
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

LEI Nº 1417/2015
DE 2 DE DEZEMBRO DE 2015

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais) e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir 
Crédito Adicional Especial no valor global de R$ 1.000,00 (mil 
reais) conforme detalhamento abaixo:

Art. 2º Os recursos disponíveis para a abertura do presente 
Crédito Adicional Especial serão decorrentes da anulação parcial 
de dotações na forma definida da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nº. 1344/2014, em conformidade com o 
estabelecido no Inciso III § 1º do art. 43, da Lei 4.320/64, e com 
base no Inciso V do Art. 167 da Constituição Federal, no valor R$ 
1.000,00 (mil reais) conforme detalhamento a seguir 
evidenciado:

Art. 3º  Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano 
Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias para exercício 
financeiro de 2015, aprovados pelas Leis nº. 1318/2013 e 
1344/2014, respectivamente, em decorrência do Crédito 
Especial autorizado nesta Lei.

Art. 4º  O Crédito Especial autorizado nesta Lei será consignado 
à estrutura de custos do Órgão/Secretaria e, Unidade 
Orçamentária incorporado ao Quadro de Detalhamento da 
Despesa da referida Unidade.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 2 DE DEZEMBRO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1416/2015
DE 2 DE DEZEMBRO DE 2015

 

Autoriza o Poder Executivo a realizar aporte 
financeiro ao Fundo de Arrendamento 
Residencial - FAR no valor de R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil de reais), para 
execução de Empreendimentos Habitacionais 
de Interesse Social, vinculados ao Programa 
Minha Casa, Minha Vida - PMCMV  e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar 
ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, regido pela Lei 
Federal nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, representado pela 
Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão operacional 
do Fundo, o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil de reais), com a finalidade de viabilizar a execução de 
empreendimentos habitacionais de interesse social no Município 
de Camaçari vinculados ao Programa Minha Casa, Minha Vida - 
PMCMV  e dá outras providências.

Parágrafo único. Os recursos repassados deverão 
obrigatoriamente ser aplicados no empreendimento definido no 
caput deste artigo.

Art. 2º  Ficam definidos os seguintes encargos, devendo haver a 
devolução ao Município dos recursos financeiros repassados, se 
o Fundo de Arrendamento Residencial - FAR não atender as 
seguintes condições: 

I - utilizar os recursos repassados com a finalidade de concluir a 
execução do empreendimento habitacionais de interesse social, 
vinculados ao Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV; e

 
II - cumprir com o encargo estabelecido no inciso I deste artigo no 
prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data da publicação 
desta Lei.

 
Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos 
respectivos orçamentos anuais, suplementadas se necessário.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 2 DE DEZEMBRO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO
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DECRETA

Art. 1º  Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, as áreas localizadas na localidade de 
Parafuso, Distrito Sede, neste município, com as seguintes 
características: 

M E M O R I A L    D E S C R I T I V O
ÁREA PARA DESAPROPRIAÇÃO GLEBA A

 

Lugar: DISTRITO DE PARAFUSO, KM 8, VIA 
PARAFUSO  
Município: CAMAÇARI                              
UF:  Bahia 
Comarca: CAMAÇARI                              
Datum: SAD-69 
Área ( ha): 8.433,92 m²
Perímetro: 1.127,55 m  

D E S C R I Ç Ã O   D O   P E R Í M E T R O   
D A   G L E B A   A 

 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice A1, de 
coordenadas N 8.587.547,054 m. e E 573.844,621 m., 
situado na confrontação com a Via de Acesso do 
Loteamento Vívea Nova Camaçari, deste, segue com 
azimute de 73°30'05" e distância de 48,18 m., até o vértice 
A2, de coordenadas N 8.587.560,738 m. e E 573.890,820 m.;   
deste, segue com  azimute de 73°30'05" e distância de 41,94 
m., até o vértice 18, de coordenadas N 8.587.572,649  m. e E 
573.931,034 m.;   deste, segue com  azimute de 94°56'31" e 
distância de 22,77 m., até o vértice A3, de coordenadas N 
8.587.570,688  m. e E 573.953,718 m.;   deste, segue com  
azimute de 67°01'20" e distância de 43,84 m., até o vértice 
A4, de coordenadas N 8.587.587,801  m. e E 573.994,079 
m.;   deste, segue em curva de raio 207,90 m. e distância de 
103,29 m., até o vértice A5, de coordenadas N 8.587.652,793  
m. e E 574.072,996 m.;   deste, segue com  azimute de 
38°08'15" e distância de 30,96 m., até o vértice A6 de 
coordenadas N 8.587.677,147  m. e E 574.092,117 m.;   
deste, segue com  azimute de 34°30'24" e distância de 30,79 
m., até o vértice A7, de coordenadas N 8.587.702,518  m. e E 
574.109,558 m.;   deste, segue com  azimute de 30°42'43" e 
distância de 59,55 m., até o vértice A8, de coordenadas N 
8.587.753,713  m. e E 574.139,970 m.; deste, segue com 
azimute de 31°53'49" e distância de 9,01 m., até o vértice A9, 
de coordenadas N 8.587.761,365  m. e E 574.144,732 m.; 
deste, segue com  azimute de 28°58'08" e distância de 21,10 
m., até o vértice A10, de coordenadas N 8.587.779,827  m. e 
E 574.154,953 m.;   deste, segue com  azimute de 34°09'44" 
e distância de 23,03 m., até o vértice A11, de coordenadas N 
8.587.798,885  m. e E 574.167,887 m.;   deste, segue em 
curva de raio 106,28 m. e distância de 48,12 m.,  até o vértice 
A12, de coordenadas N 8.587.827,601 m. e E 574.205,986 
m.;   deste, segue com  azimute de 71°59'07" e distância de 
55,09 m., até o vértice A13, de coordenadas N 8.587.844,638  
m. e E 574.258,376 m.;   deste, segue com  azimute de 
30°10'16" e distância de 52,03 m., até o vértice A14, de 
coordenadas N 8.587.889,622  m. e E 574.284,527 m.;   
deste, segue com  azimute de 218°54'22" e distância de 9,75 
m., até o vértice A15, de coordenadas N 8.587.882,035 m. e 
E 574.278,404 m.;   deste, segue com  azimute de 
237°35'52" e distância de 26,44 m., até o vértice A16, de 
coordenadas N 8.587.867,868  m. e E 574.256,081 m.;   
deste, segue com  azimute de 245°46'46" e distância de 
17,51 m., até o vértice A17, de coordenadas N 8.587.860,685 
m. e E 574.240,114 m.;   deste, segue com  azimute de 
243°46'52" e distância de 19,76 m., até o vértice A18, de 
coordenadas N 8.587.851,956 m. e E 574.222,388 m.;   
deste, segue em curva de raio 122,50 m. e distância de 97,41 

DECRETO Nº 6150/2015
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no inciso X, do artigo 
94, da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 08 de fevereiro de 
2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 18904.15.1612-11/2015 devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Idade a servidora 
MARIA CONCEIÇÃO BARREIROS MONTEIRO, matrícula 
7310-2, no cargo de Odontólogo 40hs, nível I, referência F, lotada 
na SESAU - Secretaria da Saúde, com fundamento no artigo 40, 
§1º, inciso III, alínea b da Constituição Federal de 88, combinado 
com o art. 1º da Lei Federal 10.887/04 e com os artigos 19 e 45 da 
Lei Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal nº 
1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE DEZEMBRO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 6155/2015
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, as áreas destinadas à 
implantação das melhorias urbanísticas na 
localidade de Parafuso, Distrito Sede e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 94, 
inciso XI, da Lei Orgânica do Município e com fulcro na Alínea 
“h” do Art. 5º do Decreto Lei nº 3.365/1941, e tendo em vista o 
quanto consta no Processo Administrativo 24950/2013, e,

Considerando o interesse público quanto às melhorias dos 
padrões urbanísticos do MUNICÍPIO, em especial, a 
otimização da infra - estrutura existente e a mobilidade 
urbana, frente ao crescimento populacional e ao estágio de 
desenvolvimento em que se encontra o Município;

Considerando que nos termos do art. 11, XXXII, da Lei nº 
866, de 11 de janeiro de 2008, que instituiu o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano do Município de Camaçari, 
configura diretriz estruturante prioritária para o 
desenvolvimento municipal a implantação de sistemas de 
drenagem e pavimentação das vias;

Considerando ainda a necessidade de melhorias para fins 

urbanísticos e de mobilidade urbana, na localidade de 

Parafuso.
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m., e distância de 10,60 m., até o vértice B15, de 
coordenadas N 8.588.284,312 m. e E 574.423,509 m.; deste, 
segue em curva de raio 72,30 e distância de 57,63 m., até o 
vértice B16, de coordenadas N 8.588.229,600 m. e E 
574.411,023 m.; deste, segue em curva de raio 10.213,01 m. 
e distância de 60,98 m., até o vértice B17, de coordenadas N 
8.588.170,852 m. e E 574.427,384 m.; deste, segue em curva 
de raio 67,65m. e distância de 33,20 m., até o vértice B1, de 
coordenadas N 8.588.137,989 m. e E 574.426,685 m., ponto 
inicial da descrição deste perímetro. 

M E M O R I A L   D E S C R I T I V O
ÁREA PARA DESAPROPRIAÇÃO

GLEBA C
 
Lugar:  DISTRITO DE PARAFUSO, KM 8, VIA 
PARAFUSO  
Município: CAMAÇARI
UF: Bahia 
Comarca: CAMAÇARI
Datum: SAD-69 
Área ( ha): 2.546,67 m²
Perímetro: 360,61m  

D E S C R I Ç Ã O   D O   P E R Í M E T R O   
D A   G L E B A   C 

 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice C1, de 
coordenadas N 8.588.284,575 m. e E 574.474,819 m., deste, 
segue com azimute de 10°09'22" e distância de 37,82 m., até 
o vértice C2, de coordenadas N 8.588.321,798 m. e E 
574.481,487 m.; deste, segue com azimute de 04°42'18" e 
distância de 44,93 m., até o vértice C3, de coordenadas N 
8.588.366,574 m. e E 574.485,173 m.; deste, segue com 
azimute de 00°06'58" e distância de 37,82 m., até o vértice 
C4, de coordenadas N 8.588.404,394 m. e E 574.485,249 m.; 
deste, segue com azimute de 356°59'10" e distância de 17,87 
m., até o vértice C5, de coordenadas N 8.588.422,236 m. e E 
574.484,310 m.; deste, segue com azimute de 191°11'14" e 
distância de 36,68 m., até o vértice C6, de coordenadas N 
8.588.386,254 m. e E 574,477,193 m.; deste, segue com 
azimute de 201°53'13" e distância de 52,39 m., até o vértice 
C7, de coordenadas N 8.588.337,645 m. e E 574.457,666 m.; 
deste, segue em curva de raio 6,28 m. e distância de 5,89 m., 
até o vértice C8, de coordenadas N 8.588.333,592 m. e E 
574.453,687 m.; deste, segue com azimute de 260°03'21" e 
distância de 7,00 m., até o vértice C9, de coordenadas N 
8.588.332,383 m. e E 574.446,793 m.; deste, segue com 
azimute de 257°30'40" e distância de 13,27 m., até o vértice 
C10, de coordenadas N 8.588.329,514 m. e E 574.433,838 
m.; deste, segue em curva de raio 25,51 m. e distância de 
13,00 m., até o vértice C11, de coordenadas N 8.588.335,395 
m. e E 574.422,411 m.; deste, segue com azimute de 
280°34'47" e distância de 11,06 m., até o vértice C12, de 
coordenadas N 8.588.337,426 m. e E 574.411,536 m.; deste, 
segue com azimute de 126°28'15" e distância de 45,70 m., 
até o vértice C13, de coordenadas N 8.588.310,263 m. e E 
574.448,285 m.; deste, segue com azimute de 128°01'36" e 
distância de 15,75 m., até o vértice C14, de coordenadas N 
8.588.300,561 m. e E 574.460,690 m.; deste, segue com 
azimute de 134°33'59" e distância de 13,00 m., até o vértice 
C15, de coordenadas N 8.588.291,446 m. e E 574.469,944 
m.; deste, segue com azimute de 144°38'24" e distância de 
8,43 m., até o vértice até o vértice C1, de coordenadas N 
8.588.284,575 m. e E 574.474,819 m., ponto inicial da 
descrição deste perímetro. 

M E M O R I A L   D E S C R I T I V O
ÁREA PARA DESAPROPRIAÇÃO

GLEBA D

m., até o vértice A19, de coordenadas N 8.587.796,941 m. e 
E 574.145,103 m.;   deste, segue com  azimute de 
210°53'56" e distância de 128,68 m., até o vértice A20, de 
coordenadas N 8.587.686,521 m. e E 574.079,021 m.;   
deste, segue com  azimute de 219°23'27" e distância de 
48,70 m., até o vértice A21, de coordenadas N 8.587.648,887 
m. e E 574.048,118 m.;   deste, segue com  azimute de 
232°48'13" e distância de 58,19 m., até o vértice A22, de 
coordenadas N 8.587.613,710 m. e E 574.001,768 m.;   
deste, segue com  azimute de 239°13'08" e distância de 9,88 
m., até o vértice A23, de coordenadas N 8.587.608,655 m. e 
E 573.993,282 m.; deste, segue com  azimute de 235°33'06" 
e distância de 19,51 m., até o vértice A24, de coordenadas N 
8.587.597,621 m. e E 573.977,196 m.; deste, segue com  
azimute de 245°01'36" e distância de 28,30 m., até o vértice 
A25, de coordenadas N 8.587.585,674 m. e E 573.951,544 
m.; deste, segue com  azimute de 250°27'59" e distância de 
44,48 m., até o vértice A26, de coordenadas N 8.587.570,803 
m. e E 573.909,629 m.; deste, segue com  azimute de 
249°55'54" e distância de 69,21 m., até o vértice A1, de 
coordenadas N 8.587.547,054 m. e E 573.844,621 m., ponto 
inicial da descrição deste perímetro. 

M E M O R I A L   D E S C R I T I V O
ÁREA PARA DESAPROPRIAÇÃO

GLEBA B

Lugar: DISTRITO DE PARAFUSO, KM 8, VIA 
PARAFUSO  
Município: CAMAÇARI
UF: Bahia 
Comarca: CAMAÇARI
Datum: SAD-69 
Área ( ha): 6.128,26 m²
Perímetro: 437,15 m  

D E S C R I Ç Ã O   D O   P E R Í M E T R O   
D A   G L E B A   B 

 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice B1, de 
coordenadas N 8.588.137,989 m. e E 574.426,685 m., deste, 
segue com azimute de 27°25'29" e distância de 13,25 m., até 
o vértice B2, de coordenadas N 8.588.149,749 m. e E 
574.432,788 m.; deste, segue com azimute de 21°57'19" e 
distância de 42,69 m., até o vértice B3, de coordenadas N 
8.588.189,346 m. e E 574.448,749 m.; deste, segue com 
azimute de 19°15'37" e distância de 43,77 m., até o vértice 
B4, de coordenadas N 8.588.230,661 m. e E 574.463,186 m.; 
deste, segue com azimute de 14°14'47" e distância de 27,26 
m., até o vértice B5, de coordenadas N 8.588.257,084 m. e E 
574.469,895 m.; deste, segue com azimute de 10°09'22" e 
distância de 16,13 m., até o vértice B6, de coordenadas N 
8.588.272,956 m. e E 574.472,738 m.; deste, segue em curva 
de raio 43,13 m. e distância de 25,11 m., até o vértice B7, de 
coordenadas N 8.588.293,549 m. e E 574.458,992 m.; deste, 
segue com azimute de 308°59'24" e distância de 14,23 m., 
até o vértice B8, de coordenadas N 8.588.302,502 m. e E 
574.447,933 m.; deste, segue com azimute de 305°53'45" e 
distância de 50,03 m., até o vértice B9, de coordenadas N 
8.588.331,837 m. e E 574.407,401 m.; deste, segue com 
azimute de 146°16'23" e distância de 10,85 m., até o vértice 
B10, de coordenadas N 8.588.322,815  m. e E 574.413,425 
m.; deste, segue com azimute de 133°50'08" e distância de 
8,02 m., até o vértice B11, de coordenadas N 8.588.317,257 
m. e E 574.419,213 m.; deste, segue em curva de raio 39,41 
m. e distância de 4,54 m., até o vértice B12, de coordenadas 
N 8.588.313,262 m. e E 574.421,365 m.; deste, segue com 
azimute de 177°10'13" e distância de 14,48 m., até o vértice 
B13, de coordenadas N 8.588.298,800 m. e E 574.422,080 
m.; deste, segue com azimute de 160°58'00" e distância de 
4,38 m., até o vértice B14, de coordenadas N 8.588.294,658 
m. e E 574.423,509 m.; deste, segue em curva de raio 13,85 
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Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice E1, de 
coordenadas N 8.589.154,955 m. e E 574.441,654 m., deste, 
segue com azimute de 356°36'58" e distância de 38,26 m., 
até o vértice E2, de coordenadas N 8.589.193,153 m. e E 
574.439,396 m.; deste, segue com azimute de 296°59'14" e 
distância de 43,54 m., até o vértice E3, de coordenadas N 
8.589.212,911 m. e E 574.400,598 m.; deste, segue em curva 
raio 68,02 m. e distância de 39,26 m., até o vértice E4, de 
coordenadas N 8.589.242,504 m. e E 574.375,632 m.; deste, 
segue em curva raio 17,00 m. e distância de 18,63 m., até o 
vértice E5, de coordenadas N 8.589.260,160 m. e E 
574.377,006 m.; deste, segue em curva de raio 20,18 m. e 
distância de 8,35 m., até o vértice E6, de coordenadas N 
8.589.265,659 m. e E 574.383,210 m.; deste, segue com 
azimute de 61°48'39" e distância de 40,55 m., até o vértice 
E7, de coordenadas N 8.589.284,814 m. e E 574.418,950  
m.; deste, segue com azimute de 356°36'58" e distância de 
1,94 m., até o vértice E8, de coordenadas N 858.9286,748 m. 
e E 574.418,836 m.; deste, segue com azimute de 253°52'22" 
e distância de 22,18 m., até o vértice E9, de coordenadas N 
8.589.280,588 m. e E 574.397,532 m.; deste, segue com 
azimute de 259°54'55" e distância de 17,14 m., até o vértice 
E10, de coordenadas N 8.589.277,587 m. e E 574.380,656 
m.; deste, segue com azimute de 245°11'53" e distância de 
34,21 m., até o vértice E11, de coordenadas N 8.589.263,236 
m. e E 574.349,600 m.; deste, segue com azimute de 
239°02'16" e distância de 14,78 m., até o vértice E12, de 
coordenadas N 8.589.255,630 m. e E 574.336,924 m.; deste, 
segue com azimute de 237°48'55" e distância de 24,71 m., 
até o vértice E13, de coordenadas N 8.589.242,468 m. e E 
574.316,011 m.; deste, segue com azimute de 228°59'02" e 
distância de 11,71 m., até o vértice E14, de coordenadas N 
8.589.234,783 m. e E 574.307,174 m.; deste, segue com 
azimute de 69°49'08" e distância de 34,77 m., até o vértice 
E15, de coordenadas N 8.589.246,779 m. e E 574.339,812 
m.; deste, segue em curva de raio 13,73 m. e distância de 
23,14 m., até o vértice E16, de coordenadas N 8.589.238,043 
m. e E 574.358,352 m.; deste, segue em curva de raio 74,40 
m. e distância de 56,94 m., até o vértice E17, de coordenadas 
N 8.589.194,090 m. e E 574.392,337 m.; deste, segue com 
azimute de 120°20'03" e distância de 43,00 m., até o vértice 
E18, de coordenadas N 8.589.172,374 m. e E 574.429,449 
m.; deste, segue com azimute de 144°58'48" e distância de 
21,27 m., até o vértice E1, de coordenadas N 8.589.154,955 
m. e E 574.441,654 m., ponto inicial da descrição deste 
perímetro. 

M E M O R I A L   D E S C R I T I V O
ÁREA PARA DESAPROPRIAÇÃO

GLEBA F

 Lugar: DISTRITO DE PARAFUSO, KM 8, VIA 
PARAFUSO  
Município: CAMAÇARI
UF: Bahia 
Comarca: CAMAÇARI
Datum: SAD-69 
Área ( ha): 1.623,40 m²
Perímetro: 374,02m  

D E S C R I Ç Ã O   D O   P E R Í M E T R O   
D A   G L E B A   F 

 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice F1, de 
coordenadas N 8.589.298,565 m. e E 574.433,163 m.; deste, 
segue com azimute de 356°30'41" e distância de 12,05 m., 
até o vértice F2, de coordenadas N 8.589.310,588 m. e E 
574.432,430 m.; deste, segue com azimute de 243°53'17" e 
distância de 20,26 m., até o vértice F3, de coordenadas N 
8.589.301,673 m. e E 574.414,242 m.; deste, segue com 
azimute de 245°48'18" e distância de 85,26 m., até o vértice 
F4, de coordenadas N 8.589.266,730 m. e E 574.336,471 m.; 

 Lugar: DISTRITO DE PARAFUSO, KM 8, VIA 
PARAFUSO  
Município: CAMAÇARI
UF: Bahia 
Comarca: CAMAÇARI
Datum: SAD-69 
Área ( ha): 5.438,46 m²
Perímetro: 751,30 m  

D E S C R I Ç Ã O   D O   P E R Í M E T R O   
D A   G L E B A   D 

 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice D1, de 
coordenadas N 8.588.518,374 m. e E 574.478,778 m., deste, 
segue com azimute de 356°32'59" e distância de 20,52 m., 
até o vértice D2, de coordenadas N 8.588.538,851 m. e E 
574.477,543 m.; deste, segue com azimute de 356°31'58" e 
distância de 122,18 m., até o vértice D3, de coordenadas N 
8.588.660,803 m. e E 574.470,154 m.; deste, segue com 
azimute de 356°42'29" e distância de 128,29 m., até o vértice 
D4, de coordenadas N 8.588.788,877 m. e E 574.462,788 m.; 
deste, segue com azimute de 356°41'08" e distância de 
101,21 m., até o vértice D5, de coordenadas N 8.588.889,914 
m. e E 574.456,936 m.; deste, segue em curva de raio 177,74 
m. e distância de 18,88 m., até o vértice D6, de coordenadas 
N 8.588.871,313 m. e E 574.453,756 m.; deste, segue em 
curva da raio 266,54 m. e distância de 89,88 m., até o vértice 
D7, de coordenadas N 8.588.782,309 m. e E 574.444,774 m.; 
deste, segue com azimute de 201°11'02" e distância de 23,80 
m., até o vértice D8, de coordenadas N 8.588.760,118 m. e E 
574.436,174 m.; deste, segue com azimute de 179°44'53" e 
distância de 20,52 m., até o vértice D9, de coordenadas N 
8.588.739,601 m. e E 574.436,264 m.; deste, segue com 
azimute de 171°10'19" e distância de 10,05 m., até o vértice 
D10, de coordenadas N 8.588.729,673 m. e E 574.437.806 
m.; deste, segue com azimute de 156°47'27" e distância de 
10,58 m., até o vértice D11, de coordenadas N 8.588.719,954 
m. e E 574.441,973 m.; deste, segue com azimute de 
169°52'21" e distância de 47,58 m., até o vértice D12, de 
coordenadas N 8.588.673,114 m. e E 574.450,340 m.; deste, 
segue em curva de raio 893,65 m. e distância de 82,38 m., até 
o vértice D13, de coordenadas N 8.588.592,466 m. e E 
574.466,983 m.; deste, segue com azimute de 172°36'51" e 
distância de 21,29 m., até o vértice D14, de coordenadas N 
8.588.571,357 m. e E 574.469,719 m.; deste, segue com 
azimute de 184°13'45" e distância de 10,16 m., até o vértice 
D15, de coordenadas N 8.588.561,225 m. e E 574.468,970 
m.; deste, segue com azimute de 169°56'16" e distância de 
9,65 m., até o vértice D16, de coordenadas N 8.588.551,724 
m. e E 574.470,655 m.; deste, segue com azimute de 
166°18'44" e distância de 34,33 m., até o vértice D1, de 
coordenadas N 8.588.518.374 m. e E 574.478,778 m., ponto 
inicial da descrição deste perímetro. 

