice V02 (N=8.596.249,88; 
E=594.093,28), daí segue com azimute e distância de 
215°40 ' 42 "  -  21 ,00m,  a té  o  vé r t i ce  V03  
(N=8.596.232,83;E=594.081,03), daí segue com 
azimute e distância de 123°13'56" - 41,35m, até o vértice 
V04 (N=8.596.210,16;E=594.115,62), daí segue com 
azimute e distância de 35°41'54" - 19,50m, até o início 
desta descrição, no vértice V01."

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.

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 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE SETEMBRO DE 2017.

PORTARIA Nº 704/2017
DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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Dispõe sobre o gozo de férias a serem 
desfrutados pelos Servidores Municipais 
lotados na Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT do Município de 
Camaçari e dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998; 
Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto 
Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro de 2007;
Considerando o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998) e artigo 77, parágrafos 3º e 5º da Lei 8.112/90.

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder aos Servidores relacionados abaixo, 
férias referentes aos períodos aquisitivos e períodos de 
gozo conforme relação abaixo:

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor, na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 
2017.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº. 326/2014. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: LUCCIOLA PARTICIPAÇÕES LTDA. 
DO OBJETO: Alterar a cláusula segunda do 
instrumento original; DO PRAZO: A data prevista para o 
encerramento do Contrato nº. 326/2014, que é de 10 de 
novembro de 2017, conforme disposto no segundo 

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

termo aditivo, passará a ser 10 de novembro de 2018; 
DO PREÇO: O valor global para o referido instrumento é 
de R$ 52.837,32 (cinquenta e dois mil, oitocentos e 
trinta e sete reais e trinta e dois centavos), O valor 
mensal ajustado para a locação do imóvel, constante do 
presente termo é de R$ 4.403,11 (quatro mil, 
quatrocentos e três reais e onze centavos), e 
permanece sem sofrer alteração. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista na cláusula terceira do contrato 
original. Encontra-se presente através da dotação 
orçamentária Ação 4114, Classe Econômica 
3390.39.00.00. 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: 17/10/2017. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS. MUNICÍPIO.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº.  339/2014.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: CENTRO DE DIAGNOSTICO 
CAMAÇARI LTDA - ME. DO OBJETO: Alterar a 
cláusula sexta do instrumento original; DO PRAZO: Fica 
prorrogado por  mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 28 de novembro de 2017, passará a viger até 
28 de novembro de 2018; DO PREÇO: Ficam mantidas 
as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de R$ 3.576.175,80 (três milhões, quinhentos e 
setenta e seis mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta 
centavos), o qual permanece inalterado, não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na cláusula anterior. 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 4119; Elemento de Despesa 
3390.39.00.00 e Fonte 9114025 e 6102020; DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: 19/10/2017. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS. MUNICÍPIO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
259/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA AJL 
CONTRUÇÕES LTDA. DO OBJETO: Alterar as 
cláusulas segunda e quinta do contrato nº. 259/2015;  
DO PRAZO: Fica prorrogado por   12 (doze) meses, a 
contar da " Ordem de reinicio" datada de 01 de junho de 
2017, assim, passará a viger até 01 de junho de 2018; 
DA INCLUSÃO DE RECURSO FINANCEIRO : Fica 
alterada a cláusula segunda - Do recurso Financeiro do 
Contrato originário, para se fazer incluir na mesma o 
seguinte Elemento de Despesa 3.3.90.39.00; DA 
RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço unitário, não sendo criada 
nenhuma despesa com o presente aditivo, que se limita 
a estabelecer a prorrogação do prazo de entrega dos 
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itens já contratados, não sendo devido o pagamento de 
nenhum valor além do que foi estabelecido no 
instrumento contratual original. DA ASSINATURA: 
25/10/2017. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

                                                   
EXTRATOS DA STT

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 007/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público-
STT, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público que, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 
nº 807/07, realizará licitação, modalidade Pregão 
Presencial, para Aquisição de material de expediente. 
Data entrega envelopes: 22/11/2017, às 09:00Hs, 
sala reunião da STT. Edital gratuitamente na sede da 
STT, Av. do Contorno, s/n. Centro Administrativo. Dois 
de Julho, Camaçari – BA e no Portal de Compras do 
Município de Camaçari. Esclarecimentos: sede da STT 
e pelo tel. (71) 3622-7722, horário: 08h às 12h e 14h às 
17h. Camaçari–BA, 06/11/2017. Hertz B. R. Seabra. 
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 008/2017 

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público-
STT, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público que, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 
nº 807/07, realizará licitação, modalidade Pregão 
Presencial, para Aquisição de aparelhos de ar 
condicionado split (com instalação) para atender as 
necessidades da STT. Data entrega envelopes: 
24/11/2017, às 09:00Hs, sala reunião da STT. Edital 
gratuitamente na sede da STT, Av. do Contorno, s/n. 
Centro Administrativo. Dois de Julho, Camaçari – BA e 
no Portal de Compras do Município de Camaçari. 
Esclarecimentos: sede da STT e pelo tel. (71) 3622-
7722, horário: 08h às 12h e 14h às 17h. Camaçari–BA, 
06/11/2017. Hertz B. R. Seabra. Pregoeiro
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