M E M O R I A L   D E S C R I T I V O
ÁREA PARA DESAPROPRIAÇÃO

GLEBA E
 
Lugar: DISTRITO DE PARAFUSO, KM 8, VIA 
PARAFUSO  
Município: CAMAÇARI
UF: Bahia 
Comarca: CAMAÇARI
Datum: SAD-69 
Área ( ha): 3.468,00 m²
Perímetro: 494,38 m  

D E S C R I Ç Ã O   D O   P E R Í M E T R O   
D A   G L E B A   E 
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Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, as áreas destinadas à 
implantação das melhorias urbanísticas 
na Rua Sucupira, localizadas em Vila de 
Abrantes, Distrito de Abrantes e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
94, inciso XI, da Lei Orgânica do Município e com fulcro na 
Alínea “h” do Art. 5º do Decreto Lei nº 3.365/1941, e tendo 
em vista o quanto consta no Processo Administrativo 
08846/2015, e,

Considerando o interesse público quanto às melhorias 
dos padrões urbanísticos do MUNICÍPIO, em especial, a 
otimização da infra - estrutura existente e a mobilidade 
urbana, frente ao crescimento populacional e ao estágio 
de desenvolvimento em que se encontra o Município;

Considerando que nos termos do art. 11, XXXII, da Lei nº 
866, de 11 de janeiro de 2008, que instituiu o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano do Município de Camaçari, 
configura diretriz estruturante prioritária para o 
desenvolvimento municipal a implantação de sistemas de 
drenagem e pavimentação das vias;

Considerando ainda a necessidade de melhorias para 

fins urbanísticos e de mobilidade urbana, na Rua 

Sucupira.
              DECRETA

Art. 1º  Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, as áreas localizadas na Rua Sucupira, 
Distrito de Abrantes, neste município, com as seguintes 
características: 

M E M O R I A L    D E S C R I T I V O ÁREA 1

 
Endereço: ESTRADA DO SUCUPIRA, KM - 2

Distrito: Abrantes                                  

Município e Comarca: CAMAÇARI

UF: BAHIA

DESCRIÇÃO – D01

Área: 305,12 m²       
Perímetro: 129,79 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 01, de 
coordenadas N 8.581.987,66m e E 578.592,05m; cravado 
na divisa com a Área de Preservação Permanente 
(Alphaville Litoral Norte 2); deste, segue confrontando 
com a faixa de domínio da Rua Sem Denominação, com 
os seguintes azimutes e distâncias:  108°51'33" e 2,20 m 
até o vértice 02, de coordenadas N 8.581.986,95m e E 
578.594,13m;  198°51'33" e 21,32 m até o vértice 03, de 
coordenadas N 8.581.966,78m e E 578.587,24m;  
206°11'07" e 5,40 m até o vértice 04, de coordenadas N 
8.581.961,94m e E 578.584,86m;  234°16'47" e 4,31 m até 
o vértice 05, de coordenadas N 8.581.959,42m e E 
578.581,36m;  246°46'02" e 8,80 m até o vértice 06, de 
coordenadas N 8.581.955,95m e E 578.573,27m;  
220°13'13" e 7,98 m até o vértice 07, de coordenadas N 

deste, segue com azimute de 245°15'57" e distância de 68,76 
m., até o vértice F5, de coordenadas N 8.589.237,959 m. e E 
574.274,015 m.; deste, segue com azimute de 155°17'28" e 
distância de 16,25 m., até o vértice F6, de coordenadas N 
8.589.223,194 m. e E 574.280,809 m.; deste, segue com 
azimute de 64°48'19" e distância de 18,20 m., até o vértice 
F7, de coordenadas N 8.589.230,942 m. e E 574.297,277 m.; 
deste, segue com azimute de 52°00'01" e distância de 15,53 
m., até o vértice F8, de coordenadas N 8.589.240,501 m. e E 
574.309,513 m.; deste, segue com azimute de 55°41'56" e 
distância de 31,10 m., até o vértice F9, de coordenadas N 
8.589.258,026 m. e E 574.335,202 m.; deste, segue com 
azimute de 58°47'29" e distância de 13,49 m., até o vértice 
F10, de coordenadas N 8.589.265,014 m. e E 574.346,737 
m.; deste, segue com azimute de 64°30'55" e distância de 
38,70 m., até o vértice F11, de coordenadas N 8.589.281,665 
m. e E 574.381,671 m.; deste, segue com azimute de 
76°41'40" e distância de 29,07 m., até o vértice F12, de 
coordenadas N 8.589.288,355 m. e E 574.409,959 m.; deste, 
segue com azimute de 66°15'05" e distância de 25,35 m., até 
o vértice F1, de coordenadas N 8.589.298,565 m. e E 
574.433,163 m., ponto inicial da descrição deste perímetro. 

§ 1º  Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir 
das estações  ativas da RBMC do IBGE: Estação IBGE  SAT-
93235, situada em  Salvador/BA, de coordenadas E=  
561.583,034 m e N = 8.569.514,404 m. Estação IBGE SAT-
93236 , situada em Salvador, BA, de coordenadas E=  
552.438,838 m e  N= 8.565.561, 750 m e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao  
Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o SAD-
69. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM.

§ 2º  É parte integrante deste Decreto, o Mapa de Localização 
das áreas referidas no caput do artigo.

Art. 2º As áreas objeto deste Decreto destinar-se-ão à 
implantação das melhorias urbanísticas na localidade de 
Parafuso, Distrito, neste Município.

Art. 3º Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a 
promover e executar, com recursos do Município, pela via 
judicial, as desapropriações definitivas das áreas que são 
objeto deste Decreto, através do procedimento próprio e na 
forma da legislação vigente.

Art. 4º Fica a Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
SEDUR, autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via administrativa e amigável, a 
desapropriação definitiva das áreas que são objeto deste 
Decreto, através de processo próprio e na forma da 
legislação vigente.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
03 DE DEZEMBRO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº. 6157/2015
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015
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159°51'21" e 1,94 m até o vértice 30, de coordenadas N 
8.581.954,34m e E 578.603,26m;  154°26'16" e 1,90 m até 
o vértice 31, de coordenadas N 8.581.952,63m e E 
578.604,08m;  148°56'53" e 1,99 m até o vértice 32, de 
coordenadas N 8.581.950,92m e E 578.605,10m;  
142°37'55" e 2,49 m até o vértice 33, de coordenadas N 
8.581.948,95m e E 578.606,61m;  139°07'20" e 2,01 m até 
o vértice 34, de coordenadas N 8.581.947,43m e E 
578.607,93m;  127°02'02" e 1,20 m até o vértice 35, de 
coordenadas N 8.581.946,70m e E 578.608,89m;  
127°02'02" e 2,16 m até o vértice 36, de coordenadas N 
8.581.945,40m e E 578.610,61m;  120°29'45" e 2,47 m até 
o vértice 37, de coordenadas N 8.581.944,15m e E 
578.612,74m;  114°30'29" e 1,77 m até o vértice 38, de 
coordenadas N 8.581.943,41m e E 578.614,35m;  
108°58'56" e 2,14 m até o vértice 39, de coordenadas N 
8.581.942,72m e E 578.616,38m;  102°34'10" e 2,40 m até 
o vértice 40, de coordenadas N 8.581.942,19m e E 
578.618,72m;  99°10'40" e 12,06 m até o vértice 41, de 
coordenadas N 8.581.940,27m e E 578.630,63m;  deste, 
segue confrontando com a Área de Desapropriação 05, 
com o seguinte azimute e distância: 189°35'39" e 5,58 m 
até o vértice 42, de coordenadas N 8.581.934,77m e E 
578.629,70m;  deste, segue confrontando com a faixa de 
domínio da Estrada Sucupira (Estr. Pau Grande), com 
os seguintes azimutes e distâncias: 283°39'38" e 2,88 m 
até o vértice 43, de coordenadas N 8.581.935,45m e E 
578.626,90m;  283°39'38" e 4,23 m até o vértice 44, de 
coordenadas N 8.581.936,45m e E 578.622,78m;  
283°39'38" e 3,62 m até o vértice 45, de coordenadas N 
8.581.937,31m e E 578.619,27m;  283°53'11" e 3,97 m até 
o vértice 46, de coordenadas N 8.581.938,26m e E 
578.615,42m;  283°57'59" e 5,67 m até o vértice 47, de 
coordenadas N 8.581.939,63m e E 578.609,91m;  
283°57'59" e 3,39 m até o vértice 48, de coordenadas N 
8.581.940,45m e E 578.606,63m;  283°57'59" e 1,93 m até 
o vértice 49, de coordenadas N 8.581.940,91m e E 
578.604,76m;  293°21'13" e 1,87 m até o vértice 50, de 
coordenadas N 8.581.941,65m e E 578.603,04m;  
293°21'13" e 1,87 m até o vértice 51, de coordenadas N 
8.581.942,39m e E 578.601,33m;  314°50'51" e 2,26 m até 
o vértice 52, de coordenadas N 8.581.943,98m e E 
578.599,72m;  314°50'51" e 2,26 m até o vértice 53, de 
coordenadas N 8.581.945,58m e E 578.598,12m;  
335°55'16" e 1,23 m até o vértice 54, de coordenadas N 
8.581.946,70m e E 578.597,62m;  335°55'16" e 1,91 m até 
o vértice 55, de coordenadas N 8.581.948,44m e E 
578.596,84m;  336°36'01" e 2,67 m até o vértice 56, de 
coordenadas N 8.581.950,89m e E 578.595,78m;  
337°02'47" e 1,61 m até o vértice 57, de coordenadas N 
8.581.952,38m e E 578.595,15m;  348°11'47" e 1,92 m até 
o vértice 58, de coordenadas N 8.581.954,26m e E 
578.594,76m;  348°11'47" e 1,92 m até o vértice 59, de 
coordenadas N 8.581.956,14m e E 578.594,37m;  
12°51'09" e 1,70 m até o vértice 60, de coordenadas N 
8.581.957,80m e E 578.594,75m; deste, segue 
confrontando com a faixa de domínio da Rua Sem 
Denominação, com os seguintes azimutes e distâncias: 
12°51'09" e 2,03 m até o vértice 61, de coordenadas N 
8.581.959,78m e E 578.595,20m;  12°51'09" e 1,75 m até 
o vértice 62, de coordenadas N 8.581.961,49m e E 
578.595,59m;  12°51'09" e 1,98 m até o vértice 63, de 
coordenadas N 8.581.963,42m e E 578.596,03m;  
18°14'51" e 1,48 m até o vértice 64, de coordenadas N 
8.581.964,83m e E 578.596,49m;  18°14'51" e 1,92 m até 
o vértice 65, de coordenadas N 8.581.966,65m e E 
578.597,09m;  18°14'51" e 1,97 m até o vértice 66, de 
coordenadas N 8.581.968,52m e E 578.597,71m;  

8.581.949,86m e E 578.568,12m;  238°42'48" e 5,93 m até 
o vértice 08, de coordenadas N 8.581.946,78m e E 
578.563,05m;  272°14'28" e 10,46 m até o vértice 09, de 
coordenadas N 8.581.947,19m e E 578.552,60m;  
2°14'28" e 4,70 m até o vértice 10, de coordenadas N 
8.581.951,88m e E 578.552,78m; deste, segue 
confrontando com a Área de Preservação Permanente 
(Alphaville Litoral Norte 2), com os seguintes azimutes e 
distâncias: 65°19'17" e 13,85 m até o vértice 11, de 
coordenadas N 8.581.957,67m e E 578.565,37m;  
54°42'17" e 12,18 m até o vértice 12, de coordenadas N 
8.581.964,71m e E 578.575,32m;  59°20'42" e 6,19 m até 
o vértice 13, de coordenadas N 8.581.967,86m e E 
578.580,64m;  114°31'48" e 2,69 m até o vértice 14, de 
coordenadas N 8.581.966,75m e E 578.583,08m;  
31°34'14" e 7,83 m até o vértice 15, de coordenadas N 
8.581.973,42m e E 578.587,18m;   18°51'33" e 15,05 m 
até o vértice 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
Todas as coordenadas aqui descri tas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema U T M, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, 
tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção U T M.

M E M O R I A L    D E S C R I T I V O ÁREA 2

 
Endereço: ESTRADA DO SUCUPIRA, KM - 2

Distrito: Abrantes                           

Município e Comarca: CAMAÇARI

UF: BAHIA

DESCRIÇÃO – D02

Área: 338,63 m²        
Perímetro: 146,88 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 16, de 
coordenadas N 8.581.984,18m e E 578.602,87m; cravado 
na divisa com a faixa de domínio da Rua Sem 
Denominação; deste, segue confrontando com a Área de 
Preservação Permanente, com os seguintes azimutes e 
distâncias:  108°14'51" e 2,20 m até o vértice 17, de 
coordenadas N 8.581.983,49m e E 578.604,96m;  
198°14'51" e 1,15 m até o vértice 18, de coordenadas N 
8.581.982,40m e E 578.604,60m;  198°14'51" e 3,68 m até 
o vértice 19, de coordenadas N 8.581.978,90m e E 
578.603,45m;  198°14'51" e 2,60 m até o vértice 20, de 
coordenadas N 8.581.976,43m e E 578.602,63m;  
198°14'51" e 4,19 m até o vértice 21, de coordenadas N 
8.581.972,45m e E 578.601,32m;  198°14'51" e 3,25 m até 
o vértice 22, de coordenadas N 8.581.969,37m e E 
578.600,31m;  194°54'56" e 2,65 m até o vértice 23, de 
coordenadas N 8.581.966,81m e E 578.599,62m;  
188°31'16" e 2,44 m até o vértice 24, de coordenadas N 
8.581.964,40m e E 578.599,26m;  182°43'46" e 2,17 m até 
o vértice 25, de coordenadas N 8.581.962,23m e E 
578.599,16m;  177°59'27" e 1,60 m até o vértice 26, de 
coordenadas N 8.581.960,64m e E 578.599,22m;  
174°19'33" e 1,32 m até o vértice 27, de coordenadas N 
8.581.959,32m e E 578.599,35m;  114°31'48" e 3,02 m até 
o vértice 28, de coordenadas N 8.581.958,07m e E 
578.602,09m;  165°22'51" e 1,98 m até o vértice 29, de 
coordenadas N 8.581.956,16m e E 578.602,59m;  
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270°00'00" e 0,05 m até o vértice 107, de coordenadas N 
8.581.930,89m e E 578.567,73m; deste, segue 
confrontando com o Estacionamento do Clube 
(Alphaville Litoral Norte 1), com os seguintes azimutes e 
distâncias: 29°31'19" e 0,73 m até o vértice 108, de 
coordenadas N 8.581.931,52m e E 578.568,09m;  
1°58'41" e 0,87 m até o vértice 109, de coordenadas N 
8.581.932,39m e E 578.568,12m;  342°58'28" e 0,33 m até 
o vértice 110, de coordenadas N 8.581.932,70m e E 
578.568,02m;  330°23'26" e 0,47 m até o vértice 111, de 
coordenadas N 8.581.933,11m e E 578.567,79m;  
318°11'00" e 0,30 m até o vértice 112, de coordenadas N 
8.581.933,33m e E 578.567,59m;  308°07'28" e 1,37 m até 
o vértice 113, de coordenadas N 8.581.934,18m e E 
578.566,51m;  305°07'12" e 1,55 m até o vértice 114, de 
coordenadas N 8.581.935,07m e E 578.565,24m;  
302°17'13" e 1,42 m até o vértice 115, de coordenadas N 
8.581.935,83m e E 578.564,04m;  299°54'00" e 1,08 m até 
o vértice 116, de coordenadas N 8.581.936,37m e E 
578.563,11m;  296°42'04" e 2,27 m até o vértice 117, de 
coordenadas N 8.581.937,39m e E 578.561,08m;  
292°05'19" e 2,56 m até o vértice 118, de coordenadas N 
8.581.938,35m e E 578.558,71m;  288°05'00" e 1,64 m até 
o vértice 119, de coordenadas N 8.581.938,86m e E 
578.557,15m;  284°28'15" e 2,15 m até o vértice 120, de 
coordenadas N 8.581.939,39m e E 578.555,07m;   
277°42'02" e 2,79 m até o vértice 86, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T 
M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -
24, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção U T M.

M E M O R I A L    D E S C R I T I V O ÁREA 4

 
Endereço: ESTRADA DO SUCUPIRA, KM - 2

Distrito: Abrantes                                  

Município e Comarca: CAMAÇARI

UF: BAHIA

DESCRIÇÃO – D04

Área: 142,68 m²             
Perímetro: 88,74 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 69, de 
coordenadas N 8.581.931,59m e E 578.608,49m; cravado 
na divisa com a Faixa de domínio da Estrada Sucupira 
(Est. Pau Grande); deste, segue confrontando com a 
Área de Preservação Permanente, com os seguintes 
azimutes e distâncias:  244°34'15" e 2,63 m até o vértice 
70, de coordenadas N 8.581.930,46m e E 578.606,12m;  
271°12'01" e 4,56 m até o vértice 71, de coordenadas N 
8.581.930,56m e E 578.601,56m;  258°46'26" e 5,62 m até 
o vértice 72, de coordenadas N 8.581.929,46m e E 
578.596,05m;  246°43'37" e 4,25 m até o vértice 73, de 
coordenadas N 8.581.927,79m e E 578.592,15m;  
236°08'44" e 4,42 m até o vértice 74, de coordenadas N 
8.581.925,32m e E 578.588,48m;  225°26'41" e 4,35 m até 
o vértice 75, de coordenadas N 8.581.922,28m e E 
578.585,38m;  212°44'22" e 6,05 m até o vértice 76, de 
coordenadas N 8.581.917,18m e E 578.582,11m;  
199°55'25" e 4,44 m até o vértice 77, de coordenadas N 
8.581.913,01m e E 578.580,60m;  189°37'15" e 4,00 m até 

18°14'51" e 3,00 m até o vértice 67, de coordenadas N 
8.581.971,37m e E 578.598,65m;  18°14'51" e 3,41 m até 
o vértice 68, de coordenadas N 8.581.974,60m e E 
578.599,71m;   18°14'51" e 10,09 m até o vértice 16, ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum 
o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

M E M O R I A L    D E S C R I T I V O ÁREA 3

 
Endereço: ESTRADA DO SUCUPIRA, KM - 2

Distrito: Abrantes                                  

Município e Comarca: CAMAÇARI

UF: BAHIA

DESCRIÇÃO – D03

Área: 37,15 m²          
Perímetro: 44,80 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 86, de 
coordenadas N 8.581.939,77m e E 578.552,31m; cravado 
na divisa com o Estacionamento do Clube (Alphaville 
Litoral Norte 1); deste, segue confrontando com a Faixa 
de domínio da Estrada de Cordoaria, com os seguintes 
azimutes e distâncias:  75°19'56" e 0,27 m até o vértice 87, 
de coordenadas N 8.581.939,84m e E 578.552,57m;  
98°15'43" e 0,74 m até o vértice 88, de coordenadas N 
8.581.939,73m e E 578.553,30m;  95°22'57" e 1,40 m até 
o vértice 89, de coordenadas N 8.581.939,60m e E 
578.554,69m;  96°58'35" e 2,37 m até o vértice 90, de 
coordenadas N 8.581.939,31m e E 578.557,04m;  
96°58'35" e 1,36 m até o vértice 91, de coordenadas N 
8.581.939,15m e E 578.558,39m;  96°58'35" e 2,06 m até 
o vértice 92, de coordenadas N 8.581.938,90m e E 
578.560,44m;  96°58'35" e 2,16 m até o vértice 93, de 
coordenadas N 8.581.938,63m e E 578.562,58m;  
96°58'35" e 3,57 m até o vértice 94, de coordenadas N 
8.581.938,20m e E 578.566,12m;  110°19'47" e 0,55 m até 
o vértice 95, de coordenadas N 8.581.938,01m e E 
578.566,64m;  115°00'47" e 1,59 m até o vértice 96, de 
coordenadas N 8.581.937,34m e E 578.568,07m;  
121°21'12" e 1,31 m até o vértice 97, de coordenadas N 
8.581.936,66m e E 578.569,19m;  128°58'06" e 0,60 m até 
o vértice 98, de coordenadas N 8.581.936,28m e E 
578.569,66m;  137°38'18" e 0,69 m até o vértice 99, de 
coordenadas N 8.581.935,77m e E 578.570,13m;  
150°34'17" e 0,73 m até o vértice 100, de coordenadas N 
8.581.935,13m e E 578.570,48m; deste segue 
confrontando com a Faixa de domínio da Rua Sem 
Denominação, com os seguintes azimutes e distâncias: 
166°19'33" e 0,94 m até o vértice 101, de coordenadas N 
8.581.934,22m e E 578.570,71m;  180°19'49" e 0,54 m até 
o vértice 102, de coordenadas N 8.581.933,68m e E 
578.570,70m;  194°37'46" e 0,97 m até o vértice 103, de 
coordenadas N 8.581.932,74m e E 578.570,46m;  
210°57'15" e 0,76 m até o vértice 104, de coordenadas N 
8.581.932,09m e E 578.570,07m;  226°18'38" e 0,87 m até 
o vértice 105, de coordenadas N 8.581.931,49m e E 
578.569,44m;  250°08'57" e 1,77 m até o vértice 106, de 
coordenadas N 8.581.930,89m e E 578.567,77m;  
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o vértice 78, de coordenadas N 8.581.909,07m e E 
578.579,93m;  274°44'00" e 1,50 m até o vértice 79, de 
coordenadas N 8.581.909,19m e E 578.578,43m; deste, 
segue confrontando com a Faixa de domínio da Rua Sem 
Denominação, com os seguintes azimutes e distãncias:  
5°24'10" e 14,27 m até o vértice 80, de coordenadas N 
8.581.923,39m e E 578.579,78m;  23°32'49" e 4,26 m até 
o vértice 81, de coordenadas N 8.581.927,29m e E 
578.581,48m;  68°59'48" e 5,16 m até o vértice 82, de 
coordenadas N 8.581.929,14m e E 578.586,29m;  
58°13'35" e 4,61 m até o vértice 83, de coordenadas N 
8.581.931,57m e E 578.590,21m;  70°29'28" e 4,66 m até 
o vértice 84, de coordenadas N 8.581.933,13m e E 
578.594,60m;  95°51'22" e 13,39 m até o vértice 85, de 
coordenadas N 8.581.931,76m e E 578.607,92m;   
106°24'41" e 0,60 m até o vértice 69, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T 
M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -
24, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção U T M.

M E M O R I A L    D E S C R I T I V O ÁREA 5

Endereço: ESTRADA DO SUCUPIRA, KM - 2

Distrito: Abrantes                                  

Município e Comarca: CAMAÇARI

UF: BAHIA

DESCRIÇÃO – D05

Área: 1.142,26 m²           
Perímetro: 370,39 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 41, de 
coordenadas N 8.581.940,26m e E 578.630,63m;  
cravado na divisa com a Área de desapropriação - 02; 
deste, segue confrontando com Área sem denominação, 
com os seguintes azimutes e distâncias:  97°46'57" e 
34,06 m até o vértice 121, de coordenadas N 
8.581.935,64m e E 578.664,38m;  94°53'42" e 15,51 m até 
o vértice 122, de coordenadas N 8.581.934,32m e E 
578.679,83m;  93°07'57" e 14,44 m até o vértice 123, de 
coordenadas N 8.581.933,53m e E 578.694,25m;  
91°24'51" e 15,09 m até o vértice 124, de coordenadas N 
8.581.933,16m e E 578.709,33m;  90°46'08" e 23,03 m até 
o vértice 125, de coordenadas N 8.581.932,85m e E 
578.732,35m;  68°16'08" e 6,53 m até o vértice 126, de 
coordenadas N 8.581.935,27m e E 578.738,42m;  
90°49'33" e 40,54 m até o vértice 127, de coordenadas N 
8.581.934,68m e E 578.778,96m;  92°11'22" e 12,68 m até 
o vértice 128, de coordenadas N 8.581.934,20m e E 
578.791,63m;  93°06'25" e 11,14 m até o vértice 129, de 
coordenadas N 8.581.933,60m e E 578.802,75m;  
93°06'25" e 6,95 m até o vértice 130, de coordenadas N 
8.581.933,22m e E 578.809,68m;  205°51'24" e 4,75 m até 
o vértice 131, de coordenadas N 8.581.928,95m e E 
578.807,61m;  205°51'24" e 1,77 m até o vértice 132, de 
coordenadas N 8.581.927,35m e E 578.806,84m;  
238°51'12" e 1,57 m até o vértice 133, de coordenadas N 
8.581.926,54m e E 578.805,50m;  242°29'59" e 2,14 m até 
o vértice 134, de coordenadas N 8.581.925,56m e E 
578.803,60m; deste, segue confrontando com a Faixa de 
domínio da Estrada Sucupira (Est. Pau Grande), com 
os seguintes azimutes e ditancias: 272°49'50" e 1,39 m até 

o vértice 135, de coordenadas N 8.581.925,62m e E 
578.802,21m;  272°33'38" e 12,18 m até o vértice 136, de 
coordenadas N 8.581.926,17m e E 578.790,04m;  
275°09'09" e 15,74 m até o vértice 137, de coordenadas N 
8.581.927,58m e E 578.774,37m;  270°15'23" e 19,69 m 
até o vértice 138, de coordenadas N 8.581.927,67m e E 
578.754,68m;  271°49'23" e 19,69 m até o vértice 139, de 
coordenadas N 8.581.928,30m e E 578.735,00m;  
270°11'09" e 24,52 m até o vértice 140, de coordenadas N 
8.581.928,38m e E 578.710,48m;  271°21'24" e 5,43 m até 
o vértice 141, de coordenadas N 8.581.928,50m e E 
578.705,05m;  265°54'09" e 9,02 m até o vértice 142, de 
coordenadas N 8.581.927,86m e E 578.696,05m;  
265°54'09" e 5,56 m até o vértice 143, de coordenadas N 
8.581.927,46m e E 578.690,51m;  265°54'09" e 3,46 m até 
o vértice 144, de coordenadas N 8.581.927,22m e E 
578.687,06m;  273°07'12" e 14,15 m até o vértice 145, de 
coordenadas N 8.581.927,99m e E 578.672,93m;  
279°03'35" e 16,06 m até o vértice 146, de coordenadas N 
8.581.930,51m e E 578.657,07m;  277°43'40" e 14,14 m 
até o vértice 147, de coordenadas N 8.581.932,41m e E 
578.643,07m;  282°23'44" e 11,06 m até o vértice 148, de 
coordenadas N 8.581.934,79m e E 578.632,27m;  
269°39'18" e 2,57 m até o vértice 42, de coordenadas N 
8.581.934,77m e E 578.629,70m; deste, segue 
confrontando com a Área de Desapropriação-02, com o 
seguinte azimute e distância: 9°35'39" e 5,56 m até o 
vértice 41, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
Todas as coordenadas aqui descri tas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema U T M, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, 
tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção U T M.

M E M O R I A L    D E S C R I T I V O ÁREA 6

 
Endereço: ESTRADA DO SUCUPIRA, KM - 2

Distrito: Abrantes                                  

Município e Comarca: CAMAÇARI

UF: BAHIA

DESCRIÇÃO – D06

Área: 1.987,72 m²           
Perímetro: 718,48 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 149, de 
coordenadas N 8.581.932,65m e E 578.820,03m; cravado 
na divisa com a Área sem Denominação; deste, segue 
confrontando com a Área sem Denominação, com os 
seguintes azimutes e distâncias:  93°07'45" e 13,07 m até 
o vértice 150, de coordenadas N 8.581.931,94m e E 
578.833,08m;  93°07'45" e 15,47 m até o vértice 151, de 
coordenadas N 8.581.931,09m e E 578.848,53m;  
93°07'45" e 26,99 m até o vértice 152, de coordenadas N 
8.581.929,62m e E 578.875,48m;  93°07'45" e 26,85 m até 
o vértice 153, de coordenadas N 8.581.928,15m e E 
578.902,28m;  93°07'45" e 50,45 m até o vértice 154, de 
coordenadas N 8.581.925,40m e E 578.952,66m;  
101°00'54" e 2,48 m até o vértice 155, de coordenadas N 
8.581.924,93m e E 578.955,10m;  101°00'54" e 12,36 m 
até o vértice 156, de coordenadas N 8.581.922,56m e E 
578.967,23m;  99°05'17" e 4,46 m até o vértice 157, de 
coordenadas N 8.581.921,86m e E 578.971,64m;  
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93°05'31" e 7,30 m até o vértice 158, de coordenadas N 
8.581.921,47m e E 578.978,92m;  92°18'29" e 6,26 m até 
o vértice 159, de coordenadas N 8.581.921,21m e E 
578.985,18m;  90°00'00" e 9,62 m até o vértice 160, de 
coordenadas N 8.581.921,21m e E 578.994,80m;  
91°26'47" e 8,68 m até o vértice 161, de coordenadas N 
8.581.920,99m e E 579.003,47m;  93°19'56" e 12,54 m até 
o vértice 162, de coordenadas N 8.581.920,27m e E 
579.015,99m;  93°21'29" e 8,42 m até o vértice 163, de 
coordenadas N 8.581.919,77m e E 579.024,40m;  
93°21'56" e 14,11 m até o vértice 164, de coordenadas N 
8.581.918,94m e E 579.038,49m;  94°11'04" e 10,54 m até 
o vértice 165, de coordenadas N 8.581.918,18m e E 
579.049,00m;  95°49'13" e 15,47 m até o vértice 166, de 
coordenadas N 8.581.916,61m e E 579.064,39m;  
97°43'04" e 14,70 m até o vértice 167, de coordenadas N 
8.581.914,63m e E 579.078,95m;  99°39'24" e 17,49 m até 
o vértice 168, de coordenadas N 8.581.911,70m e E 
579.096,19m;  100°13'44" e 16,40 m até o vértice 169, de 
coordenadas N 8.581.908,79m e E 579.112,33m;  
100°13'44" e 13,16 m até o vértice 170, de coordenadas N 
8.581.906,45m e E 579.125,28m;  93°14'42" e 2,18 m até 
o vértice 171, de coordenadas N 8.581.906,33m e E 
579.127,46m;  71°27'19" e 1,74 m até o vértice 172, de 
coordenadas N 8.581.906,88m e E 579.129,11m;  
50°08'00" e 1,96 m até o vértice 173, de coordenadas N 
8.581.908,13m e E 579.130,61m;  27°48'57" e 3,75 m até 
o vértice 174, de coordenadas N 8.581.911,45m e E 
579.132,36m;  16°47'52" e 2,96 m até o vértice 175, de 
coordenadas N 8.581.914,28m e E 579.133,22m;  
345°23'23" e 4,29 m até o vértice 176, de coordenadas N 
8.581.918,44m e E 579.132,14m;  345°23'23" e 5,48 m até 
o vértice 177, de coordenadas N 8.581.923,74m e E 
579.130,75m;  341°10'26" e 5,23 m até o vértice 178, de 
coordenadas N 8.581.928,69m e E 579.129,07m;  
337°13'26" e 13,78 m até o vértice 179, de coordenadas N 
8.581.941,40m e E 579.123,73m;  67°01'18" e 3,04 m até 
o vértice 180, de coordenadas N 8.581.942,58m e E 
579.126,53m; deste, segue confrontando com a Faixa de 
dominío da Rua sem Denominação, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 156°47'47" e 3,05 m até o vértice 
181, de coordenadas N 8.581.939,78m e E 579.127,73m;  
156°21'36" e 7,22 m até o vértice 182, de coordenadas N 
8.581.933,17m e E 579.130,63m;  156°21'36" e 5,79 m até 
o vértice 183, de coordenadas N 8.581.927,87m e E 
579.132,95m;  160°06'35" e 4,94 m até o vértice 184, de 
coordenadas N 8.581.923,22m e E 579.134,63m;  
165°01'52" e 2,09 m até o vértice 185, de coordenadas N 
8.581.921,20m e E 579.135,17m;  165°01'52" e 1,08 m até 
o vértice 186, de coordenadas N 8.581.920,16m e E 
579.135,45m;  165°01'52" e 1,26 m até o vértice 187, de 
coordenadas N 8.581.918,95m e E 579.135,77m;  
165°01'52" e 1,40 m até o vértice 188, de coordenadas N 
8.581.917,60m e E 579.136,13m;  165°01'52" e 1,90 m até 
o vértice 189, de coordenadas N 8.581.915,77m e E 
579.136,62m;  165°01'52" e 1,52 m até o vértice 190, de 
coordenadas N 8.581.914,30m e E 579.137,02m;  
165°01'52" e 1,51 m até o vértice 191, de coordenadas N 
8.581.912,84m e E 579.137,40m;  165°01'52" e 1,20 m até 
o vértice 192, de coordenadas N 8.581.911,69m e E 
579.137,71m;  165°01'52" e 2,09 m até o vértice 193, de 
coordenadas N 8.581.909,66m e E 579.138,25m;  
166°58'48" e 1,84 m até o vértice 194, de coordenadas N 
8.581.907,87m e E 579.138,67m;  171°20'20" e 2,03 m até 
o vértice 195, de coordenadas N 8.581.905,87m e E 
579.138,97m;  177°46'48" e 2,06 m até o vértice 196, de 
coordenadas N 8.581.903,81m e E 579.139,05m;  
191°31'05" e 0,68 m até o vértice 197, de coordenadas N 

8.581.903,14m e E 579.138,92m;  200°13'28" e 0,81 m até 
o vértice 198, de coordenadas N 8.581.902,38m e E 
579.138,64m;  212°30'04" e 1,29 m até o vértice 199, de 
coordenadas N 8.581.901,29m e E 579.137,94m;  
231°43'49" e 1,15 m até o vértice 200, de coordenadas N 
8.581.900,58m e E 579.137,04m;  233°28'50" e 0,99 m até 
o vértice 201, de coordenadas N 8.581.899,99m e E 
579.136,25m;  251°50'18" e 1,17 m até o vértice 202, de 
coordenadas N 8.581.899,62m e E 579.135,14m;  
262°48'47" e 0,98 m até o vértice 203, de coordenadas N 
8.581.899,50m e E 579.134,17m; deste, segue 
confrontando com a Faixa de domínio da Estrada 
Sucupira (Est. Pau Grande), com os seguintes azimutes 
e distâncias: 278°03'58" e 2,37 m até o vértice 204, de 
coordenadas N 8.581.899,83m e E 579.131,82m;  
278°03'58" e 5,69 m até o vértice 205, de coordenadas N 
8.581.900,63m e E 579.126,19m;  278°01'50" e 2,89 m até 
o vértice 206, de coordenadas N 8.581.901,04m e E 
579.123,32m;  274°04'50" e 1,96 m até o vértice 207, de 
coordenadas N 8.581.901,18m e E 579.121,37m;  
279°40'50" e 4,32 m até o vértice 208, de coordenadas N 
8.581.901,90m e E 579.117,11m;  279°40'50" e 4,49 m até 
o vértice 209, de coordenadas N 8.581.902,66m e E 
579.112,68m;  281°58'13" e 4,13 m até o vértice 210, de 
coordenadas N 8.581.903,51m e E 579.108,64m;  
282°21'42" e 2,89 m até o vértice 211, de coordenadas N 
8.581.904,13m e E 579.105,82m;  282°21'42" e 3,92 m até 
o vértice 212, de coordenadas N 8.581.904,97m e E 
579.101,99m;  282°18'36" e 3,96 m até o vértice 213, de 
coordenadas N 8.581.905,82m e E 579.098,11m;  
281°09'04" e 3,91 m até o vértice 214, de coordenadas N 
8.581.906,57m e E 579.094,28m;  278°47'49" e 6,83 m até 
o vértice 215, de coordenadas N 8.581.907,62m e E 
579.087,53m;  278°23'16" e 4,04 m até o vértice 216, de 
coordenadas N 8.581.908,21m e E 579.083,54m;  
278°23'16" e 4,64 m até o vértice 217, de coordenadas N 
8.581.908,88m e E 579.078,94m;  279°28'47" e 3,63 m até 
o vértice 218, de coordenadas N 8.581.909,48m e E 
579.075,37m;  279°39'24" e 4,13 m até o vértice 219, de 
coordenadas N 8.581.910,17m e E 579.071,30m;  
279°39'24" e 3,59 m até o vértice 220, de coordenadas N 
8.581.910,78m e E 579.067,76m;  279°39'24" e 2,53 m até 
o vértice 221, de coordenadas N 8.581.911,20m e E 
579.065,27m;  277°51'49" e 3,31 m até o vértice 222, de 
coordenadas N 8.581.911,65m e E 579.061,99m;  
276°55'49" e 2,14 m até o vértice 223, de coordenadas N 
8.581.911,91m e E 579.059,87m;  276°55'49" e 5,17 m até 
o vértice 224, de coordenadas N 8.581.912,53m e E 
579.054,74m;  276°55'49" e 4,20 m até o vértice 225, de 
coordenadas N 8.581.913,04m e E 579.050,57m;  
274°59'01" e 1,06 m até o vértice 226, de coordenadas N 
8.581.913,13m e E 579.049,52m;  273°34'02" e 6,07 m até 
o vértice 227, de coordenadas N 8.581.913,51m e E 
579.043,47m;  273°34'02" e 3,20 m até o vértice 228, de 
coordenadas N 8.581.913,71m e E 579.040,27m;  
273°34'02" e 3,36 m até o vértice 229, de coordenadas N 
8.581.913,92m e E 579.036,92m;  273°19'29" e 2,68 m até 
o vértice 230, de coordenadas N 8.581.914,07m e E 
579.034,25m;  272°57'22" e 2,39 m até o vértice 231, de 
coordenadas N 8.581.914,20m e E 579.031,86m;  
272°57'22" e 3,85 m até o vértice 232, de coordenadas N 
8.581.914,39m e E 579.028,02m;  272°57'22" e 4,32 m até 
o vértice 233, de coordenadas N 8.581.914,62m e E 
579.023,70m;  272°35'40" e 3,58 m até o vértice 234, de 
coordenadas N 8.581.914,78m e E 579.020,13m;  
272°32'39" e 4,08 m até o vértice 235, de coordenadas N 
8.581.914,96m e E 579.016,06m;  272°32'39" e 4,34 m até 
o vértice 236, de coordenadas N 8.581.915,15m e E 
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579.011,72m;  272°32'39" e 4,34 m até o vértice 237, de 
coordenadas N 8.581.915,35m e E 579.007,38m;  
272°20'44" e 4,24 m até o vértice 238, de coordenadas N 
8.581.915,52m e E 579.003,15m;  272°05'35" e 3,69 m até 
o vértice 239, de coordenadas N 8.581.915,65m e E 
578.999,46m;  272°05'35" e 4,10 m até o vértice 240, de 
coordenadas N 8.581.915,80m e E 578.995,36m;  
272°05'35" e 7,85 m até o vértice 241, de coordenadas N 
8.581.916,09m e E 578.987,52m;  272°05'35" e 4,55 m até 
o vértice 242, de coordenadas N 8.581.916,26m e E 
578.982,97m;  272°24'00" e 3,77 m até o vértice 243, de 
coordenadas N 8.581.916,41m e E 578.979,21m;  
274°00'28" e 4,88 m até o vértice 244, de coordenadas N 
8.581.916,76m e E 578.974,34m;  274°00'28" e 6,08 m até 
o vértice 245, de coordenadas N 8.581.917,18m e E 
578.968,27m;  274°00'28" e 4,99 m até o vértice 246, de 
coordenadas N 8.581.917,53m e E 578.963,29m;  
273°43'37" e 9,49 m até o vértice 247, de coordenadas N 
8.581.918,15m e E 578.953,83m;  273°25'47" e 7,80 m até 
o vértice 248, de coordenadas N 8.581.918,61m e E 
578.946,04m;  273°09'12" e 7,09 m até o vértice 249, de 
coordenadas N 8.581.919,00m e E 578.938,97m;  
272°07'17" e 13,06 m até o vértice 250, de coordenadas N 
8.581.919,49m e E 578.925,92m;  270°57'15" e 7,36 m até 
o vértice 251, de coordenadas N 8.581.919,61m e E 
578.918,56m;  270°57'15" e 6,65 m até o vértice 252, de 
coordenadas N 8.581.919,72m e E 578.911,92m;  
272°12'20" e 2,52 m até o vértice 253, de coordenadas N 
8.581.919,82m e E 578.909,40m;  275°49'20" e 9,68 m até 
o vértice 254, de coordenadas N 8.581.920,80m e E 
578.899,77m;  275°49'20" e 8,06 m até o vértice 255, de 
coordenadas N 8.581.921,62m e E 578.891,76m;  
273°28'58" e 7,46 m até o vértice 256, de coordenadas N 
8.581.922,07m e E 578.884,31m;  273°28'58" e 10,51 m 
até o vértice 257, de coordenadas N 8.581.922,71m e E 
578.873,82m;  273°49'48" e 21,24 m até o vértice 258, de 
coordenadas N 8.581.924,13m e E 578.852,63m;  
327°27'32" e 5,35 m até o vértice 259, de coordenadas N 
8.581.928,64m e E 578.849,75m;  272°00'49" e 10,27 m 
até o vértice 260, de coordenadas N 8.581.929,00m e E 
578.839,50m;  272°09'43" e 11,33 m até o vértice 261, de 
coordenadas N 8.581.929,42m e E 578.828,18m;  
272°13'49" e 2,91 m até o vértice 262, de coordenadas N 
8.581.929,54m e E 578.825,27m;  272°57'49" e 0,93 m até 
o vértice 263, de coordenadas N 8.581.929,59m e E 
578.824,34m;  286°20'14" e 0,66 m até o vértice 264, de 
coordenadas N 8.581.929,77m e E 578.823,71m;  
291°52'07" e 0,73 m até o vértice 265, de coordenadas N 
8.581.930,04m e E 578.823,04m;  297°38'06" e 0,71 m até 
o vértice 266, de coordenadas N 8.581.930,37m e E 
578.822,41m;  303°49'35" e 0,83 m até o vértice 267, de 
coordenadas N 8.581.930,84m e E 578.821,71m;  
309°11'37" e 0,51 m até o vértice 268, de coordenadas N 
8.581.931,16m e E 578.821,32m;  312°48'24" e 0,40 m até 
o vértice 269, de coordenadas N 8.581.931,43m e E 
578.821,03m;  316°19'38" e 0,48 m até o vértice 270, de 
coordenadas N 8.581.931,78m e E 578.820,69m;  
320°32'49" e 0,57 m até o vértice 271, de coordenadas N 
8.581.932,22m e E 578.820,33m;   324°56'49" e 0,53 m 
até o vértice 149, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema U T M, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, 
tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção U T M.

M E M O R I A L    D E S C R I T I V O ÁREA 7

Endereço: ESTRADA DO SUCUPIRA, KM - 2

Distrito: Abrantes                                 

Município e Comarca: CAMAÇARI

UF: BAHIA

DESCRIÇÃO – D07

Área: 1.001,40 m²           
Perímetro: 476,65 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 272, de 
coordenadas N 8.581.945,37m e E 579.133,12m; cravado 
na divisa com a Faixa de domínio da Rua Sem 
Denominação; deste, segue confrontando com a Área 
sem Denominação, com os seguintes azimutes e 
distâncias:  67°01'18" e 4,70 m até o vértice 273, de 
coordenadas N 8.581.947,21m e E 579.137,45m;  
157°01'18" e 21,11 m até o vértice 274, de coordenadas N 
8.581.927,77m e E 579.145,69m;  157°01'18" e 12,32 m 
até o vértice 275, de coordenadas N 8.581.916,43m e E 
579.150,50m;  157°01'18" e 13,19 m até o vértice 276, de 
coordenadas N 8.581.904,29m e E 579.155,65m;  
157°01'18" e 3,18 m até o vértice 277, de coordenadas N 
8.581.901,37m e E 579.156,89m;  149°31'17" e 1,91 m até 
o vértice 278, de coordenadas N 8.581.899,73m e E 
579.157,85m;  135°00'44" e 1,78 m até o vértice 279, de 
coordenadas N 8.581.898,47m e E 579.159,11m;  
124°41'26" e 0,84 m até o vértice 280, de coordenadas N 
8.581.897,99m e E 579.159,81m;  114°16'34" e 1,98 m até 
o vértice 281, de coordenadas N 8.581.897,17m e E 
579.161,61m;  110°37'16" e 0,63 m até o vértice 282, de 
coordenadas N 8.581.896,95m e E 579.162,20m;  
112°43'47" e 11,64 m até o vértice 283, de coordenadas N 
8.581.892,45m e E 579.172,94m;  115°53'08" e 6,73 m até 
o vértice 284, de coordenadas N 8.581.889,52m e E 
579.178,99m;  118°14'19" e 6,97 m até o vértice 285, de 
coordenadas N 8.581.886,22m e E 579.185,13m;  
120°37'40" e 6,93 m até o vértice 286, de coordenadas N 
8.581.882,69m e E 579.191,09m;  123°37'42" e 10,53 m 
até o vértice 287, de coordenadas N 8.581.876,86m e E 
579.199,86m;  127°17'05" e 10,75 m até o vértice 288, de 
coordenadas N 8.581.870,34m e E 579.208,41m;  
135°29'23" e 12,49 m até o vértice 289, de coordenadas N 
8.581.861,43m e E 579.217,17m;  126°23'52" e 6,49 m até 
o vértice 290, de coordenadas N 8.581.857,59m e E 
579.222,39m;  139°11'38" e 25,79 m até o vértice 291, de 
coordenadas N 8.581.838,06m e E 579.239,25m;  
140°33'31" e 16,82 m até o vértice 292, de coordenadas N 
8.581.825,07m e E 579.249,93m;  140°33'31" e 11,67 m 
até o vértice 293, de coordenadas N 8.581.816,06m e E 
579.257,35m;  140°33'31" e 15,27 m até o vértice 294, de 
coordenadas N 8.581.804,27m e E 579.267,05m;  
140°33'31" e 12,67 m até o vértice 295, de coordenadas N 
8.581.794,49m e E 579.275,09m;  140°33'31" e 21,10 m 
até o vértice 296, de coordenadas N 8.581.778,19m e E 
579.288,50m;  266°43'39" e 1,86 m até o vértice 297, de 
coordenadas N 8.581.778,08m e E 579.286,65m;  
275°39'24" e 0,88 m até o vértice 298, de coordenadas N 
8.581.778,17m e E 579.285,77m;  281°09'57" e 0,80 m até 
o vértice 299, de coordenadas N 8.581.778,32m e E 
579.284,99m;  286°43'30" e 0,89 m até o vértice 300, de 
coordenadas N 8.581.778,58m e E 579.284,14m;  
292°12'28" e 0,77 m até o vértice 301, de coordenadas N 
8.581.778,87m e E 579.283,42m;  297°22'05" e 0,80 m até 
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ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum 
o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

M E M O R I A L    D E S C R I T I V O ÁREA 8

 
Endereço: ESTRADA DO SUCUPIRA, KM - 2

Distrito: Abrantes                                  

Município e Comarca: CAMAÇARI

UF: BAHIA

DESCRIÇÃO – D08

Área: 533,47 m²           
Perímetro: 270,06 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 340, de 
coordenadas N 8.581.765,60m e E 579.297,58m;  
cravado na divisa com a Área sem denominação; deste, 
segue confrontando com a Área sem denominação, com 
os seguintes azimutes e distâncias:  140°36'47" e 9,17 m 
até o vértice 341, de coordenadas N 8.581.758,51m e E 
579.303,40m;  140°55'38" e 21,41 m até o vértice 342, de 
coordenadas N 8.581.741,89m e E 579.316,89m;  
140°55'54" e 17,34 m até o vértice 343, de coordenadas N 
8.581.728,43m e E 579.327,82m;  140°53'53" e 6,08 m até 
o vértice 344, de coordenadas N 8.581.723,71m e E 
579.331,66m;  149°45'52" e 19,12 m até o vértice 345, de 
coordenadas N 8.581.707,19m e E 579.341,29m;  
147°20'28" e 34,58 m até o vértice 346, de coordenadas N 
8.581.678,08m e E 579.359,95m;  140°32'10" e 3,16 m até 
o vértice 347, de coordenadas N 8.581.675,63m e E 
579.361,96m;  123°14'37" e 3,63 m até o vértice 348, de 
coordenadas N 8.581.673,64m e E 579.364,99m;  
105°38'19" e 3,28 m até o vértice 349, de coordenadas N 
8.581.672,76m e E 579.368,16m;  88°34'58" e 3,42 m até 
o vértice 350, de coordenadas N 8.581.672,84m e E 
579.371,57m;  71°40'12" e 3,23 m até o vértice 351, de 
coordenadas N 8.581.673,86m e E 579.374,64m;  
54°43'39" e 3,43 m até o vértice 352, de coordenadas N 
8.581.675,84m e E 579.377,44m;  135°59'41" e 4,58 m até 
o vértice 353, de coordenadas N 8.581.672,55m e E 
579.380,62m; deste, segue confrontando com a Faixa de 
domínio da Estrada Sucupira (Est. Pau Grande), com 
os seguintes azimutes e distâncias: 232°59'25" e 3,50 m 
até o vértice 354, de coordenadas N 8.581.670,44m e E 
579.377,83m;  247°15'23" e 4,01 m até o vértice 355, de 
coordenadas N 8.581.668,89m e E 579.374,13m;  
261°33'14" e 4,62 m até o vértice 356, de coordenadas N 
8.581.668,21m e E 579.369,56m;  276°30'04" e 4,36 m até 
o vértice 357, de coordenadas N 8.581.668,70m e E 
579.365,23m;  290°49'24" e 4,25 m até o vértice 358, de 
coordenadas N 8.581.670,21m e E 579.361,27m;  
304°28'46" e 4,25 m até o vértice 359, de coordenadas N 
8.581.672,62m e E 579.357,77m;  328°42'22" e 9,48 m até 
o vértice 360, de coordenadas N 8.581.680,72m e E 
579.352,84m;  328°37'18" e 29,46 m até o vértice 361, de 
coordenadas N 8.581.705,87m e E 579.337,50m;  
327°24'17" e 11,87 m até o vértice 362, de coordenadas N 
8.581.715,87m e E 579.331,11m;  325°53'59" e 13,94 m 
até o vértice 363, de coordenadas N 8.581.727,41m e E 

o vértice 302, de coordenadas N 8.581.779,24m e E 
579.282,72m; deste, segue confrontando com a Faixa de 
domínio da Estrada Sucupira (Est. Pau Grande), com 
os seguintes azimutes e distâncias: 321°09'51" e 9,64 m 
até o vértice 303, de coordenadas N 8.581.786,75m e E 
579.276,67m;  321°07'30" e 2,81 m até o vértice 304, de 
coordenadas N 8.581.788,94m e E 579.274,90m;  
320°55'24" e 4,64 m até o vértice 305, de coordenadas N 
8.581.792,54m e E 579.271,98m;  320°55'24" e 3,34 m até 
o vértice 306, de coordenadas N 8.581.795,13m e E 
579.269,87m;  320°55'24" e 3,16 m até o vértice 307, de 
coordenadas N 8.581.797,58m e E 579.267,89m;  
321°02'00" e 4,88 m até o vértice 308, de coordenadas N 
8.581.801,37m e E 579.264,82m;  321°07'41" e 3,01 m até 
o vértice 309, de coordenadas N 8.581.803,71m e E 
579.262,93m;  321°07'41" e 4,43 m até o vértice 310, de 
coordenadas N 8.581.807,16m e E 579.260,15m;  
321°07'41" e 10,59 m até o vértice 311, de coordenadas N 
8.581.815,41m e E 579.253,51m;  320°58'53" e 11,96 m 
até o vértice 312, de coordenadas N 8.581.824,69m e E 
579.245,98m;  320°56'48" e 7,88 m até o vértice 313, de 
coordenadas N 8.581.830,81m e E 579.241,02m;  
319°33'15" e 25,87 m até o vértice 314, de coordenadas N 
8.581.850,50m e E 579.224,23m;  315°37'09" e 0,79 m até 
o vértice 315, de coordenadas N 8.581.851,06m e E 
579.223,68m;  314°13'31" e 4,79 m até o vértice 316, de 
coordenadas N 8.581.854,41m e E 579.220,25m;  
314°13'31" e 2,20 m até o vértice 317, de coordenadas N 
8.581.855,94m e E 579.218,67m;  12°48'49" e 2,72 m até 
o vértice 318, de coordenadas N 8.581.858,59m e E 
579.219,27m;  310°37'01" e 3,42 m até o vértice 319, de 
coordenadas N 8.581.860,82m e E 579.216,67m;  
288°48'22" e 1,16 m até o vértice 320, de coordenadas N 
8.581.861,20m e E 579.215,57m;  227°22'25" e 1,98 m até 
o vértice 321, de coordenadas N 8.581.859,86m e E 
579.214,12m;  308°25'42" e 10,29 m até o vértice 322, de 
coordenadas N 8.581.866,25m e E 579.206,06m;  
303°37'04" e 5,43 m até o vértice 323, de coordenadas N 
8.581.869,26m e E 579.201,54m;  303°37'04" e 4,46 m até 
o vértice 324, de coordenadas N 8.581.871,73m e E 
579.197,83m;  299°46'51" e 5,85 m até o vértice 325, de 
coordenadas N 8.581.874,63m e E 579.192,75m;  
298°53'55" e 11,02 m até o vértice 326, de coordenadas N 
8.581.879,96m e E 579.183,11m;  297°37'06" e 11,21 m 
até o vértice 327, de coordenadas N 8.581.885,15m e E 
579.173,18m;  297°21'39" e 11,35 m até o vértice 328, de 
coordenadas N 8.581.890,37m e E 579.163,09m;  
297°15'18" e 4,69 m até o vértice 329, de coordenadas N 
8.581.892,51m e E 579.158,93m;  297°15'18" e 2,31 m até 
o vértice 330, de coordenadas N 8.581.893,57m e E 
579.156,88m; deste, segue confrontanco com a Faixa de 
domínio da Rua Sem Denominação, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 297°15'18" e 0,45 m até o vértice 
331, de coordenadas N 8.581.893,78m e E 579.156,48m;  
307°13'23" e 1,12 m até o vértice 332, de coordenadas N 
8.581.894,46m e E 579.155,58m;  315°41'52" e 1,25 m até 
o vértice 333, de coordenadas N 8.581.895,35m e E 
579.154,71m;  329°12'49" e 1,26 m até o vértice 334, de 
coordenadas N 8.581.896,44m e E 579.154,06m;  
330°12'34" e 1,46 m até o vértice 335, de coordenadas N 
8.581.897,70m e E 579.153,34m;  337°00'19" e 1,99 m até 
o vértice 336, de coordenadas N 8.581.899,53m e E 
579.152,56m;  337°07'47" e 12,78 m até o vértice 337, de 
coordenadas N 8.581.911,30m e E 579.147,60m;  
337°07'41" e 18,40 m até o vértice 338, de coordenadas N 
8.581.928,25m e E 579.140,45m;  337°01'09" e 3,83 m até 
o vértice 339, de coordenadas N 8.581.931,78m e E 
579.138,95m;   336°47'47" e 14,79 m até o vértice 272, 
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art. 94, inciso XXI, da Lei Orgânica do Município e com 
fulcro no Decreto Lei nº 3365/1941, tendo em vista o 
quanto consta no Processo Administrativo nº. 1.235/2015, 

DECRETA

Art. 1º  Fica aprovada a implantação do Projeto 
Urbanístico, denominado Residencial Parque Solar das 
Palmeiras, situado nos Lotes 08 e 09 do Núcleo Colonial 
Boa União, na rua Engenheiro Gilson Almeida, s/n, Distrito 
de Abrantes, Camaçari-Bahia.

Art. 2º  Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos 
do projeto são objeto do Termo de Acordo e Compromisso 
firmado entre a Municipalidade e a Proprietária do imóvel.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 04 DE DEZEMBRO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no 
artigo 86 da Lei Municipal nº. 407/98, que reorganiza o 
Estatuto dos Servidores Público Municipais, e as 
informações constantes do processo administrativo nº. 
11126/2015, no qual comprova o exercício de Função 
Gratificada, por mais de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora ROXANA ALVES BARRETO DE 
SOUZA, cadastro nº. 3482-6, lotado na Secretaria da 
Educação/SEDUC, a título de vantagem pessoal, a 
Incorporação da Verba Gratificada de SECRETARIA DE 
UNIDADE ESCOLAR, símbolo SUE - III-A, à sua 
remuneração, a partir da exoneração do cargo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
Secretária da Administração

MARCIO SILVA DAS NEVES
Secretário da Educação

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

579.323,30m;  323°07'16" e 9,05 m até o vértice 364, de 
coordenadas N 8.581.734,64m e E 579.317,87m;  
323°43'47" e 11,08 m até o vértice 365, de coordenadas N 
8.581.743,57m e E 579.311,31m;  321°28'29" e 24,05 m 
até o vértice 366, de coordenadas N 8.581.762,39m e E 
579.296,33m;  358°19'15" e 1,87 m até o vértice 367, de 
coordenadas N 8.581.764,26m e E 579.296,28m;   
44°10'30" e 1,87 m até o vértice 340, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T 
M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -
24, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção U T M.

§ 1º - Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, 
tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

§ 2º  É parte integrante deste Decreto, o Mapa de 
Localização das áreas referidas no caput do artigo.

Art. 2º As áreas objeto deste Decreto destinar-se-ão à 
implantação das melhorias urbanísticas na Rua Sucupira, 
localizadas em Vila de Abrantes, Distrito de Abrantes, 
neste Município.

Art. 3º Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada 
a promover e executar, com recursos do Município, pela 
via judicial, as desapropriações definitivas das áreas que 
são objeto deste Decreto, através do procedimento próprio 
e na forma da legislação vigente.

Art. 4º Fica a Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, 
autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via administrativa e amigável, a 
desapropriação definitiva das áreas que são objeto deste 
Decreto, através de processo próprio e na forma da 
legislação vigente.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 03 DE DEZEMBRO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

DECRETO Nº. 6158/2015
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015

Aprova a implantação do Projeto Urbanístico 
denominado Residencial PARQUE SOLAR 
DAS PALMEIRAS e dá outras providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o 

PÁGINA 12 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIII 648 - de 28 de Novembro a 04 de Dezembro de 2015 -  - Nº  



DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015.

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

- considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
7340/2015.
                                    RESOLVE

Retificar o decreto de 19 de Outubro de 2015 o qual 
promove a servidora LUCINEIDE ARAUJO DA SILVA, 
cadastro nº 6729-0, lotada na SECAD – Secretaria da 
Administração, onde se lê: com data retroativa a 14 de 
Outubro de 2015, leia-se: com data retroativa a 14 de 
Maio de 2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
Prefeito

 LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS  
 Secretária da Administração

PORTARIA N° 586/2015
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015.

    

Dispõe sobre a revogação da licença prêmio                                                     
concedida ao servidor municipal nos termos 
da Portaria n° 487/2015, de 13 de Outubro de 
2015 e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006, 
que delega competência a Secretária da Administração , 
com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal n° 
407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari e,

     
R E S O L V E

Revogar a  licença prêmio concedida  através da 
Portaria n° 487/2015 de 13 de Outubro de 2015, publicada 
no DOM n° 644, de 31 outubro  a 06 de novembro de 2015, 

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. 16282/2015 

RESOLVE

RETORNAR a carga horária de trabalho da servidora 
LUCIANA SANTOS FREITAS, cadastro nº.61.284-1, 
ocupante do cargo de Psicólogo da estrutura da Secretaria 
de Desenvolvimento Social– SEDES –, de 40 horas 
semanais para 30 horas semanais, a partir da data de 
publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

MOZART DE OLIVEIRA VIVAS
SECRETÁRIO DA SEDES

DECRETO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015.

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

- considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
7614/2014.

                                     RESOLVE

Retificar o decreto de 28 de Agosto de 2015 o qual 
promove a servidora MARIZE DA SILVA DOS SANTOS, 
cadastro nº 787-0, lotada na SEDES – Secretaria do 
Desenvolvimento Social, onde se lê: de Assistente 
Administrativo Nível I B, para Assistente Administrativo 
Nível II B, leia-se: de Assistente Administrativo I H, 
para Assistente Administrativo Nível II H.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE NOVEMBRO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
Prefeito

  LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
Secretária da Administração

                     MOZART DE OLIVEIRA VIVAS
Secretário do Desenvolvimento Social
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S/N, CENTRO, CAMAÇARI/BA (AO LADO DO 
COLEGIO CEMA)  A PARTIR DO DIA 14/12/2015  
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DOS TELEFONES 3622 3819/ 3622 8622 
APÓS ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

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

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

Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação 
do Cartão de Vacina.

Convocados:

MÉDICO SOCORRISTA

MÉDICO REGULADOR

ao(a) servidor(a)  ELIANA CONCEICAO DE ARAUJO 
SILVA, matrícula n° 7343-9, ocupante do cargo de AUX.
 DE ENFERMAGEM, lotado na SECRETARIA DE SAUDE 
- SESAU, referente aos períodos de 19/06/2005 a 
04/07/2010.
   
GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE NOVEMBRO DE 
2015.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

WASHINGTON LUIS SILVA COUTO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 017/2015
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca os candidatos 
aprovados e classificados no concurso público nº 
001/2013, para os cargos de MÉDICO SOCORRISTA, 
MÉDICO REGULADOR, MÉDICO CARDIOLOGISTA, 
M É D I C O  E N D O C R I N O L O G I S TA ,  M É D I C O  
OFTALMOLOGISTA, MÉDICO ONCOLOGISTA, 
M É D I C O  P N E U M O L O G I S T A  E  M É D I C O  
OTORRINOLARINGOLOGISTA conforme relação 
abaixo, nos dias 07, 08, 09, 10 e  11/12/2015 das 09h00 
às 13h30min para comparecer na Rua do Alecrim, 06 - 
Centro – Camaçari-Bahia (prédio localizado ao lado do 
Centro de Medicina Humanas 03), para apresentação 
dos seguintes documentos em originais e cópias: Diploma 
(para cargos nível superior), Certificado de Especialização 
(quando o cargo exigir conforme Edital de abertura), 
Residência Médica (quando o cargo exigir conforme Edital 
de abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou 
no órgão que regulamenta o exercício da profissão, 
histórico e certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional 
(págs. da foto e o verso), comprovante de residência com 
CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de 
filhos (menores de 21 anos), certidão de nascimento, 
casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo 
masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente. 

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

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 14/12/2015 A 
14/01/2016
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA AV. EIXO URBANO CENTRAL, 
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PORTARIA N° 590/2015
SERVIDOR: Carlos José do S. Machado
CADASTRO: 038896-9  Lotação: SEFAZ
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015
GOZO: 20 dias de 01 a 20/12/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, 
na data indicada, para o julgamento dos feitos constantes 
da pauta abaixo relacionada:

Data: 08/12/2015

Horário: 12:30

Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro 
Junior
Recurso  nº             580/2015
Auto   nº           0035/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:    FERNANDO DE SANTANA - FERMAR
Assunto:                     ITIV
Autuante: Alex Vieira Alves

Recurso  nº                        634/2015
Auto de Infração nº        13077/2013
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:  BRASKEM S/A
Assunto:                  ISSR
Autuante:   Maggy Reis Giuzio/ Carlos Alberto P Borges

Recurso  nº           665/2015
Auto de Infração nº       13653/2013
Recorrente:         JUNTA DE JULGAMENTO
Recorrido:         FIXAR INDUSTRIAL LTDA
Assunto:                  ISSR

Recurso  nº           0085/2015
Processo  nº         12151/2009
Recorrente:          JUNTA DE JULGAMENTO
Recorrido:      CLINICA STA HELENA LTDA
Autuante:Edson dos Reis Benevides/Aloisio C. Benvides

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de 
Alencar
Saneamento  nº            770/2015

DISPOSIÇÕES FINAIS:

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

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

www.camacari.ba.gov.br a partir de 30/11/2015

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 30 DE NOVEMBRO DE 
2015.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 595/2015
SERVIDOR: Isabela Cavalcante de Sousa
CADASTRO: 60424-6        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/05/2009 a 30/04/2014
GOZO: A partir de 01 de Dezembro de 2015.

DISPÕE SOBRE GOZO DE FERIAS
DE SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 575/2015
SERVIDOR: Edmilson Ribeiro Lima
CADASTRO: 061712-6  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 10/09/2013 a 09/09/2014
GOZO: 20 dias de 01 a 20/11/2014

PORTARIA N° 588/2015
SERVIDOR: Reginaldo de Lima Nascimento
CADASTRO: 08335-9  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2013 a 30/09/2014
GOZO: 20 dias de 01 a 20/12/2014

PORTARIA N° 589/2015
SERVIDOR: Raimundo Eduardo Blumetti Simões
CADASTRO: 039044-3  Lotação: SEDEC
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015
GOZO: 20 dias de 01 a 20/12/2014
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2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, 
na data indicada, para o julgamento dos feitos constantes 
da pauta abaixo relacionada:

Data: 10/12/2015

Horário: 12:30

Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro 
Junior
Recurso  nº             761/2015
Auto de Infração  nº         00091/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:  SINART SOC. NAC. APOIO TURISMO LTDA
Assunto:                   ISSR
Autuante:             Reinaldo Passos Moreira

Recurso  nº             763/2015
Auto de Infração nº         14644/2014
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:                      COMPANHIA HIDROELET. SÃO 
FRANCISCO
Assunto:                   ISSR
Autuante:       Tadeu Jose M. Vieira

Recurso  nº             777/2015
Auto de Infração nº         00089/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:  SINART SOC. NAC. APOIO TURISMO LTDA
Assunto:                   ISSR
Autuante:             Reinaldo Passos Moreira

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de 
Alencar
Recurso  nº             757/2015
Auto de Infração nº           0852/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:   ASSOCIAÇÃO INFRADES ASSIST. SOCIAL 
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante:    Valdomiro Santana de Oliveira

Recurso  nº            758/2015
Auto de Infração  nº           1162/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:    RM SOLUÇÕES LTDA
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante:     Valdomiro Santana de Oliveira

Recurso nº            760/2015
Auto de Infração nº           1145/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:                           J A QUALITY MERCADINHO
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:    Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento nº            765/2015
Auto de infração  nº          1087/2015
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:         FORTIFIC COM PROD. NATURAIS ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante:   Valdomiro Santana de Oliveira

Auto de Infração nº          1122/2015
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:      ASSOC. PROP. DUNAS SHOPPING 
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante:                Valdomiro de Oliveira Santana

Saneamento  nº           771/2015
Auto de Infração  nº          1113/2015
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:HS DO NASCIMENTO COME. BEBIDAS ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante:           Jose Mauricio B Menezes

Saneamento nº            772/2015
Auto de Infração nº          0944/2015
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:ASSOC. IGREJA JESUS SANTOS ULT. DIAS
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante:    Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento nº            773/2015
Auto de Infração nº          0898/2015
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:        CONSTRUTORA NACIONAL LTDA
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante:    Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos 
Lima 
Saneamento  nº            762/2015
Auto de Infração nº          1151/2015
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:     TUSCANY  PERFURAÇÕES NORDESTE 
LTDA 
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:             Reinaldo Passos Moreira

Saneamento  nº             774/2015
Auto de Infração nº           1084/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:      WS SERVIÇOS REFRIG. ME 
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:          Edson dos Reis Benevides

Saneamento  nº            775/2015
Auto de Infração nº          1134/2015
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:      EDVALDO CONCEIÇÃO B SANTANA ME 
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante:     Valdomiro de Oliveira Santana

Saneamento  nº             776/2015
Auto de Infração nº           1027/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:       ASSIM- ALMEIDAS SERV. MANUT. LTDA 
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:    Valdomiro de Oliveira Santana

Camaçari – BA, 03 de dezembro de 2015.

Dalton Cavalcante Reis   Angela C. Assis Paixão
Presidente do Conselho Secretária em exercício 

                         EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
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diretor(a), vice-diretor(a), gestor(a) de unidade escolar e 
da função de secretário(a) escolar de estabelecimentos da 
Rede Pública Municipal de Educação, conforme as 
normas fixadas nesta Resolução.

§1º – A autorização será concedida ao(a) requente com 
validade restrita à unidade escolar para a qual foi 
nomeado(a). 

§ 2º – Excepcionalmente poderá ser concedida uma única 
autorização para o exercício do cargo de gestor(a) de 
unidade escolar e da função de secretário(a) escolar para 
atuar em mais de um estabelecimento constituído com 
menos de 4 (quatro) salas de aula. 

Art. 2º – A autorização será válida enquanto o(a) 
requerente permanecer no(a) mesmo(a) cargo/função e 
no mesmo(s) estabelecimento(s), desde que não haja 
nada que o(a) desabone para o exercício do(a) 
cargo/função ou seja destituído(a) na forma da lei.

Parágrafo único. A autorização para diretor(a) e vice-
diretor(a) levará em consideração os prazos determinados 
em lei municipal a qual regulamenta o sistema de eleições 
diretas para a escolha de diretores(as) e vice-diretores(as) 
dos estabelecimentos da Rede Pública Municipal de 
Educação.

Art. 3º – O(a) candidato(a) à autorização para diretor(a), 
vice-diretor(a) e gestor(a) de unidade escolar apresentará 
requerimento ao(à) Presidente do Conselho Municipal de 
Educação (CME) instruído de cópia a ser validada, 
mediante apresentação dos originais, dos seguintes 
documentos:

a) Comprovante de graduação em pedagogia/licenciatura 
e/ou em nível de pós-graduação, devidamente registrado 
no órgão competente;
b) Ato legal de designação para a função;
c) Documento comprobatório de exercício do Magistério 
na Rede Municipal de Ensino de Camaçari, conforme lei 
em vigor;                                                                                                                                        
d) Comprovante de residência, atualizado;
e) Ato de criação da unidade escolar;
f) RG e CPF; 
g) Duas fotos 3x4.

Art. 4º – Para o exercício da função de confiança de 
Secretário(a) Escolar, poderá ser designado(a) o(a) 
servidor(a) efetivo(a) lotado(a) na Secretaria da 
Educação, ocupante ou não de cargo integrante do Grupo 
Magistério.

Parágrafo único. O(a) candidato(a) à autorização para 
secretário(a) escolar apresentará requerimento ao(à) 
Presidente do Conselho Municipal de Educação (CME), 
instruído de cópia a ser validada, mediante apresentação 
dos originais, dos seguintes documentos:

a) Comprovante de conclusão do Ensino Médio e/ou 
Superior;                                       
b) Ato legal de designação para a função;    
c) Documento comprobatório de exercício de atuação 
funcional na Rede Municipal de Ensino de Camaçari;         
d) Comprovante de residência, atualizado;
e) RG e CPF;                                                         
f) Ato de criação da unidade escolar;
g) Duas fotos 3x4.

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos 
Lima 
Saneamento nº           764/2015
Auto de infração nº       00982/2015
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:          IDEAL GESTAO IMOBILIARIA ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante:           Mario Pascoal Hasselman

Saneamento nº             767/2015
Auto de infração  nº           0961/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:     ESFERA CONSTRUÇOES PROJ. ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante:    Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento  nº             768/2015 
Auto de infração  nº           0943/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:     GR ALIMENTOS EPP
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante:    Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento nº            769/2015
Auto de Infração  nº          0897/2015
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:            GLOBAL LOC. SERVIÇOS LTDA
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante:    Valdomiro Santana de Oliveira

Camaçari – BA, 03 de dezembro de 2015.

Dalton Cavalcante Reis Angela Cristina A Paixao
Presidente do Conselho Secretária em exercício

                  RESOLUÇÃO CME Nº 1/2015

Dispõe sobre a autorização para o 
exercício dos cargos de diretor(a), vice-
diretor(a), gestor(a) de unidade escolar e 
da função de secretário(a) escolar de 
estabelecimentos da Rede Pública 
Municipal de Educação. 

                                                                                                                                                                                                                             
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei nº 317, de 27 de 
dezembro de 1994, alterada pela Lei nº 781, de 23 de abril 
de 2007, considerando o interesse no aperfeiçoamento e 
atualização no processo de autorização do exercício do 
cargo de diretor(a), vice-diretor(a), gestor(a) de unidade 
escolar e da função de secretário(a) escolar e, 
considerando o disposto no Parecer CME nº 16/2015,

RESOLVE:

Art. 1º - O Conselho Municipal de Educação poderá 
conceder autorização para o exercício dos cargos de 
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Batista agradeceu a presença de todos os conselheiros e 
relatou sobre os temas da pauta da reunião extraordinária 
passando a tratar da ordem do dia: 1) Aprovação da 
prorrogação da vigência do Termo de Doação nº 
2014/661 – TD012, pelo prazo de seis meses, a partir do 
vencimento inicial previsto; solicitar a convalidação 
do Termo de Doação, para prorrogação do prazo 
inicial previsto para o repasse, mesmo após o término 
do prazo estabelecido e aprovação da formalização de 
convênio entre a Prefeitura Municipal de Camaçari e a 
Associação Beneficente São Thomaz de Cantuária 
para execução do Projeto Arte de Viver: O Banco do 
Nordeste do Brasil S.A e o Fundo Municipal dos Direitos do 
Idoso de Camaçari celebraram o Termo de Doação nº 
2014/661 – TD012, no valor de R$ 70.000,00, cujo objeto é 
o apoio financeiro do Banco do Nordeste ao Fundo 
Municipal do Idoso de Camaçari, em apoio ao Projeto Arte 
de Viver, chancelado pelo Conselho Municipal dos Direitos 
do Idoso de Camaçari. De acordo com a Cláusula Terceira, 
item “a”, do Termo de Doação nº 2014/661 – TD012, o 
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso deveria repassar os 
recursos financeiros para a entidade executora, no prazo 
de até 90 (noventa) dias contados da data da efetivação 
das destinações de recursos pelo Banco, podendo esse 
prazo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias em virtude 
de não ter sido suficiente para conclusão dos trâmites 
normativos e legais necessários ao repasse dos valores 
definidos. Conforme Cláusula Sétima a vigência do Termo 
de Doação será de 18 (dezoito) meses, a contar da data de 
sua assinatura, sendo de até 120 (cento e vinte) dias para 
o repasse dos recursos financeiros e de até 14 (quatorze) 
meses para a sua execução, podendo ser prorrogado 
mediante acordo entre as partes envolvidas. O Termo de 
Doação foi assinado em 23 de dezembro de 2014. Sendo o 
dia 22 de abril de 2014 a data máxima prevista para 
repasse dos recursos. A vigência com inicio em 23 de 
dezembro de 2014 e término em 23 de maio de 2016. O 
projeto deverá ser executado no tempo mínimo de oito 
meses. Diante do exposto, fica evidente a necessidade de 
solicitar prorrogação da vigência do Termo de Doação pelo 
prazo de doze meses e solicitar a convalidação do Termo 
de Doação, desconsiderando o prazo inicial de repasse. O 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do 
Município de Camaçari, Bahia, ainda não realizou o 
repasse de recursos financeiros no valor de R$ 70.000,00 
(setenta mil reais) recebida pelo Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa de Camaçari, CNPJ nº 
19.875.865/0001-20, por meio dos recursos financeiros 
provenientes do Edital 2014/661-025 e Termo de Doação 
nº 2014/661 – TDO 12 – Banco do Nordeste do Brasil S.A, 
de 23.12.2014, para a Associação Beneficente São 
Thomaz de Cantuária, entidade executora do Projeto Arte 
de Viver. As razões para o atraso na transferência dos 
recursos na data prevista ocorreram por vários motivos: a) 
como o depósito/doação foi realizado no final do exercício 
2014, a visão do recurso não foi enxergada em tempo hábil 
para lançamento na programação orçamentaria do ano 
subsequente, ou seja, 2015, de forma que os recursos, 
mesmo estando na conta do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa - FMDPI, só poderiam ser incorporados 
ao orçamento municipal no exercício 2016.  Tendo em 
vista o compromisso assumido com o Banco do Nordeste 
do Brasil e com a Associação Beneficente São Thomaz de 
Cantuária, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa pleiteou 
a abertura de Crédito Adicional Especial, por motivo de 
que para essa incorporação ocorrer ainda no exercício de 
2015 necessitava de lei aprovada pelo legislativo 
municipal. Desse modo, foram tomadas medidas para se 

Art. 5º – A autorização para o exercício de Diretor(a), Vice-
diretor(a), Gestor(a) de Unidade Escolar e Secretário(a) 
Escolar de estabelecimentos da Rede Pública Municipal 
de Educação poderá ser tornada sem efeito em qualquer 
tempo, a juízo da autoridade competente, se em processo 
regular, ficar provado que o(a) beneficiário(a) é 
inidôneo(a) para o exercício do(a) cargo/função, garantida 
ao(a) acusado(a) a oportunidade de defesa.

Art. 6º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial, a Resolução CME nº 16/2014.

Camaçari, Bahia, 24 de novembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA DE CAMAÇARI – CMDPI – 
2015.

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e 
quinze, com início às quatorze horas no Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Camaçari, sito 
à Rua Goiás, número setenta e nove, Centro, Camaçari, 
Bahia, CEP: 42.800-000, reuniram-se os seguintes 
conselheiros: Osmarina de Carvalho Batista, Presidente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de 
Camaçari; Antônio Costa da Silva, representante da União 
das Organizações Sociais e Culturais de Camaçari; 
Cristina Ribeiro da Silva, representante do Abrigo São 
Francisco de Assis; Ivania Nascimento Lopes, 
representante da Secretaria de Desenvolvimento do 
Esporte e Lazer; Ayda dos Santos Souza, representante 
da Secretaria Municipal de Educação; José Bernardo 
Gonçalves da Silva, representante das Entidades 
Religiosas do Município; José Irenio Reis, representante 
da Associação dos Aposentados e Pensionistas do 
Município; Lúcio Adriano Guimarães, representante da 
Secretaria Municipal de Saúde; Maria Auxiliadora B. 
Rodrigues, representante do Conselho Municipal de 
Assistência Social; Maria Rosa Lima Teles, representante 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Adione 
Lima da Silva, representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Social; Cristiano Cruz Neres,  
representante da Secretaria de Municipal de Cultura. A 
servidora Marizia Antônia de Souza Fontoura foi indicada 
para Secretariar a reunião e lavrar a ata no final. O servidor 
Ernâni Bernardino Alves de Sena, Assessor Especial do 
Executivo, matrícula 063498-0, foi convidado para prestar 
orientações técnicas sobre os projetos acompanhados 
pelo Conselho do Idoso. Havendo quórum para as 
deliberações, a Presidente Sra. Osmarina Carvalho 
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Banco do Nordeste, onde foi informada, detalhadamente, 
toda a situação em que se encontra o processo. A primeira 
prestação de contas parcial foi realizada em vinte e dois de 
junho de 2015, via Ofício CMPI Nº. 046/2015 e a segunda 
prestação de contas parcial foi realizada em trinta de 
outubro de dois mil e quinze, via e-mail. Nas duas 
oportunidades o Conselho do Idoso contou com todo o 
apoio técnico do servidor Ernâni Bernardino Alves de 
Sena. Ao longo desses meses foram realizados diversos 
encontros entre membros do CMDPI e representantes da 
Associação Beneficente São Thomaz de Cantuária, 
sempre com a presença do servidor Ernâni Bernardino 
Alves de Sena, responsável por esclarecer dúvidas e 
prestar orientações técnicas. O senhor Ernâni Sena 
ressalta a necessidade de prorrogação de prazo de 
vigência do Termo de Doação e a convalidação do Termo 
de Doação, desconsiderando o prazo inicial de repasse já 
vencido, cujo objeto não foi realizado no prazo normal por 
atraso do próprio município no repasse das verbas para a 
instituição. Conclui-se pela possibilidade atual da 
realização do aditivo, com a convalidação dos atos 
praticados sem a cobertura do ajuste, uma vez que a 
irregularidade constatada é meramente formal, e não há 
empecilho atual para a convalidação. Em suma, diante de 
todo o contexto fático-jurídico ora exposto, opina-se pela 
possiblidade de convalidação do repasse, vencido em 
abril do corrente ano, a fim de se ajustar, agora, o termo 
aditivo para a prorrogação do Termo de Doação e do prazo 
para repasse dos recursos, reconhecendo e convalidando 
a execução sem cobertura formal desde o vencimento até 
a formalização e assinatura do aditivo de prorrogação, a 
fim de se reconstruir o fio condutor da relação jurídica 
continuada até os dias atuais para o sequenciamento do 
cumprimento do convênio nos termos do novo prazo 
ajustado no termo aditivo. O próprio instrumento original 
do convênio constitui objeto de um procedimento 
administrativo, concentrando em autos próprios, 
devidamente identificado, que permite auferir a sequência 
de atos editados que culminaram com a formalização do 
convênio, bem como vicissitudes de sua execução. Tal 
expediente administrativo, ou “pasta” contendo os atos 
relativos ao convênio, vai retratar a data do repasse da 
verba em atraso, bem como o vencimento do ajuste sem a 
prorrogação no momento adequado, bem como o pleito 
municipal para prorrogação, seguida de consulta 
formulada pelo CMPI a respeito de como solucionar o 
problema jurídico surgido. Com isso, dentro do mesmo 
procedimento ou expediente administrativo, devem ser 
apresentados os motivos que justificam a convalidação, 
ou seja, o atraso de mais de oito meses no repasse do 
valor que cabe à Associação Beneficente São Thomaz de 
Cantuária, situação que gerou atraso no começo da 
execução do projeto, seguida do não ajustamento do 
termo de prorrogação do convênio no momento próprio, 
gerando a situação ora retratada: dinheiro repassado pelo 
Banco do Nordeste do Brasil, objeto do Termo de Doação 
em execução, mas prazo para repasse vencido não por 
culpa da instituição, mas do atraso do próprio município no 
repasse. Somadas todas as informações fornecidas, ter-
se-á os antecedentes ou a motivação para realizar, hoje, o 
termo aditivo prevendo a prorrogação, em cujos 
“considerandos” deve fazer referência explícita aos 
relatórios e demais documentos que embasam a edição 
do ato, e no bojo do aditivo deve-se, claro, primeiro 
estabelecer cláusula prevendo que ficam convalidados 
todos os atos praticados desde o período de encerramento 
da vigência do prazo de repasse até o momento do ajuste 
de prorrogação, religando-se os dois ajustes, ou seja, re-

adequar o recurso na execução dos projetos a fins 
destinados na lei orçamentária vigente. A Lei Municipal nº 
1.383/2015 de 28 de maio de 2015 autorizou o Poder 
Executivo Municipal a abrir o Crédito Adicional Especial no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) consignada no 
Fundo Municipal do Idoso. Ao longo desse processo 
também houve a indicação (Portaria SEDES nº 009/2015) 
e posterior substituição (Portaria SEDES nº 002/2015) do 
Senhor Antônio Freire Menezes, matrícula 39.749-1, como 
Ordenador de Despesas do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa. Atualmente, a Senhora Denise Xavier, 
matrícula 39797-2 é a Ordenadora de Despesas, 
conforme Ofício GABIS/SEDES nº 134/2015 e Portaria 
SEDES nº 002/2015, publicada no Diário Oficial do 
Município nº 611/2015. Também houve a necessidade de 
regulamentação da Lei Municipal nº 1.306/2013, cuja 
proposta foi iniciada por meio do processo administrativo 
nº 09596/2014, que resultou no parecer da Procuradoria 
Geral do Município nº 2372/2014. O CMDPI solicitou o 
apoio técnico do servidor Ernâni Bernardino Alves de 
Sena, Assessor Especial do Executivo, matrícula 063498-
0 para elaboração de proposta do Decreto Municipal para 
regulamentar a aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. A proposta foi 
elaborada e encaminhada para a Procuradoria Geral do 
Município, para que fosse analisada. Após os devidos 
ajustes a proposta obteve parecer favorável da PROJUR e 
o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Camaçari, 
Ademar Delgado das Chagas, encaminhou o Decreto para 
a Câmara de Vereadores, onde o mesmo foi aprovado sem 
modificações. Destaca-se ainda que o Ministério Público 
também recebeu cópia do processo para conhecimento e 
análise. Finalmente foi publicado o Decreto Municipal nº 
6.006/2015 de 13 de julho de 2015 que regulamenta a Lei 
nº 1.306/2013, que instituiu o Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa de Camaçari. A senhora Osmarina de 
Carvalho Batista ressalta que em todo o Estado da Bahia, 
apenas o município de Camaçari, via Conselho Municipal 
do Idoso, conseguiu se qualificar para participar e ganhar o 
Edital BNB Fundos do Idoso 2014 - Projeto Arte de Viver / 
Associação Beneficente São Thomaz de Cantuária. A 
Presidente do Conselho frisou que existem mais de 20 mil 
idosos, somente em Camaçari. Ainda acrescentou que o 
Fundo de Participação da Pessoa Idosa de Camaçari é o 
único ativo na Bahia e isso é uma vitória, mas faltam 416 
municípios participarem. O senhor Ernâni Sena informa 
que houve a necessidade de atualização do Plano de 
Trabalho e de se alterar as etapas e fases de execução do 
projeto Arte de Viver. Também será necessária a 
formalização de convênio entre a Prefeitura Municipal de 
Camaçari e a Associação Beneficente São Thomaz de 
Cantuária para que finalmente seja efetuada a 
transferência dos recursos. Pelo cronograma de execução 
original, abaixo, o inicio do projeto seria no dia dois de 
fevereiro de dois mil e quinze e o fim do projeto seria no dia 
vinte e cinco de setembro de dois mil e quinze. 

ETAPAS E FASES DE EXECUÇÃO - ORIGINAL

O Assessor Especial do Executivo também informou que o 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa realizou 
as duas prestações de contas parciais determinadas pelo 
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torna pública Convocação para participar do Curso de 
Formação dos Conselheiros Tutelares Eleitos, que 
ocorrerá votação para o Processo de Escolha 
Unificado para Membros do Conselho Tutelar 
SEDE/ORLA, para o quatriênio 2016/2020.

a) Convocar os Candidatos Eleitos, para participar do 
Curso de Formação para Conselheiros Tutelares, que 
será realizado de 08 à 13 de dezembro de 2015, das 
8:00 às 18:00h, na Casa da Criança e do Adolescente. 

Advertimos que conforme o Edital nº 001/2015, 1, 1.2, 
d. A QUARTA ETAPA é de caráter eliminatório e 
consistirá no curso de formação acerca das normas 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como 
sobre as peculiaridades e aspectos práticos do 
exercício da função de Conselheiro Tutelar, sendo 
obrigatória a presença de todos os candidatos 
classificados e dos primeiros cinco suplentes, em no 
mínimo 75% da carga horaria ofertada, o que será 
confirmado através de lista de presença, sob pena de 
sua eliminação.  

Parágrafo único: em caso de vacância, os demais 
suplentes serão convocados a realizar a formação em 
data oportuna. 

Considerações finais 
a) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Eleitoral.
b) Sempre que necessário será emitido atos 
complementares a este Edital e resolverá casos 
omissos nos termos da legislação vigente.

Camaçari, 01 de dezembro de 2015.

José Hilton Alves dos Santos
Presidente do CMDCA

  

PORTARIA Nº 084/2015
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015

        
“Dispõe sobre a aprovação da unificação de 
02 (duas) áreas designadas de Lote 04 e Lote 
05, com 1.500,00m², cada, localizados na 
Quadra I, do Loteamento denominado de 
“Prolongamento Colônia de Férias Santa 
Maria, na Praia de Itacimirim, Distrito de 
Monte Gordo, neste município,  para formar 
01(uma) nova área de 3.000,00m², na forma 
que indica.”

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365, de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e, ainda, no 
Decreto Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
10.118/2015, assim como as demais disposições de 

ratificando o instrumento original, e em segundo lugar 
estabelecendo o novo prazo de vigência, de modo que o 
Termo de Doação  original e o Termo Aditivo possam 
formar um todo único, operando pela convalidação. O 
Assessor Especial do Executivo finaliza sua explanação 
informando que conforme extrato mensal enviado pelo 
Banco do Brasil, em 03 de novembro de 2015, tendo o mês 
de outubro de 2015 como referência, o saldo atual do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é de R$ 
85.951,07 (oitenta e cinco mil novecentos e cinquenta e 
um reais e sete centavos). Diante dos fatos apresentados 
houve consenso para a aprovação das propostas 
debatidas. Após o encerramento das falas, a presidente 
Osmarina agradeceu a presença de todos e elogiou a 
extrema boa vontade e comprometimento da equipe de 
funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, que em 
todos os momentos têm se mostrado dispostos a ajudar. 
Nada mais havendo para ser tratado, eu Marizia Antônia 
de Souza Fontoura, Secretária, lavrei, a presente ata, que 
após lida e aprovada, será por mim assinada e pelos 
conselheiros presentes.

Camaçari, 23 de Novembro de 2015.

Osmarina de Carvalho Batista
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa

Antônio Costa da Silva
União das Organizações Sociais e Culturais de 
Camaçari

Cristina Ribeiro da Silva
Abrigo São Francisco de Assis

Ivania Nascimento Lopes
Secretaria de Desenvolvimento do Esporte e Lazer

Ayda dos Santos Souza
Secretaria Municipal de Educação

José Bernardo da Silva Gonçalves 
Entidades Religiosas do Município

José Irenio Reis
Associação dos Aposentados e Pensionistas do 
Município

Lúcio Adriano Guimarães
Secretaria Municipal de Saúde

Maria Auxiliadora B. Rodrigues
Conselho Municipal de Assistência Social

Maria Rosa Lima Teles
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Adione Lima da Silva
Secretaria de Desenvolvimento Social

Cristiano Cruz Neres
Secretaria de Municipal de Cultura

EDITAL 020/2015

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) do Município de Camaçari/BA 

S
E

D
U

R

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO
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Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas 
designadas de Lote 04 e Lote 05, com 1.500,00m², cada, 
localizados na Quadra I, do Loteamento denominado de 
“Prolongamento Colônia de Férias Santa Maria, na Praia 
de Itacimirim, distrito de Monte Gordo, neste município, 
para formar 01(uma) nova área de 3.000,00m².

Parágrafo único – As áreas que serão unificadas são de 
propriedade de LUCIANO FONSECA OLIVEIRA LIMA e 
ANA CRISTINA FREITAS DE ASSIS MORAIS LIMA, 
conforme escritura pública do Cartório do 1º Ofício de 
Registro de Imóveis de Camaçari – Bahia, sob as 
matrículas de  nºs  37.826 e   10.169, respectivamente. 

Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:

LOTE 04

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada de Lote 
04, tem forma regular, com 30,00m de frente para Rua X do 
Loteamento; 30,00m de fundo limitando-se com o Lote 07; 
50,00m do lado esquerdo limitando-se com o Lote 05; e 
50,00m do lado direito limitando-se com o Lote 03, 

2perfazendo uma área de 1.500,00m . 

LOTE 05

LIMITES E CONFRONTANTES:  A área designada Lote 
05, tem forma regular, com 30,00m de frente para Rua X do 
Loteamento; 30,00m de fundo limitando-se com o Lote 07; 
50,00m do lado esquerdo limitando-se com o Lote 06; e 
50,00m do lado direito limitando-se com o Lote 04, 

2perfazendo uma área de 1.500,00 m .

Art. 3° - Ás áreas ora remembradas passam a constituir 
uma nova área, que fica assim descrita e caracterizada:

ÁREA UNIFICADA – “LOTE 04/05A” 

LIMITES E CONFRONTANTES: A área unificada nos 
termos desta Portaria, designada de Lote 04/05A, tem 
forma regular, resultante do remembramento dos lotes 04 
e 05 da Quadra “I” do Loteamento Prolongamento Colônia 
de Férias Santa Maria, com 60,00m de frente para a Rua 
X; 60,00m de fundo limitando-se com o lote 07; 50,00m do 
lado esquerdo limitando-se com o lote 06 e 50,00m do lado 
direito limitando-se com o Lote 03, perfazendo uma área 

2de 3.000,00 m .

Art. 4° - 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 DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, 26 DE NOVEMBRO DE 2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA N.º 085/2015
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 8.686/2014, de 28 de maio de 
2014, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
empresa POSTO KALILANDIA LTDA./POSTO BUSCA 
VIDA, inscrita no CNPJ sob nº 15.151.046/0007-74, com 
sede na Estrada do Coco, BA-099, s/n, km 09, Catú de 
Abrantes, Camaçari-BA, nas coordenadas UTM (SAD 69) 
577.544W; 8.578.606S, inserida na poligonal da Zona de 
Expansão de Comércio e Serviços – ZECS 1, Macrozona 
AB-ZU.2, conforme PDDU,  Lei Municipal nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008, para a atividade de comércio varejista de 
combustíveis e lubrificantes de veículos automotores, 
incluindo os serviços de armazenamento e distribuição, 
com capacidade de armazenamento de combustíveis 
líquidos no volume de 60,00 m³, numa área total de 
1.408,00 m². Esta licença está sendo concedida, mediante 
o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar o empreendimento conforme o 
disposto nas Normas Técnicas da ABNT; II - apresentar a 
SEDUR, antes do inicio da operação, o registro do posto 
na ANP, conforme Resolução CONAMA Nº 273, de 29 de 
novembro de 2000, e Projeto de Combate a Incêndio, 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia; III 
- instalar tanque ecológico (jaquetado), conforme Norma 
da ABNT - NBR 13.312, NBR 13.212 e NBR 13.785; IV - os 
equipamentos a serem instalados deverão ser certificados 
pelo IMETRO; V - manter em seus arquivos, à disposição 
da fiscalização, documentação comprobatória da 
certificação do IMETRO; VI - operar adequadamente 
caixas separadoras água e óleo, e conjunto de canaletas, 
nas áreas de abastecimento, lavagens de veículos e troca 
de óleo; VII - encaminhar as águas da lavagem de veículos 
para caixa separadora água e óleo; VIII - realizar a 
caracterização dos efluentes destinados às caixas 
separadoras água-óleo em dois pontos, cada uma, antes e 
depois do tratamento; IX - monitorar os efluentes utilizando 
os parâmetros, pH, DQO, óleos, graxas e sólidos em 
suspensão; X - apresentar semestralmente à 
CMA/SEDUR, os resultados das análises realizadas, 
contemplando cálculos de eficiência de remoção de 
poluentes da caixa separadora, além de conclusões e 
recomendações referentes aos parâmetros analisados; XI 
- encaminhar o esgoto doméstico para fossa séptica com 
sumidouro, de acordo com a NBR 7229 ABNT; XII - manter 
em seus arquivos a documentação comprobatória do 
serviço de manutenção da fossa; XIII - armazenar o óleo 
queimado em tanque subterrâneo estanque ou em 
recipiente disposto em área pavimentada e coberta e 
posteriormente, encaminhá-lo para empresa de refino 
licenciada, conforme estabelecido na Resolução 
CONAMA n° 362/05; XIV - o óleo retido e coletado 
periodicamente deverá ser enviado para re-refino por 
empresas com Licença Ambiental e credenciadas pela 
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ANP; XV - manter em seus arquivos, à disposição da 
fiscalização, documentação comprobatória do destino do 
óleo queimado; XVI - apresentar no prazo de sessenta 
dias; a) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - 
PGRS, com as soluções de gestão para equipamentos 
eletrônicos defeituosos, estopas usadas, lâmpadas 
fluorescentes queimadas, papel de escritório, oleosos 
gerados na manutenção/lubrificação de equipamentos, 
além de informações quanto à quantidade, classe, local de 
geração, acondicionamento/armazenamento e 
destinação final de cada um deles; b) Termo de 
Responsabilidade Ambiental - TRA, com firma 
reconhecida do representante legal e ART do 
profissional, legalmente habilitado; XVII - armazenar os 
resíduos sólidos, isentos de óleo ou produtos químicos, 
em recip ientes fechados, em área coberta,  
encaminhando-os para coleta do serviço de limpeza 
pública municipal, sendo proibida a queima ou disposição 
aleatória; XVIII - promover previamente ao descarte ou 
reutilização das embalagens de lubrificantes, o completo 
escoamento dos resíduos, através de perfuração e 
amassamento, impossibilitando a sua reutilização, 
conforme normas ABNT NBR 12235 e NBR 11174; XIX - 
apresentar no prazo de trinta dias, para a aprovação da 
CMA/SEDUR, Plano de Prevenção de Riscos Ambientais - 
PPRA; XX - elaborar e implementar programas coletivos, 
relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores, 
priorizando sempre a eliminação e controle da fonte de 
risco, e quando necessária, adoção de medidas de 
proteção individual, incluindo, diminuição do tempo de 
exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual - EPI; XXI - apresentar as notas fiscais de 
compra dos tanques de armazenamento, inclusive do 
tanque de óleo queimado; XXII - manter atualizado e em 
local visível de fácil acesso, os relatórios de manutenção 
preventiva dos equipamentos, inspeção da integridade 
física e estanqueidade de armazenamento e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergências; 
XXIII - manter em condições adequadas de 
funcionamento, os equipamentos e sistemas de detecção 
e proteção contra vazamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, de 
acordo com as Normas Técnicas da ABNT; XXIV - informar 
imediatamente à CMA/SEDUR, quando da ocorrência de 
vazamentos, promovendo a remediação de toda a área 
contaminada; XXV - realizar apenas descarga selada, nas 
operações de transferência de combustíveis dos 
caminhões para os tanques subterrâneos, mantendo as 
câmaras de contenção permanentemente limpas e secas, 
bombeando imediatamente para os tanques o 
combustível que eventualmente derramar quando do 
descarregamento; XXVI - manter a SEDUR atualizada 
quanto às alterações de consumo de água e energia 
elétrica, com a apresentação das cartas de viabilidades 
das concessionárias responsáveis; XXVII - apresentar 
todas as certificações, do IMETRO e da ANP, no ato de 
renovação desta licença; XXVIII - dispor cópia do Plano de 
Emergência, em local visível e de fácil acesso, para fins de 
fiscalização e no caso de situação de risco; XXIX - realizar 
treinamento específico com os funcionários, para 
procedimentos em caso de situações emergenciais; XXX - 
requerer previamente à SEDUR a competente licença, no 
caso de alteração do projeto apresentado. 

 Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental, de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 

instâncias, no âmbito federal, estadual ou municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais. 

Art. 3.º Esta Licença, bem como cópias dos documentos 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser 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.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO DE 
2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 086/2015
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 14.179/2015, de 20 de agosto 
de 2015, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, á 
empresa TRAPICHE MINERAÇÃO LTDA., inscrita no 
CNPJ sob nº 03.772.834/0001-03, com sede na Fazenda 
Cabuçu, Estrada Monte Gordo, para extração de areia, 
destinada ao uso na construção civil, com produção anual 
estimada de 70.000 t/ano, na Fazenda Cabuçu, área de 
abrangência do Processo DNPM 871.770/2006, Distrito 
de Camaçari - BA, nas coordenadas geográficas lat./long.: 
V1. -12°38'03''294, -38°09'48''278; V2. -12°38'03''299, -
38°09'48''278; V3. -12°38'03''299, -38°09'48''196; V4. -
12°38'03''330, -38°09'48''196; V5. -12°38'03''330, -
38°09'38''337; V6. -12°38'09''799, -38°09'38''337; V7. -
12°38'09''808, -38°09'38''337; V8. -12°38'09''808, -
38°09'38''255; V9. -12°38'16''350, -38°09'38''255; V10.-
12°38'16''350,-38°09'54''823; V11. -12°38'13''092, -
38°09'54''823, V12-12°38'13''099, -38°10'08''078, V13. -
12°37'53''883, -38°10'08''078, V14. -12°37'53''883, -
38°09'58''906, V15.-12°37'53''574,-38°09'58''906, V16. -
12°37'53''574, -38°09'48''279, V17-12°38'03''294, -
38°09'48''278. Esta licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - Adotar os seguintes 
procedimentos para executar a atividade: a) inclinação de 
1:1 a cada 2,00 metros de talude concluído; b) armazenar 
em leiras de no máximo 1,50 m de altura, o solo retirado, 
que será utilizado na sua recomposição e proteção contra 
erosão; c) armazenar em área coberta e cimentada o óleo 
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queimado, lubrificante e diesel, contemplando, nesta área, 
um sistema de drenagem, com canaletas direcionadas 
para uma caixa de separação água/óleo, impermeável e 
destinar o produto oleoso, para empresa licenciada, 
responsável por este tipo de tratamento; d) suprimir a 
vegetação aos poucos e apenas na proporção que se 
avança na área; e) picotar todo o material lenhoso e 
estocar para ser espalhado sobre o solo, posteriormente; 
f) em hipótese alguma, deverá ser feito o uso de 
queimadas para remoção da vegetação; g) replantar 
sempre que possível, em áreas adjacentes, as espécies 
arbóreas retiradas; h) priorizar a contratação da mão de 
obra local, a f im de minimizar os impactos 
socioeconômicos; II - executar todas as ações propostas 
para a proteção ambiental, recuperação, monitoramento e 
manutenção, contempladas no PRAD, observadas todas 
as recomendações da Coordenadoria de Meio Ambiente - 
CMA/SEDUR; III - apresentar anualmente à SEDUR, 
relatório fotográfico da execução das ações propostas no 
PRAD, bem como dos resultados obtidos; IV - manter os 
sanitários, para uso dos funcionários e visitantes, em 
conformidade com os padrões de higiene, estabelecidos 
na legislação vigente; V - instalar sistema de 
direcionamento de águas pluviais e retenção de finos, 
quando da instalação dos trabalhos de lavra; VI - 
transportar o minério (areia) em veículos equipados com 
cobertura “lona” nas caçambas, visando à redução de 
emissão de partículas no trajeto e prevenção de acidentes; 
VII - adotar as Normas Regulamentares de Mineração, 
determinadas na portaria DNPM n° 237/01: NRM-02 
(Lavra a Céu Aberto); NRM-09 (Prevenção contra poeira); 
NRM-12 (sinalização de áreas de trabalho e de 
circulação); NRM-13 (circulação e transporte de pessoas e 
materiais); NRM-14 máquinas, equipamentos e 
ferramentas); NRM-15 (Instalações); NRM-17 (topografia 
de minas); NRM-19 (disposição de estéril, rejeitos  e 
produtos); NRM-20 (Suspensão, Fechamento de Mina e 
Retomada das Operações Mineiras); NRM-21 
(reabilitação de Áreas Pesquisadas, Mineradas e 
Impactadas); NRM-22 (Proteção ao Trabalho); VIII - 
Recolher  todo lixo gerado no local e encaminhá-lo para a 
unidade de tratamento da Limpeza Pública de Camaçari - 
LIMPEC, ficando proibida a queima e/ou deposição 
aleatória; IX - apresentar à SEDUR, no prazo de trinta dias: 
a) guia de utilização ou portaria de lavra, antes do início 
dos serviços de lavra, expedido pelo DNPM, compatível 
com a área da licença, sem a qual esta licença poderá ser 
cancelada; b) registro no Cadastro Estadual de Atividades 
Potencialmente Degradadoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais - CEAPD; c) obter a Autorização de 
Supressão de Vegetação, emitida pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR; X - apresentar à 
CMA/SEDUR, no prazo de noventa dias: a) programa de 
educação ambiental, voltado para a comunidade mais 
próxima do empreendimento, com ênfase na gestão dos 
resíduos, priorizando ações de sustentabilidade 
ambiental; b) projeto de drenagem de águas pluviais, a fim 
de evitar o assoreamento dos corpos d´água e o 
carreamento do solo superficial para as partes baixas; c) 
projeto de revegetação, contemplando um cinturão verde, 
no entorno de toda a área da jazida; XI - executar 
melhorias nas vias de acesso que compreenda o local da 
lavra; XII - implantar, de imediato, faixa de segurança para 
exploração mineral, com sistema de segurança e 
monitoramento de pessoas e animais, na área de 
influência, direta e indireta do empreendimento; XIII - não 
interferir nos processos naturais de recarga dos aquíferos 
e demais corpos hídricos; XIV - fica terminantemente 

proibido: a) modificar e/ou lavrar substância mineral nas 
Áreas de Preservação Permanente - APP; b) modificar 
e/ou lavrar substância mineral nas áreas onde os usos 
foram previamente estabelecidos em Leis e/ou Decretos, 
TAC, etc., Municipais, Estaduais ou Federais e/ou nos 
usos existentes; c) a deposição e/ou lançamento de 
quaisquer materiais, resíduos e/ou produtos resultantes 
do processo de lavra, em locais que possam direta ou 
indiretamente vir a comprometer a qualidade das águas 
superficiais e/ou subterrâneas, bem como causar 
impactos paisagísticos ou danos ao meio biótico; d) o 
armazenamento e a troca de óleo lubrificante e diesel, bem 
como a lavagem de equipamentos, máquinas, caminhões 
e carregadeiras, no local da extração de areia; e) fazer 
intervenções nas vias de acesso sem a prévia autorização 
da SEDUR; XV - limitar a lavra de areia, em uma área de 
extração de xx,xxha, pelo polígono de abrangência do 
Processo DNPM 871.769/2006; XVI - limitar verticalmente 
a lavra de areia à cota 15, e estabelecer altura de bancada, 
que garanta a segurança operacional da extração; XVII - 
otimizar os acessos, já existentes, com melhoramentos, 
sinalização, ampliação da rede de drenagem e 
umidificação (exclusivamente com água); XVIII - não 
constituir ameaça ao equilíbrio ecológico e nem às áreas 
de atração turística de valor ambiental e de beleza 
paisagística; XIX - não constituir ameaça à segurança da 
população e nem comprometer o desenvolvimento da 
região; XX - não prejudicar a infraestrutura das vias de 
acesso, nem o funcionamento regular de escolas, 
hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso ou 
similares; XXI - fica proibida a queima de vegetação e sua 
disposição aleatória nas vias de acesso; XXII - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença, no caso de 
alteração do projeto ora apresentado.

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

Art. 3.º Esta Licença, bem como, cópias dos documentos, 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser mantidas disponíveis à fiscalização 
da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de 
Meio Ambiente - SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 
caso haja o descumprimento das atividades previstas no 
Projeto Técnico, anexado ao processo. 

Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO  DE 
2015.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PÁGINA 23PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIII 648 - de 28 de Novembro a 04 de Dezembro de 2015 -  - Nº 



PORTARIA Nº 087/2015
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 14.176/2015, de 20 de agosto 
de 2015, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, á 
empresa TRAPICHE MINERAÇÃO LTDA., inscrita no 
CNPJ sob nº 03.772.834/0001-03, com sede na Fazenda 
Cabuçu, Estrada Monte Gordo, para extração de areia, 
destinada ao uso na construção civil, com produção anual 
estimada de 70.000 t/ano, na Fazenda Cabuçu, área de 
abrangência do Processo DNPM 871.771/2006, Distrito 
de Camaçari - BA, nas coordenadas geográficas lat./long.: 
V1.-12°38´42´´400, -38°10´16´´678; V2.-12°38´17´´993, -
38°10´16´´678; V3. -12°38´17´´993, -38°10´10´´251; V4.-
12°38´16´´366, -38°10´10´´251; V5.-12°38´16´´366, -
38°09´50´´368; V6.-12°38´19´´620, -38°09´50´´368; V7. -
12°38´19´´620, -38°09´43´´741; V8.-12°38´26´´128, -
38°09´43´´741; V9. -12°38´26´´128, -38°09´52´´025; V10.-
12°38´31´´010, 38°09´52´´025; V11.-12°38´31´´010, -
38°09´45´´397, V12.-12°38´40´´772, -38°09´45´´397, 
V13 . -12°38 ´40 ´ ´772 ,  - 38 °09 ´53 ´ ´682 ,  V14 . -
12°38´26´´128, -38°09´53´´682, V15.-12°38´26´´129, -
38°10´08´´594, V16.-12°38´42´´400, -38°10´08´´594, 
V17.-12°38´42´´400, -38°10´16´´878. Esta licença está 
sendo concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - Adotar os 
seguintes procedimentos para executar a atividade: a) 
inclinação de 1:1 a cada 2,00 metros de talude concluído; 
b) armazenar em leiras de no máximo 1,50 m de altura, o 
solo retirado, que será utilizado na sua recomposição e 
proteção contra erosão; c) armazenar em área coberta e 
cimentada o óleo queimado, lubrificante e diesel, 
contemplando, nesta área, um sistema de drenagem, com 
canaletas direcionadas para uma caixa de separação 
água/óleo, impermeável e destinar o produto oleoso, para 
empresa licenciada, responsável por este tipo de 
tratamento; d) suprimir a vegetação aos poucos e apenas 
na proporção que se avança na área; e) picotar todo o 
material lenhoso e estocar para ser espalhado sobre o 
solo, posteriormente; f) em hipótese alguma, deverá ser 
feito o uso de queimadas para remoção da vegetação; g) 
replantar sempre que possível, em áreas adjacentes, as 
espécies arbóreas retiradas; h) priorizar a contratação da 
mão de obra local, a fim de minimizar os impactos 
socioeconômicos; II - executar todas as ações propostas 
para a proteção ambiental, recuperação, monitoramento e 
manutenção, contempladas no PRAD, observadas todas 
as recomendações da Coordenadoria de Meio Ambiente - 
CMA/SEDUR; III - apresentar anualmente à SEDUR, 
relatório fotográfico da execução das ações propostas no 
PRAD, bem como dos resultados obtidos; IV - manter os 
sanitários, para uso dos funcionários e visitantes, em 
conformidade com os padrões de higiene, estabelecidos 
na legislação vigente; V - instalar sistema de 

direcionamento de águas pluviais e retenção de finos, 
quando da instalação dos trabalhos de lavra; VI - 
transportar o minério (areia) em veículos equipados com 
cobertura “lona” nas caçambas, visando à redução de 
emissão de partículas no trajeto e prevenção de acidentes; 
VII - adotar as Normas Regulamentares de Mineração, 
determinadas na portaria DNPM n° 237/01: NRM-02 
(Lavra a Céu Aberto); NRM-09 (Prevenção contra poeira); 
NRM-12 (sinalização de áreas de trabalho e de 
circulação); NRM-13 (circulação e transporte de pessoas e 
materiais); NRM-14 máquinas, equipamentos e 
ferramentas); NRM-15 (Instalações); NRM-17 (topografia 
de minas); NRM-19 (disposição de estéril, rejeitos  e 
produtos); NRM-20 (Suspensão, Fechamento de Mina e 
Retomada das Operações Mineiras); NRM-21 
(reabilitação de Áreas Pesquisadas, Mineradas e 
Impactadas); NRM-22 (Proteção ao Trabalho); VIII - 
Recolher  todo lixo gerado no local e encaminhá-lo para a 
unidade de tratamento da Limpeza Pública de Camaçari - 
LIMPEC, ficando proibida a queima e/ou deposição 
aleatória; IX - apresentar à SEDUR, no prazo de trinta dias: 
a) guia de utilização ou portaria de lavra, antes do início 
dos serviços de lavra, expedido pelo DNPM, compatível 
com a área da licença, sem a qual esta licença poderá ser 
cancelada; b) registro no Cadastro Estadual de Atividades 
Potencialmente Degradadoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais - CEAPD; c) obter a Autorização de 
Supressão de Vegetação, emitida pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR; X - apresentar à 
CMA/SEDUR, no prazo de noventa dias: a) programa de 
educação ambiental, voltado para a comunidade mais 
próxima do empreendimento, com ênfase na gestão dos 
resíduos, priorizando ações de sustentabilidade 
ambiental; b) projeto de drenagem de águas pluviais, a fim 
de evitar o assoreamento dos corpos d´água e o 
carreamento do solo superficial para as partes baixas; c) 
projeto de revegetação, contemplando um cinturão verde, 
no entorno de toda a área da jazida; XI - executar 
melhorias nas vias de acesso que compreenda o local da 
lavra; XII - implantar, de imediato, faixa de segurança para 
exploração mineral, com sistema de segurança e 
monitoramento de pessoas e animais, na área de 
influência, direta e indireta do empreendimento; XIII - não 
interferir nos processos naturais de recarga dos aquíferos 
e demais corpos hídricos; XIV - fica terminantemente 
proibido: a) modificar e/ou lavrar substância mineral nas 
Áreas de Preservação Permanente - APP; b) modificar 
e/ou lavrar substância mineral nas áreas onde os usos 
foram previamente estabelecidos em Leis e/ou Decretos, 
TAC, etc., Municipais, Estaduais ou Federais e/ou nos 
usos existentes; c) a deposição e/ou lançamento de 
quaisquer materiais, resíduos e/ou produtos resultantes 
do processo de lavra, em locais que possam direta ou 
indiretamente vir a comprometer a qualidade das águas 
superficiais e/ou subterrâneas, bem como causar 
impactos paisagísticos ou danos ao meio biótico; d) o 
armazenamento e a troca de óleo lubrificante e diesel, bem 
como a lavagem de equipamentos, máquinas, caminhões 
e carregadeiras, no local da extração de areia; e) fazer 
intervenções nas vias de acesso sem a prévia autorização 
da SEDUR; XV - limitar a lavra de areia, em uma área de 
extração de xx,xxha, pelo polígono de abrangência do 
Processo DNPM 871.769/2006; XVI - limitar verticalmente 
a lavra de areia à cota 15, e estabelecer altura de bancada, 
que garanta a segurança operacional da extração; XVII - 
otimizar os acessos, já existentes, com melhoramentos, 
sinalização, ampliação da rede de drenagem e 
umidificação (exclusivamente com água); XVIII - não 
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constituir ameaça ao equilíbrio ecológico e nem às áreas 
de atração turística de valor ambiental e de beleza 
paisagística; XIX - não constituir ameaça à segurança da 
população e nem comprometer o desenvolvimento da 
região; XX - não prejudicar a infraestrutura das vias de 
acesso, nem o funcionamento regular de escolas, 
hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso ou 
similares; XXI - fica proibida a queima de vegetação e sua 
disposição aleatória nas vias de acesso; XXII - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença, no caso de 
alteração do projeto ora apresentado.

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

Art. 3.º Esta Licença, bem como, cópias dos documentos, 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser mantidas disponíveis à fiscalização 
da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de 
Meio Ambiente - SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 
caso haja o descumprimento das atividades previstas no 
Projeto Técnico, anexado ao processo. 

Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO DE 
2015.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 088/2015
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 13.482/2015, de 10 de agosto 
de 2015, 
 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de quatro anos, à 
empresa VIA VAREJO S/A., empresa inscrita no CNPJ 
sob nº 33.041.260/1394-05, para operação do centro de 
distribuição, em uma área total de 125.000m² e 60.732m² 
de área construída, localizada na Via Parafuso, BA 535, 
Km 10,5, s/n, inserida na Zona de Expansão de Comércio 
e Serviço – ZECS 2, MACROZONA CA.ZU.1, Macrozona 
Urbana de Sede, Camaçari-BA, conforme PDDU, Lei 

Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. Esta portaria 
está sendo concedida, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
operar as atividades de logística, de acordo com o projeto 
apresentado a este órgão, devendo a empresa atuar de 
forma preventiva, em relação aos riscos referentes ao 
homem e ao meio ambiente, buscando soluções 
baseadas em tecnologias limpas; II - implantar Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, conforme 
apresentado à CMA/SEDUR; III - destinar todos os 
resíduos (equipamentos eletrônicos defeituosos, estopas, 
lâmpadas fluorescentes, papel de escritório, resíduos 
o l e o s o s  p a s s í v e i s  d e  s e r e m  g e r a d o s  n a  
manutenção/lubrificação de equipamentos), para 
unidades de reaproveitamento ou reciclagem, 
d e v i d a m e n t e  l i c e n c i a d a s ;  I V  -  a r m a z e n a r  
temporariamente os resíduos sólidos em área reservada, 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente, de acordo com a classe do resíduo, 
atendendo os critérios de armazenamento estabelecidos 
na NBR 11.174, para o armazenamento dos resíduos de 
classe II (inertes e não inertes) e os da NBR 12.235, para 
armazenamento de resíduos classe I; V - Encaminhar os 
resíduos de classe I e classe II para destinação final em 
instalações com licença ambiental para tal fim e, no caso 
de resíduos classe I, requerer ao INEMA a competente 
Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos - ATRP; 
VI - apresentar, no prazo de noventa dias, o projeto 
aprovado pela EMBASA, para implantação de uma 
Estação de Tratamento de  Esgoto - ETE; VII - promover 
periodicamente, junto aos funcionários, Programas de 
Educação Ambiental e treinamento quanto à aplicação do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, 
Programa de Gerenciamento de Risco - PGR, Plano de 
Emergência Ambiental - PEA e Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA; VIII - implantar equipamentos 
de controle das emissões atmosféricas, com sistema de 
coleta e filtragem de fumos metálicos, visando manter a 
adequada qualidade do ar; IX - fazer o controle do nível de 
ruídos, por tempo de exposição dos funcionários da 
empresa, para que o mesmo permaneça dentro dos limites 
aceitáveis, observando a NR15/1978; X - fornecer 
obrigatoriamente aos funcionários,  Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI adequados e compatíveis com o 
exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, 
conforme o estabelecido na NR-6 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; XI - implantar e manter em condições 
adequadas de funcionamento o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido na Norma 
Regulamentadora, NR - 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; XII - realizar treinamento com os funcionários 
para situações de emergência; XIII - apresentar à SEDUR, 
até o último dia do mês de fevereiro de cada ano, o 
Relatório Técnico de Garantia Ambiental - RTGA, 
conforme o estabelecimento no inciso XIII do art. 140 do 
regulamento da lei 10.431/06, aprovado pelo decreto 
11/235/08, contendo: a) resumo das principais ações da 
CTGA no ano anterior; b) atas das reuniões ocorridas no 
período; c) resultados obtidos na área ambiental, de saúde 
ocupacional, de higiene e de segurança, d) 
demonstrativos do desempenho ambiental da atividade, 
ilustrados com gráficos e planilhas; e) situação do 
cumprimento dos condicionantes desta licença 
acompanhado de documentos, desenhos e fotos; f) 
registro de ocorrência de acidentes, suas causas e 
medidas adotadas; g) outras informações relevantes; XIV 
- comunicar de imediato à SEDUR a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação, resultante das atividades 
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desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XV - apresentar 
à CMA/SEDUR, quando do requerimento de renovação 
desta licença, a documentação comprobatória dos 
resultados obtidos e atualização dos planos e programas 
da empresa; XVI - adotar normas de segurança, higiene 
industrial e saúde ocupacional nas áreas da produção, de 
armazenamento e expedição; XVII - requerer previamente 
à SEDUR a competente Licença, no caso de alteração do 
projeto apresentado, conforme Art. 45 °, inciso IV da Lei N° 
10.431, de 20 de dezembro de 2006.

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

Art. 3.º Esta Licença, bem como cópias dos documentos 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser 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.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO DE 
2015.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 089/2015
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 14.182/2015, de 20 de agosto 
de 2015, 

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Conceder  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, á empresa 
TRAPICHE MINERAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
03.772.834/0001-03, com sede na Fazenda Cabuçu, 
Estrada Monte Gordo, para extração de areia, destinada 
ao uso na construção civil, com produção anual estimada 
de 70.000 t/ano, na Fazenda Cabuçu, área de 
abrangência do Processo DNPM 871.769/2006, Distrito 
de Camaçar - BA, nas coordenadas geográficas lat./long.: 
V1.-12°37´53´´299, -38°09´48´´278; V2.-12°37´53´´537, -
38°09´48´´278; V3. -12°37´53´´537, -38°09´58´´904; V4.-
12°37´50´´283, -38°09´58´´904; V5.-12°37´50´´283, -

38°09´43´´307; V6.-12°37´45´´401, -38°09´43´´307; V7.-
12°37´45´´401, -38°09´26´´739; V8.-12°38´09´´808, -
38°09´26´´739; V9. -12°38´09´´808, -38°09´38´´337; V10.-
12°38´03´´299, 38°09´38´´337; V11.-12°38´03´´299, -
38°09´48´´278. Esta licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - Adotar os seguintes 
procedimentos para executar a atividade: a) inclinação de 
1:1 a cada 2,00 metros de talude concluído; b) armazenar 
em leiras de no máximo 1,50 m de altura, o solo retirado, 
que será utilizado na sua recomposição e proteção contra 
erosão; c) armazenar em área coberta e cimentada o óleo 
queimado, lubrificante e diesel, contemplando, nesta área, 
um sistema de drenagem, com canaletas direcionadas 
para uma caixa de separação água/óleo, impermeável e 
destinar o produto oleoso, para empresa licenciada, 
responsável por este tipo de tratamento; d) suprimir a 
vegetação aos poucos e apenas na proporção que se 
avança na área; e) picotar todo o material lenhoso e 
estocar para ser espalhado sobre o solo, posteriormente; 
f) em hipótese alguma, deverá ser feito o uso de 
queimadas para remoção da vegetação; g) replantar 
sempre que possível, em áreas adjacentes, as espécies 
arbóreas retiradas; h) priorizar a contratação da mão de 
obra local, a f im de minimizar os impactos 
socioeconômicos; II - executar todas as ações propostas 
para a proteção ambiental, recuperação, monitoramento e 
manutenção, contempladas no PRAD, observadas todas 
as recomendações da Coordenadoria de Meio Ambiente - 
CMA/SEDUR; III - apresentar anualmente à SEDUR, 
relatório fotográfico da execução das ações propostas no 
PRAD, bem como dos resultados obtidos; IV - manter os 
sanitários, para uso dos funcionários e visitantes, em 
conformidade com os padrões de higiene, estabelecidos 
na legislação vigente; V - instalar sistema de 
direcionamento de águas pluviais e retenção de finos, 
quando da instalação dos trabalhos de lavra; VI - 
transportar o minério (areia) em veículos equipados com 
cobertura “lona” nas caçambas, visando à redução de 
emissão de partículas no trajeto e prevenção de acidentes; 
VII - adotar as Normas Regulamentares de Mineração, 
determinadas na portaria DNPM n° 237/01: NRM-02 
(Lavra a Céu Aberto); NRM-09 (Prevenção contra poeira); 
NRM-12 (sinalização de áreas de trabalho e de 
circulação); NRM-13 (circulação e transporte de pessoas e 
materiais); NRM-14 máquinas, equipamentos e 
ferramentas); NRM-15 (Instalações); NRM-17 (topografia 
de minas); NRM-19 (disposição de estéril, rejeitos  e 
produtos); NRM-20 (Suspensão, Fechamento de Mina e 
Retomada das Operações Mineiras); NRM-21 
(reabilitação de Áreas Pesquisadas, Mineradas e 
Impactadas); NRM-22 (Proteção ao Trabalho); VIII - 
Recolher  todo lixo gerado no local e encaminhá-lo para a 
unidade de tratamento da Limpeza Pública de Camaçari - 
LIMPEC, ficando proibida a queima e/ou deposição 
aleatória; IX - apresentar à SEDUR, no prazo de trinta dias: 
a) guia de utilização ou portaria de lavra, antes do início 
dos serviços de lavra, expedido pelo DNPM, compatível 
com a área da licença, sem a qual esta licença poderá ser 
cancelada; b) registro no Cadastro Estadual de Atividades 
Potencialmente Degradadoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais - CEAPD; c) obter a Autorização de 
Supressão de Vegetação, emitida pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR; X - apresentar à 
CMA/SEDUR, no prazo de noventa dias: a) programa de 
educação ambiental, voltado para a comunidade mais 
próxima do empreendimento, com ênfase na gestão dos 
resíduos, priorizando ações de sustentabilidade 
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ambiental; b) projeto de drenagem de águas pluviais, a fim 
de evitar o assoreamento dos corpos d´água e o 
carreamento do solo superficial para as partes baixas; c) 
projeto de revegetação, contemplando um cinturão verde, 
no entorno de toda a área da jazida; XI - executar 
melhorias nas vias de acesso que compreenda o local da 
lavra; XII - implantar, de imediato, faixa de segurança para 
exploração mineral, com sistema de segurança e 
monitoramento de pessoas e animais, na área de 
influência, direta e indireta do empreendimento; XIII - não 
interferir nos processos naturais de recarga dos aquíferos 
e demais corpos hídricos; XIV - fica terminantemente 
proibido: a) modificar e/ou lavrar substância mineral nas 
Áreas de Preservação Permanente - APP; b) modificar 
e/ou lavrar substância mineral nas áreas onde os usos 
foram previamente estabelecidos em Leis e/ou Decretos, 
TAC, etc., Municipais, Estaduais ou Federais e/ou nos 
usos existentes; c) a deposição e/ou lançamento de 
quaisquer materiais, resíduos e/ou produtos resultantes 
do processo de lavra, em locais que possam direta ou 
indiretamente vir a comprometer a qualidade das águas 
superficiais e/ou subterrâneas, bem como causar 
impactos paisagísticos ou danos ao meio biótico; d) o 
armazenamento e a troca de óleo lubrificante e diesel, bem 
como a lavagem de equipamentos, máquinas, caminhões 
e carregadeiras, no local da extração de areia; e) fazer 
intervenções nas vias de acesso sem a prévia autorização 
da SEDUR; XV - limitar a lavra de areia, em uma área de 
extração de xx,xxha, pelo polígono de abrangência do 
Processo DNPM 871.769/2006; XVI - limitar verticalmente 
a lavra de areia à cota 15, e estabelecer altura de bancada, 
que garanta a segurança operacional da extração; XVII - 
otimizar os acessos, já existentes, com melhoramentos, 
sinalização, ampliação da rede de drenagem e 
umidificação (exclusivamente com água); XVIII - não 
constituir ameaça ao equilíbrio ecológico e nem às áreas 
de atração turística de valor ambiental e de beleza 
paisagística; XIX - não constituir ameaça à segurança da 
população e nem comprometer o desenvolvimento da 
região; XX - não prejudicar a infraestrutura das vias de 
acesso, nem o funcionamento regular de escolas, 
hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso ou 
similares; XXI - fica proibida a queima de vegetação e sua 
disposição aleatória nas vias de acesso; XXII - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença, no caso de 
alteração do projeto ora apresentado.

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

Art. 3.º Esta Licença, bem como, cópias dos documentos, 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser mantidas disponíveis à fiscalização 
da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de 
Meio Ambiente - SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 
caso haja o descumprimento das atividades previstas no 
Projeto Técnico, anexado ao processo. 

Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO DE 
2015.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ

COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 090/2015
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 08.711/2014, de 28 de maio 
de 2014, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
empresa POSTO COSTA DO ATLÂNTICO, COMÉRCIO 
DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO E 
T R A N S P O R T E S  LT D A . ,  i n s c r i t a  n o  C N P J  
07.743.612/0001-13, com sede na Estrada do Coco, 
Rodovia BA 099, km 8,5, inserida na Zona de Ocupação 
Consolidada - ZOCON 6, na MACROZONA AB-ZU. 2, 
Catu de Abrantes, Distrito de Vila de Abrantes, Camaçari - 
BA, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 
2008, para a atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores (gasolina álcool e 
diesel), com capacidade de armazenamento de 60m³, 
comércio de derivados de petróleo, serviços de troca de 
óleo e lavagem de veículos, lanchonete e delicatessen. 
Esta licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar o empreendimento conforme o 
disposto nas Normas Técnicas da ABNT; II - apresentar à 
SEDUR, antes do inicio da operação, o registro do posto 
na ANP, conforme Resolução CONAMA Nº 273, de 29 de 
novembro de 2000, e Projeto de Combate a Incêndio, 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia; III 
- instalar tanque ecológico (jaquetado), conforme Norma 
da ABNT - NBR 13.312, NBR 13.212 e NBR 13.785; IV - Os 
equipamentos a serem instalados deverão ser certificados 
pelo IMETRO; V - manter em seus arquivos, à disposição 
da fiscalização, documentação comprobatória da 
certificação do IMETRO; VI - operar adequadamente 
caixas separadoras água e óleo, e conjunto de canaletas, 
nas áreas de abastecimento, lavagens de veículos e troca 
de óleo; VII - encaminhar as águas da lavagem de veículos 
para caixa separadora água e óleo; VIII - realizar a 
caracterização dos efluentes destinados às caixas 
separadoras água-óleo em dois pontos, cada uma, antes e 
depois do tratamento; IX - monitorar os efluentes utilizando 
os parâmetros, pH, DQO, óleos, graxas e sólidos em 
suspensão; X - apresentar semestralmente à 
CMA/SEDUR, os resultados das análises realizadas, 
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contemplando cálculos de eficiência de remoção de 
poluentes da caixa separadora, além de conclusões e 
recomendações referentes aos parâmetros analisados; XI 
- encaminhar o esgoto doméstico para fossa séptica com 
sumidouro, de acordo com a NBR 7229 ABNT; XII - manter 
em seus arquivos a documentação comprobatória do 
serviço de manutenção da fossa; XIII - armazenar o óleo 
queimado em tanque subterrâneo estanque ou em 
recipiente disposto em área pavimentada e coberta e 
posteriormente, encaminhá-lo para empresa de refino 
licenciada, conforme estabelecido na Resolução 
CONAMA N° 362/05; XIV - o óleo retido e coletado 
periodicamente deverá ser enviado para re-refino por 
empresas com Licença Ambiental e credenciadas pela 
ANP; XV - manter em seus arquivos, à disposição da 
fiscalização, documentação comprobatória do destino do 
óleo queimado; XVI - apresentar no prazo de sessenta 
dias; a) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - 
PGRS, com as soluções de gestão para equipamentos 
eletrônicos defeituosos, estopas usadas, lâmpadas 
fluorescentes queimadas, papel de escritório, oleosos 
gerados na manutenção/lubrificação de equipamentos, 
além de informações quanto à quantidade, classe, local de 
geração, acondicionamento/armazenamento e 
destinação final de cada um deles; b) Termo de 
Responsabilidade Ambiental - TRA, com firma 
reconhecida do representante legal e ART do profissional, 
legalmente habilitado; XVII - armazenar os resíduos 
sólidos, isentos de óleo ou produtos químicos, em 
recipientes fechados, em área coberta, encaminhando-os 
para coleta do serviço de limpeza pública municipal, sendo 
proibida a queima ou disposição aleatória; XVIII - 
promover previamente ao descarte ou reutilização das 
embalagens de lubrificantes, o completo escoamento dos 
resíduos, através de perfuração e amassamento, 
impossibilitando a sua reutilização, conforme normas 
ABNT NBR 12235 e NBR 11174; XIX - apresentar no 
prazo de trinta dias, para a aprovação da CMA/SEDUR, 
Plano de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; XX - 
elaborar e implementar programas coletivos, relacionados 
à saúde e segurança dos trabalhadores, priorizando 
sempre a eliminação e controle da fonte de risco, e quando 
necessária, adoção de medidas de proteção individual, 
incluindo, diminuição do tempo de exposição e utilização 
de equipamentos de proteção individual - EPI; XXI - 
apresentar as notas fiscais de compra dos tanques de 
armazenamento, inclusive do tanque de óleo queimado; 
XXII - manter atualizado e em local visível de fácil acesso, 
os relatórios de manutenção preventiva dos 
equipamentos, inspeção da integridade física e 
estanqueidade de armazenamento e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergências; 
XXIII - manter em condições adequadas de 
funcionamento, os equipamentos e sistemas de detecção 
e proteção contra vazamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, de 
acordo com as Normas Técnicas da ABNT; XXIV - informar 
imediatamente à CMA/SEDUR, quando da ocorrência de 
vazamentos, promovendo a remediação de toda a área 
contaminada; XXV - realizar apenas descarga selada, nas 
operações de transferência de combustíveis dos 
caminhões para os tanques subterrâneos, mantendo as 
câmaras de contenção permanentemente limpas e secas, 
bombeando imediatamente para os tanques o 
combustível que eventualmente derramar quando do 
descarregamento; XXVI - manter a SEDUR atualizada 
quanto às alterações de consumo de água e energia 
elétrica, com a apresentação das cartas de viabilidades 

das concessionárias responsáveis; XXVII - apresentar 
todas as certificações, do IMETRO e da ANP, no ato de 
renovação desta licença; XXVIII - dispor cópia do Plano de 
Emergência, em local visível e de fácil acesso, para fins de 
fiscalização e no caso de situação de risco; XXIX - realizar 
treinamento específico com os funcionários, para 
procedimentos em caso de situações emergenciais; XXX - 
requerer previamente à SEDUR a competente licença, no 
caso de alteração do projeto apresentado. 
 
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental, de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias, no âmbito federal, estadual ou municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais. 

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO DE 
2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº  091/ 2015
DE 03 DE DEZEMBRO DE  2015

        
“Dispõe sobre a aprovação da unificação de 
11(onze) áreas, sendo: Lote nº 02 com 
2.000,00m², Lote 03-A com 1.000,00m²; Lote 
03-B com 1.000,00m², Lote 04-A com 
1.000,00m², Lote 04- B  com 1.000,00m², 
Lote 05-A com 850,00m², Lote 05-B com 
850,00m², Lote 06 com 1.700,00m², Lote 07 
com 2.000,00m², Lote 08 com 2.000,00m² e 
Lote 09 com 2.000,00m²,   situados  na 
Quadra “P” do Loteamento denominado 
“Prolongamento Colônia de Férias Santa 
Maria", no Distrito de Monte Gordo,  neste 
Município, totalizando uma nova área de 
15.400,00m², na forma que indica.”

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
05.568/2015, assim como as demais disposições de 
Direito pertinentes,

RESOLVE:
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Art. 1° - Aprovar o remembramento de11 (onze) áreas, 
sendo: Lote nº 02 com 2.000,00m², Lote 03-A com 
1.000,00m²; Lote 03-B com 1.000,00m², Lote 04-A com 
1.000,00m², Lote 04- B  com 1.000,00m², Lote 05-A com 
850,00m², Lote 05-B com 850,00m², Lote 06 com 
1.700,00m², Lote 07 com 2.000,00m², Lote 08 com 
2.000,00m² e Lote 09 com 2.000,00m², situados  na 
Quadra “P” do Loteamento denominado “Prolongamento 
Colônia de Férias Santa Maria", no Distrito de Monte 
Gordo,  neste Município, totalizando uma nova área de 
15.400,00m² , na forma indicada nos arts. 3º desta 
Portaria.

Parágrafo único – As áreas ora remembradas de 
propriedade de CARLOS BRENHA CHAVES FILHO e 
esposa ANNA MARIA FERRERO BRENHA CHAVES, 
JORGE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, MARCELO 
NEESER NOGUEIRA REIS e esposa LIVIA MARIA 
NASCIMENTO NOGUEIRA REIS, PAULO BUARQUE 
CHAVES e  esposa PALOMA ATHAYDE POLITANO 
CHAVES  e LAGUNA PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP, 
encontram-se registradas no Cartório do 1º Ofício de 
Registro de Imóveis  de Camaçari – Bahia. 

Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:

LOTE   02

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada Lote 02   
possui  40,00m de frente, limitando-se com a Rua V; 
40,00m de fundo, que dá para o lote nº 09; 50,00m do lado 
direito, limitando-se com o lote nº 01; e, 50,00m do lado 
esquerdo, limitando-se com o lote de nº 03, , perfazendo 
uma área de 2.000,00m², devidamente registrada sob a  
matrícula n° 13.929 do Cartório do 1º Ofício de Registro de 
Imóveis  de Camaçari – Bahia.

LOTE  03-A

LIMITES E CONFRONTANTES:  A área designada Lote 
03-A, possui  20,00m de frente, limitando-se com a Rua V; 
20,00m de fundo, confinando-se com o lote nº 08, da 
mesma quadra cinco, por 50,00m de frente a fundo, de 
ambos os lados, fazendo rumo de um lado, com o lote nº 
02, da mesma planta e do lado oposto, limitando-se com a 
outra metade do terreno, a seguir discriminado encerrando 
a área total de 1.000,00m², perfazendo uma área de 
1.000,00m², devidamente registrada sob a  matrícula n° 
14.061 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis  de 
Camaçari – Bahia.

LOTE  03-B

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada   Lote 
03-B, possui 20,00m de frente, limitando-se com a Rua V; 
20,00m de fundo, confinando-se com o lote nº 08; 50,00m 
de frente a fundo, de ambos os lados, fazendo rumo para 
um lado, com o lote nº 03-A, e do lado oposto com o lote nº 
04, da mesma Quadra P,  perfazendo uma área de 
1.000,00m², devidamente registrada sob a  matrícula n° 
14.062 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis  de 
Camaçari – Bahia. 

LOTE 04-A

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada Lote 
04-A possui 20,00m de frente, limitando-se com a rua V; 
20,00m de fundo, confinando-se com parte do lote nº 07; 

por 50,00m de frente a fundo, de ambos os lados, 
limitando-se de um lado com o sub-lote nº 04-B; e, do lado 
oposto, fazendo rumo com o lote de nº 03, da mesma 
quadra P, da planta do Loteamento Prolongamento 
Colônia de Férias Santa Maria, perfazendo uma área de 
1.000,00m², devidamente registrada sob a  matrícula n° 
14.059 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis  de 
Camaçari – Bahia.

LOTE 04-B

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada Lote 
04-B 20,00m de frente, limitando-se com a rua cinco; 
20,00m de fundo, confinando-se com parte do lote nº sete; 
por 50,00m nas laterais, fazendo rumo de um lado, com o 
sub-lote 04-A, e, do lado oposto, limitando-se com o lote nº 
cinco, da mesma planta, perfazendo uma área de 
1.000,00m², devidamente registrada sob a  matrícula n° 
14.060 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis  de 
Camaçari – Bahia.

LOTE 05-A

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada Lote 
05-A  possui  17,00m de frente, limitando-se com a rua V; 
17,00m de fundo, confinando-se com o lote nº 06, da 
mesma quadra P; por 50,00m de frente a fundo, de ambos 
os lados, limitando-se de um lado, com o lote nº 04, da 
mesma quadra P;e , 50,00m do lado oposto, limitando-se 
com o lote nº 05-B; perfazendo uma área de 850,00m², 
devidamente registrada sob a  matrícula n° 14.382 do 
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis  de Camaçari 
– Bahia.

LOTE 05-B

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada Lote 
05-B, possui  17,00m de frente, limitando-se com a rua V; 
17,00m de fundo, confinando-se com o lote nº 06, da 
quadra P; por 50,00m de frente a fundo, limitando-se de 
um lado, com o lote nº 05-A, e, do lado oposto com a 
Avenida Itacimirim, perfazendo uma área de 850,00m², 
devidamente registrada sob a  matrícula n° 14.381 do 
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis  de Camaçari 
– Bahia.

LOTE 06

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada Lote 06  
possui  34,00m de frente, limitando-se com a Rua VI; 
34,00m de fundo, que dá para o lote nº 05, da mesma 
quadra, por 50,00m de frente a fundo de ambos os lados, 
fazendo rumo de um lado com o lote nº 07, e o lado oposto 
em outra frente para a Rua XV, perfazendo uma área total 
de 1.700,00m², devidamente registrada sob a  matrícula n° 
14.327 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis  de 
Camaçari – Bahia.

LOTE 07

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada Lote 07  
possui  40,00m de frente, limitando-se com a Rua VI; 
40,00m de fundo, confinando-se com o lote nº 04, da 
mesma Quadra “P”; por 50,00m de frente a fundo de 
ambos os lados, limitando-se às laterais com os lotes da 
mesma quadra nº 06 e nº 08; perfazendo uma área total de 
2.000,00m², devidamente registrada sob a  matrícula n° 
14.848 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis  de 
Camaçari – Bahia.
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LOTE 08

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada Lote 08 
posui 40,00m de frente, limitando-se com a Rua VI; 
40,00m de fundo, confinando-se com o lote nº 03, da 
mesma Quadra “P”; por 50,00m de frente a fundo de 
ambos os lados, limitando-se de um lado, com o lote nº 07; 
e do lado oposto, com o lote nº 09, da mesma Quadra “P”, 
encerrando a área total de 2.000,00m², perfazendo uma 
área de 2.000,00m², devidamente registrada sob a  
matrícula n° 14.388 do Cartório do 1º Ofício de Registro de 
Imóveis  de Camaçari – Bahia.

LOTE 09

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada Lote 09 
possui 40,00m de frente, limitando-se com a Rua VI; 
40,00m de fundo, limitando-se com o lote nº 02, da mesma 
Quadra “P”; por 50,00m de frente a fundo de ambos os 
lados, limitando-se do lado direito, com o lote nº 08; e do 
lado esquerdo, limitando-se com o lote nº 10, da mesma 
Quadra “P”, perfazendo a área total de 2.000,00m², 
devidamente registrada sob a matrícula n° 15.092 do 
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis  de Camaçari 
– Bahia.

Art. 3° - Ás áreas ora remembradas passam a constituir 
uma nova área, que fica assim descrita e caracterizada:

ÁREA UNIFICADA – LOTE 02-B (02,03-A,03-B, 04-A, 
04-B, 05-A, 05-B, 06, 07, 08 e 09) 

LIMITES E CONFRONTANTES: A área unificada 
designada de  Lote 02-B, possui forma regular, resultante 
do amembramento dos lotes 02, 03-A, 03-B, 04-A, 04-B, 
05-A, 05-B, 06, 07, 08 e 09 da quadra “P”, do Loteamento 
denominado“PROLONGAMENTO COLÔNIA DE FÉRIAS 
SANTA MARIA”, situado no distrito de Monte Gordo, 
Município de Camaçari, neste Estado, medindo 100,00m 
de frente, limitando-se com a Avenida Itacimirim; 100,00m 
de fundo, confinando-se com os lotes de nº 01 e nº 10; 
154,00m do lado direito, limitando-se com a rua V; e, 
154,00m do lado esquerdo, limitando-se com a rua VI, 
perfazendo a área total de 15.400,00m².
           
Art. 4° - 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 DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO DE 
2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA N° 411/2015
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 18904.15.1612-11/2015, 
fundamentado no artigo 40, §1º, inciso III, alínea b da 
Constituição Federal /88, combinado com o art. 1º da Lei 
Federal 10887/04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
CONCEIÇÃO BARREIROS MONTEIRO, matrícula n° 
7310-2 no cargo de Odontólogo 40hs, nível I, referência F, 
lotada na SESAU - Secretaria da Saúde, no valor de R$ 
3.561, (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e 
um centavos), equivalente a 73% (setenta e três por cento) 
da média dos Salários de Contribuição, de acordo com o 
disposto no art. 45 da Lei Municipal 997/2009, alterada 
pela Lei Municipal nº 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 434/2015,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015.

“Designa Fiscal para acompanhamento 
da execução do Contrato Administrativo 
nº. 012/2015, firmado para o fornecimento 
de thoners e cartuchos para impressoras 
para atender as necessidades da 
Super intendência  de Trânsi to  e  
Transporte Público – STT do município de 
Camaçari (BA) 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  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 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 Orgânica do 
Município; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; Lei nº. 758, 
de 31 de outubro de 2006; Lei nº. 774, de 22 de janeiro de 
2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de 
2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;
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RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor WAGNER JOSÉ LINS DE 
SANTANA, mat. 101376, Assessor Especial da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT 
para fins de fiscalização da execução do Contrato 
Administrativo nº. 015/2015, firmado para a contratação 
de empresa para o fornecimento de toners e cartuchos 
para impressoras, conforme especificações decorrentes 
da homologação da licitação na modalidade de Dispensa 
nº. 022/2015, Processo Administrativo nº. 197/2015. 

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 26 DE 
NOVEMBRO DE 2015.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

PORTARIA 435/2015,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015.

“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  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 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);

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 26 DE NOVEMBRO 
DE 2015.

JOSE HUMBERTO SIMOES LEITE 
Diretor Superintendente 

HOMOLOGAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 074/2015 
(Presencial) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
Preços para aquisição de material de consumo (vassoura 
de piaçava, vassoura de pelo, vassourinha de 
banheiro, rodo para piso, apanhador de lixo, pano de 
chão, pano de copa, flanela de algodão, esponja dupla 
face, esponja de lã de aço e fósforo)  para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Municipal. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 02/12/2015. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 155/2015. 
CONTRATADA: ANTONIO CARLOS SABACK ALVES 
JUNIOR – EPP. PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2015 – 
COMPEL – OBJETO: Registro de Preços para aquisição 
de material de consumo (vassoura de piaçava, vassoura 
de pelo, vassourinha de banheiro, rodo para piso, 
apanhador de lixo, pano de chão, pano de copa, flanela de 
algodão, esponja dupla face, esponja de lã de aço e 
fósforo)  para futuras contratações de acordo com a 
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conveniência e necessidade da Administração Municipal. 
Lote 01: VALOR UNITÁRIO: R$ 5,81 (cinco reais e oitenta 
e um centavos); VALOR GLOBAL: R$ 28.469,00 (vinte e 
oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais). Lote 05: 
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,64 (dois reais e sessenta e 
quatro centavos); VALOR GLOBAL: R$ 18.480,00 
(dezoito mil quatrocentos e oitenta reais). Lote 07: VALOR 
UNITÁRIO: R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos); 
VALOR GLOBAL: R$ 61.600,00 (sessenta e um mil 
seiscentos reais), FORNECEDOR QUE ADERIU AO 
PREÇO REGISTRADO: NCK COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP. DATA DA ASSINATURA: 
02/12/2015. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS - 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 156/2015. 
CONTRATADA: MARCO ANTONIO ANDRADE 
SABACK ALVES ME. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
074/2015 – COMPEL – OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de material de consumo (vassoura de piaçava, 
vassoura de pelo, vassourinha de banheiro, rodo para 
piso, apanhador de lixo, pano de chão, pano de copa, 
flanela de algodão, esponja dupla face, esponja de lã de 
aço e fósforo)  para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Municipal. 
Lote 03: VALOR UNITÁRIO: R$ 4,82 (quatro reais e 
oitenta e dois centavos); VALOR GLOBAL: R$ 19.762,00 
(dezenove mil setecentos e sessenta e dois reais). Lote 
08: VALOR UNITÁRIO: R$ 1,03 (um real e três centavos); 
VALOR GLOBAL: R$ 21.630,00 (vinte e um mil seiscentos 
e trinta reais). Lote 11: VALOR UNITÁRIO: R$ 1,63 (um 
real e sessenta e três centavos); VALOR GLOBAL: R$ 
19.397,00 (dezenove mil trezentos e noventa e sete reais). 
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2015. LEZINEIDE 
ANDRADE CHAGAS SANTOS - SECRETÁRIA DA 
ADMINISTRAÇÃO.
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 157/2015. 
CONTRATADA: 2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO 
LTDA – ME. PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2015 – 
COMPEL – OBJETO: Registro de Preços para aquisição 
de material de consumo (vassoura de piaçava, vassoura 
de pelo, vassourinha de banheiro, rodo para piso, 
apanhador de lixo, pano de chão, pano de copa, flanela de 
algodão, esponja dupla face, esponja de lã de aço e 
fósforo)  para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Municipal. 
Lote 04: VALOR UNITÁRIO: R$ 3,48 (três reais e quarenta 
e oito centavos); VALOR GLOBAL: R$ 14.964,00 
(quatorze mil novecentos e sessenta e quatro reais). Lote 
06: VALOR UNITÁRIO: R$ 1,48 (um real e quarenta e oito 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 26.640,00 (vinte e seis 
mil seiscentos e quarenta reais), FORNECEDOR QUE 
ADERIU AO PREÇO REGISTRADO: A BAHIANA 
EMBALAGENS LTDA - ME. DATA DA ASSINATURA: 
02/12/2015. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS - 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 158/2015. 
CONTRATADA: FG DISTRIBUIDORA COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
074/2015 – COMPEL – OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de material de consumo (vassoura de piaçava, 
vassoura de pelo, vassourinha de banheiro, rodo para 
piso, apanhador de lixo, pano de chão, pano de copa, 
flanela de algodão, esponja dupla face, esponja de lã de 
aço e fósforo)  para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Municipal. 

Lote 09: VALOR UNITÁRIO: R$ 0,66 (sessenta e seis 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 21.780,00 (vinte e um mil 
setecentos e oitenta reais). DATA DA ASSINATURA: 
02/12/2015. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS - 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

RETI-RATIFICAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO 
DE FORNECIMENTO Nº 289/2014

(Processo Administrativo N.º 0790/2014) 
 
A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, re-ratifica o 
Mapa final do Termo de Compromisso de Fornecimento nº 
289/2014, oriunda do PREGÃO Nº 149/2014 
(PRESENCIAL) -COSEL/SAÚDE, com a empresa 
M E D I S I L  C O M E R C I A L FA R M A C E U T I C A E  
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob N.º 
96.827.563/0001-27, cujo objeto é o Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. 
Camaçari, 30 de novembro de 2015. WASHINGTON LUÍS 
SILVA COUTO.
 
Onde se lê:

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO o 
PREGÃO N.º 095/2015 (PRESENCIAL) – COMPEL, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada para 
locação, montagem e desmontagem de toldos, placas de 
fechamento, grades de isolamento (disciplinadores) e 
banheiros químicos para dar suporte na distribuição das 
cestas natalinas, queijos e perus a serem entregues aos 
servidores do Município.Camaçari, 02/12/2015.Sônia 
Maria Brito Ribeiro– Pregoeira da COMPEL.

ERRATA DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa Nº 59/2015. Processo Nº 0729/2015. 
Contratado: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BASIL 
LTDA. Objeto: Aquisição de métodos específicos para 
teste de dengue, chikungunya e zikavirus para atender ao 
Departamento de Vigilância em Saúde do Município de 
Camaçari - Ba. Valor Global R$ 9.503,00 (Nove mil 
quinhentos e três reais) Art. 24, Inciso IV da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 01/12/2015.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa Nº 053/2015 – Processo Nº 
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0553/2015. Publicada no DOM nº 643 de 24 a 30 de 
Outubro de 2015.
 
Do Inciso Contratado:
 
Onde se lê: Contratado: Locação de imóvel localizado na 
Quadra  "AE", n° 411, situado no Loteamento Parque Real 
Serra Verde, Camaçari - BA, constituído de 04 (Quatro) 
salas de aula, secretaria, cantina com área ampla para 
refeitório, 04 (Quatro) banheiro e internos, 01 (Um) 
banheiro externo, pequena área externa, parque infantil, 
varanda e estacionamento para dois carros, apresentando 
uma área total de 1.000m². Leia-se: Contratada 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E 
RELIGIOSA DO TERREIRO UNZO TATÊTO LEMBÁ 
.Objeto:Locação de imóvel localizado na Quadra  "AE", n° 
411, situado no Loteamento Parque Real Serra Verde, 
Camaçari - BA, constituído de 04 (Quatro) salas de aula, 
secretaria, cantina com área ampla para refeitório, 04 
(Quatro) banheiro e internos, 01 (Um) banheiro externo, 
pequena área externa, parque infantil, varanda e 
estacionamento para dois carros, apresentando uma área 
total de 1.000m².

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 0290/2015. Termo de Dispensa Nº 053/2015 – 
Processo Nº 0553/2015. Publicada no DOM nº 643 de 24 a 
30 de Outubro de 2015. 

Do Contrato - nome da Contratada/Locadora
 Onde se lê: Contratado:Locação de imóvel localizado na 
Quadra  "AE", n° 411, situado no Loteamento Parque Real 
Serra Verde, Camaçari - BA, constituído de 04 (Quatro) 
salas de aula, secretaria, cantina com área ampla para 
refeitório, 04 (Quatro) banheiro e internos, 01 (Um) 
banheiro externo, pequena área externa, parque infantil, 
varanda e estacionamento para dois carros, apresentando 
uma área total de 1.000m². Leia-se: Contratada 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E 
RELIGIOSA DO TERREIRO UNZO TATÊTO LEMBÁ 
.Objeto:Locação de imóvel localizado na Quadra  "AE", n° 
411, situado no Loteamento Parque Real Serra Verde, 
Camaçari - BA, constituído de 04 (Quatro) salas de aula, 
secretaria, cantina com área ampla para refeitório, 04 
(Quatro) banheiro e internos, 01 (Um) banheiro externo, 
pequena área externa, parque infantil, varanda e 
estacionamento para dois carros, apresentando uma área 
total de 1.000m².
  

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS 
AO CONTRATO

Contrato nº 0133/2015 – AMS PRODUÇÕES E 
EVENTOS-EIRELLI-ME - Publicação do DOM, nº 618, de 
02 a 08 de Maio de 2015, pagina 21. Do Nº do Termo de 
Inexigibilidade, Onde se lê: Termo de Inexigibilidade nº 
31, Leia-se: Termo de Inexigibilidade nº 32

ERRATA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 0032/2015 – AMS 
PRODUÇÕES E EVENTOS-EIRELLI-ME - Publicação do 
DOM, nº 618, de 02 a 08 de Maio de 2015, pagina 21. 
Onde se lê: Termo de Inexigibilidade nº 31, Leia-se: 
Termo de Inexigibilidade nº 32.

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço; Nº 299/2014; Contratante: Município 
de Camaçari -SESAU; Contratada: LLM Serviços 
Médicos e Saúde Ocupacional Ltda.  – ME; Do 
Objeto: Alterar a Cláusula Sexta (Do Prazo) do 
Instrumento do Contrato original; Do Prazo: Por 
força deste Termo Aditivo, fica prorrogado o 
instrumento do Contrato, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a partir do dia 10 de Outubro de 2015 para 
viger até o dia 10 de Outubro de 2016; Da 
Ratif icação:  Permanecem inal teradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas 
por este Instrumento; Assinatura: 07/10/2015; 
Washington Luís Silva Couto – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço; Nº 339/2014; Contratante: Município 
de Camaçari – SESAU; Contratada: CDC Centro de 
Diagnóstico 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 2015, 
passará a viger até 28 de novembro de 2016; Do 
Preço: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o preço, o qual fica estimado no valor global 
em R$ 3.576.175,80 (três milhões, quinhentos e 
setenta e seis mil, cento e setenta e cinco reais e 
oitenta centavos). 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 Programa 38, Ações 4114 e 4119, Classe 
Econômica  3390 .39 ;  Da  Rat i f i cação :  
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
08/10/2015; Washington Luís Silva Couto  – 
Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços; Nº 323/2014; Contratante: Município 
de Camaçari; Contratada: C.M. CONSTRUTORA 
LTDA.; Do Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) 
meses o prazo contratual, bem como readequar a 
meta física do objeto do contrato; Da Prorrogação: 
Por força deste Termo Aditivo e do escopo da 
prestação contratada, fica prorrogado o Contrato, 
pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 6 de 
novembro de 2015, passando a viger até o dia 6 de 
novembro de 2016; Da Readequação: Fica, por 
este instrumento, instituída a readequação da meta 
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física, ora aplicada ao Contrato, conforme planilhas 
anexas, que descrevem expressamente sua cisão e 
consequentes alterações e que ficam sendo parte 
integrante e complementar daquele, a fim de que 
juntas produzam um só efeito. À vista da 
readequação da meta física, disposta no Caput 
desta Cláusula Terceira, ficam instituídas novas 
planilhas de quantitativos, elaboradas conforme as 
informações exaradas pelo órgão competente da 
SEINFRA do Município de Camaçari-BA. Ficam 
também anexas e passando a integrar o 
cronograma, anexo ao contrato, as novas planilhas, 
representativas da readequação de metafísica com 
suas repercussões, constantes do presente 
instrumento de aditamento; Do Preço: Por força da 
alteração disposta neste aditivo, o preço fixo global 
do contrato, fica mantido sem alteração, bem assim 
como o teor da sua cláusula terceira (DO PREÇO). 
Fica também inalterada a forma de pagamento 
prevista no contrato original; Da Ratificação: Em 
consequência deste aditivo, ficam ratificadas em 
todos os seus termos e condições, permanecendo 
inalteradas e plenamente em vigor, as demais 
cláusulas e disposições contratuais não modificadas 
por este primeiro termo aditivo, que passa a integrar 
e complementar o contrato originário, a fim de que 
juntos produzam um só efeito; Assinatura: 
06/11/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviço; Nº 290/2013; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Radial 
Transporte de Veículos e Cargas Ltda.  – EPP; Do 
Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses, o 
prazo de vigência contratual e, consequentemente, 
alterar a Cláusula Quinta (Dos Prazos) do 
instrumento do Contrato original; Da Prorrogação: 
Por força deste Termo Aditivo e da natureza 
continuada da prestação contratada, fica prorrogado 
o Contrato pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do 
dia 1º de dezembro de 2015, passando a viger até o 
dia 1º de dezembro de 2016; Do Preço: Em virtude  
da dilatação contida na Cláusula Segunda (Da 
Prorrogação) deste Termo Aditivo, mantêm-se 
inalterado o valor global proporcional, fixado para a 
contratação, que é de R$ 550.200,00 (quinhentos e 
cinquenta mil e duzentos reais). Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas 
por este Instrumento; Assinatura: 27/11/2015; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços;  Nº  004/2015;  
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Tecnocret Engenharia Ltda.  – EPP; Do Objeto: 
Prorrogar o prazo constante da Cláusula Quinta 
(Dos Prazos) do Contrato original; Da Prorrogação: 
Por força da alteração disposta na Cláusula Primeira 
deste Termo Aditivo, fica prorrogado por 4(quatro) 
meses, a partir de 01 de outubro de 2015, passando 
a viger 1º de fevereiro de 2016; Do Acréscimo: Em 
virtude da alteração contida na Cláusula Segunda 
(Da Prorrogação) deste Termo Aditivo, fica acrescido 
em, aproximadamente , 8,76% ao valor global 
original da Contratação de R$ 548.647,70 
(quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e 
quarenta e sete reais e setenta centavos), 
perfazendo o total de R$ 596.721,94 (quinhentos e 
noventa e seis mil, setecentos e vinte e um reais e 
noventa e quatro centavos); Da Ratificação: Ficam 
ratificadas em todos os seus Termos e condições, 
permanecendo inalteradas e plenamente em vigor, 
as demais Cláusulas e disposições Contratuais, não 
modificadas por este Termo que passa a integrar e 
complementar o Contrato originário, a fim de que 
juntos produzam um só efeito; Assinatura: 
1º/10/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviço; Nº 178/2014; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: H.A 
Engenharia Ltda ME; Do Objeto: Prorrogar em 6 
(seis) meses o prazo Contratual ou quando acabar o 
saldo existente no valor de R$ 904.761,18 
(novecentos e quatro mil, setecentos e sessenta e 
um reais e dezoito centavos) do Contrato; Da 
Prorrogação: Fica, por este Aditivo, prorrogado o 
Contrato pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir de 
14 de Outubro de 2015, para viger até 14 de abril de 
2016 ou quando acabar o saldo existente no valor de 
R$ 904.761,18 (novecentos e quatro mil, setecentos 
e sessenta e um reais e dezoito centavos), 
consoante cópia da Planilha de Fl. 04 dos autos nº 
17120/2015 anexa, que fica fazendo parte 
in tegran te  des te ;  Da  Rat i f icação:  Em 
consequências deste Aditivo, ficam ratificadas em 
todos os seus Termos e condições, permanecendo 
inalteradas e plenamente em vigor, as demais 
Cláusulas e disposições Contratuais, não 
modificadas por este Termo Aditivo, que passa a 
integrar e complementar o Contrato originário, a fim 
de que juntos produzam um só efeito; Assinatura: 
14/10/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.
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Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço; Nº 0408/2012; Contratante: Município 
de Camaçari; Contratada: Grupo Multi Eventos 
Ltda.  – ME; Do Objeto: Prorrogar por mais 12 
(doze) meses o prazo de vigência Contratual, bem 
como reajustar o preço com base no Índice Geral de 
preços de Mercado (IGPM) da Fundação Getúlio 
Vargas e, consequentemente, alterar as Cláusulas: 
Segunda (Do Preço) e Quarta (Dos Prazos) do 
Instrumento do Contrato, Edital de Pregão 
Presencial nº 0074/2012-Cosel/Educação e 
Processo Administrativo nº 0850/2012; Do Prazo: 
Por força deste Termo Aditivo, fica prorrogado o 
instrumento do Contrato, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a partir do dia 01 de novembro de 2015 para 
viger até o dia 01 de novembro de 2016; Do 
Reajuste: Em razão do IGPM/FGV, incidente neste 
Termo Aditivo, acumulado no período, fica 
reajustado o valor do Contrato, no percentual de 
6,74% consoante informações prestada pela 
SEDUC, que justificou a razão da majoração, 
conforme fl. 02 do Processo Administrativo nº 
14206/2015; Do Preço: Por força do Índice 
expresso na Cláusula Terceira deste Aditivo, fica 
alterado o preço contratado, que era de 
R$84.753,10 (oitenta e quatro mil, setecentos e 
cinquenta e três reais e dez centavos), passando a 
ser de R$ 90.465,50 (noventa mil, quatrocentos e 
sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
Contrato original; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
20/08/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço; Nº 403/2012; Contratante: Município 
de Camaçari; Contratada: ULYFRON Comércio e 
Serviços Ltda.; Do Objeto: Alterar a Cláusula 
Quarta do Instrumento original; Do Prazo: Fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, 
a partir de 01 novembro de 2015, passará a viger a 
viger até 01 de novembro de 2016; Do Preço: O 
valor Contratual é reajustado com base na variação 
do IGPM dos últimos 12 (doze) meses, conforme 
prevê a Cláusula Terceira, que foi de 6,74% ficando o 
valor global para o período da renovação fixado na 
ordem de R$ 341.869,13 (trezentos e quarenta e um 
mil, oitocentos e sessenta e nove reais e treze 
centavos). 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 Programa 33, Ação 4093, Class. 
Econômica 33.90.30.00.00 e 33.90.39.00.00; Da 
Ratif icação:  Permanecem inal teradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior 
Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 28/10/2015; Ademar 
Delgado das Chagas – Município.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço; Nº 0363/2010; Contratante: Município 
de Camaçari; Contratada: Empresa Waldemir 
Ribeiro da Silva - ME; Do Objeto: Alterar o item 3.1 
da Cláusula  do Instrumento original; Do Preço: 
Tendo em vista o acréscimo de quantitativos, fica 
acrescido, através do presente Termo Aditivo, o valor 
de R$ 133.749,98 (cento e trinta e três mil, 
setecentos e quarenta e nove reais e noventa e oito 
c e n t a v o s ) ,  c o r r e s p o n d e n d o  a  2 5 % ,  
aproximadamente, do valor total previsto no 
Contrato de origem nº 0363/2010. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na Cláusula Terceira 
do Contrato original; Do Valor Global: Diante do 
acréscimo estabelecido na Cláusula Segunda, o 
valor global do Contrato original, previsto na 
Cláusula Terceira do Instrumento, passará a ser de 
R$ 668.749,95 (seiscentos e sessenta e oito mil, 
setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco 
centavos); Da  Ratificação:  Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas 
por este Instrumento; Assinatura: 27/10/2015; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel Urbano; Nº 033/2010; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
Antonio de Lisboa de Figueiredo Lucena; Do 
Objeto: Reduzir o valor pactuado da locação; Da 
Redução do Preço: Ficam reduzidos o valor da 
locação do imóvel urbano, em 20% do quantitativo 
contratado supra; Do Preço: O valor no contrato em 
comento tem por fim especifico uma locação 
imobiliária, que por sua natureza é de caráter 
continuado e, por força da redução contida na 
cláusula anterior (Da Redução do Preço) deste 
instrumento, o valor global, proporcional, fixado para 
a locação passará para R$ 62.400,00 (sessenta e 
dois mil e quatrocentos reais), sendo o valor mensal 
na ordem de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos 
reais), a partir do mês de setembro de 2015; Da 
Ratificação: Em consequências deste Aditivo, ficam 
ratificadas em todos os seus Termos e condições, 
permanecendo inalteradas e plenamente em vigor 
as demais Cláusulas e disposições Contratuais não 
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modificadas por este Termo Aditivo, que passa a 
integrar e complementar o Contrato originário, a fim 
de que juntos produzam um só efeito; Assinatura: 
21/09/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço; Nº 0342/2010; Contratante: Município 
de Camaçari; Contratada: Abrantes Ambiental 
Ltda.; Do Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) 
meses, o prazo de vigência contratual, bem como 
reajustar o preço com base nos indicadores 
descritos na memória de cálculo encartada aos 
autos do Processo Administrativo nº 17.580/2015 e, 
consequentemente, alterar as Cláusulas: Terceira 
(Do Preço, Forma de Pagamento e Recurso 
Orçamentário) e Sexta (Dos Prazos), do instrumento 
do Contrato original; Da Prorrogação: Por força 
deste Termo Aditivo e da natureza continuada da 
prestação contratada, fica prorrogado o Contrato 
pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 3 de 
novembro de 2015, passando a viger até o dia 3 de 
novembro de 2016. Se durante o período descrito no 
Caput sobrevir novo contrato que afaste a situação 
excepcional determinante desta prorrogação, fica 
rescindido de pleno direito este sétimo Termo 
Aditivo, extinguindo-se, para todos os efeitos, os 
direitos e obrigações dele decorrentes, sem que 
nada se possa reclamar de parte a parte; Serão 
respeitados todos os direitos e obrigações quanto 
aos atos já praticados, desde que compatíveis com a 
natureza da condição pendente e conforme aos 
ditames de boa-fé; Do Reajuste: Em razão do “IGP-
M” acumulado no período compreendido entre 
outubro de 2014 e setembro de 2015, no percentual 
aproximado de 8,35%, bem como percentual 
referente ao “Reajuste Salarial da Categoria”, 
entabulado no Acordo Coletivo de Trabalho 
2015/2016 junto ao Sindicado dos Trabalhadores na 
Ll impeza Públ ica, Asseio, Conservação, 
Jardinagem e Controle de pragas Intermunicipal 
(SINDLIMP-BA) no valor de 9,5%, para o período de 
novembro a dezembro de 2015 e de mais 1,5% para 
o ano de 2016, o que perfaz o tal final de reajuste 
para a categoria 11% para ano de 2016, tudo 
conforme planilha anexa ao presente instrumento de 
aditamento, bem como cálculos encartados ao 
processo Administrativo nº 17580/2015, ficam 
reajustado os valores unitários, previstos no 
Contrato e na planilha originais, por força deste 
Sétimo Termo aditivo; Do Preço: Por força do  Índice 
expresso na Cláusula Terceira deste Aditivo, fica 
alterado o preço global contratado, que atualmente é 
de R$ 50.183.367,50 (cinquenta milhões, cento e 
oitenta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e 

cinquenta centavos) a partir deste aditamento, 
passará a ser de R$ 55.336.871,18 (cinquenta e 
cinco milhões trezentos e trinta e seis mil, oitocentos 
e setenta e um reais e dezoito centavos). Fica anexa 
e fazendo parte integrante deste instrumento a 
planilha demonstrativa do reajuste elaborada com 
os dados fornecidos pela SESP e encartadas nos 
autos do Processo Administrativo nº 17.580/2015. 
As despesas decorrentes deste contrato correrão á 
conta da seguinte dotação orçamentária: 
Atividade/Projeto: 4015; Elementos de Despesa: 
33.90.39.00.00 e 33.90.34.00.00; Fonte: 0100.000 
e 0100.006. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do Contrato original; Da 
Ratif icação: Permanecem inal teradas e 
plenamente em vigor as demais clausulas e 
disposições do contrato originário, não modificadas 
por este instrumento; Assinatura: 03/11/2015; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Termo Aditivo de Reti – Ratificação ao 9º Termo 
Aditivo do Contrato; Nº 0123/2010; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
Idealcar Locação de Veículos e Transportes Ltda.; 
Do Objeto: Retificar o quanto disposto no Caput das 
Cláusulas Segunda e Terceira do 9º Termo Aditivo, 
onde o prazo da prorrogação e o preço encontram-
se lançados de forma errônea; Da Retificação: Em 
razão do erro verificado, é necessário que se 
proceda a seguinte correção: §1º O caput da 
Cláusula Segunda, 9º Termo Aditivo do Contrato 
original, passará a ter a seguinte redação: 
“Cláusula Segunda – Da prorrogação Por força 
deste Aditivo e da natureza continuada da prestação 
contratada, Fica Prorrogado o Contrato nº 
123/2010, pelo prazo de 4 (quatro) meses, a partir 
de 3 de junho de 2015, passando a viger até o dia 
03 de outubro de 2015”; 

“Cláusula 
Terceira – Do Preço: Fica também alterado o preço 
contratado, que consoante o oitavo Termo Aditivo, 
de dois meses, era de R$ 146.454,40 (cento e 
quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e 
quatro reais e quarenta centavos), por força deste 
nono aditivo, de quatro meses, passará a ser de R$ 
292.908,80 (duzentos e noventa e dois mil, 
novecentos e oito reais e oitenta centavos)”; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 02/09/2015; Ademar Delgado das 
Chagas – Município.

Convênio que entre si celebram o Serviço 

§ 2º O Caput da Cláusula 
Terceira, do 9º termo aditivo do contrato original, 
passará a ter a seguinte redação: 
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Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, 
o Instituto IMBASSAÍ e o Município de 
CAMAÇARI, com a finalidade de implantar o 
Projeto SENAC Móvel no Município de Camaçari, 
Estado Bahia; Do Objeto: A parceria entre o 
SENAC, o INSTITUTO e a PREFEITURA para 
Implantação do Projeto SENAC Móvel no Município 
de Camaçari, para realização de cursos 
profissionalizantes, na área de Informática, visando 
a qualificação e o aperfeiçoamento da comunidade 
desta cidade e de seus municípios circunvizinhos; 
Do Prazo: O prazo de vigência deste Convênio é de 
06 (seis) meses, a contar da data da sua assinatura, 
ocasião em que os partícipes deverão iniciar o 
cumprimento das obrigações assumidas, podendo, 
contudo, ser renovado por outro períodos, caso seja 
conveniente e economicamente viável, mediante a 
formalização de Termo Aditivo; Dos Recursos 
Financeiros: O presente Convênio não prevê a 
transferência de recursos financeiros entre o 
SENAC, o Instituto e a Prefeitura, cabendo a cada 
um dos partícipes executar e custear as atribuições 
de suas competências legais e previstas neste 
instrumento. Todas as despesas não previstas por 
este Convênio, ou resultado de imprevisões, serão 
assumidas pelo INSTITUTO, não cabendo ao 
SENAC qualquer responsabilidade pelos custeios 
eventuais decorrentes deste instrumento; Da 
Rescisão: Este Convênio poderá ser denunciado 
por qualquer um dos partícipes, se não houver mais 
interesse mantê-lo, ou rescindido, em caso de 
descumprimento dos Termos acordados, dando-se 
notificação com no mínimo 30 (trinta) dias de 
antecedência, em qualquer uma das hipóteses, 
ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações 
decorrentes do tempo de vigência; Da Dotação 
Orçamentária: Correrão através da Dotação 
Orçamentária nº 33.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros pessoa Jurídica, sob o código 
orçamentário nº 505.28;  Assinatura: 12/11/2015; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

EXTRATOS LIMPEC

COMUNICADO - CONCORRÊNCIA Nº. 001/2015 A 
LIMPEC - LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, 
através do Presidente da CPL comunica o 
PROVIMENTO do recurso administrativo interposto 
pela licitante Torre Empreendimentos Rural e 
Construção Ltda, motivando assim, a reforma da 
decisão proferida no Julgamento dos Documentos 
relativos à Fase de Habilitação. Desta forma, resolve 
considerá-la Habilitada no Certame. Sérgio Moura – 
Presidente da CPL.

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
016/2015. LIMPEC - LIMPEZA PUBLICA DE 

CAMAÇARI. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de Seguro 
de Vida em Grupo em benefício dos empregados 
vinculados a LIMPEC. DATA: 15-12-2015, às 
09h30min. O Edital poderá ser retirado de 2ª a 6ª 
feira, das 08:30h às 11:30h, sito ao Loteamento 
Espaço Alfa - Jardim Limoeiro – Camaçari – Ba. 
Informações pelo fone: (71) 3622-8312. Sérgio Moura 
– Pregoeiro.

ERRATA STT

ERRATA EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N. º 004/2015

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público - 
STT, através do seu pregoeiro Danilo de Moura, torna 
pública ERRATA REFERENTE AO PROCESSO 
LICITATÓRIO  PREGÃO PRESENCIAL N. º 
004/2015

NO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
004/2015
Onde se lê:
15.1. Como condição para a aceitação da proposta de 
preços o licitante mais bem classificado por lote e já 
habilitado deverá apresentar amostras, para testes e 
avaliação, conforme regras previstas no Termo de 
Referência.

15.2. Os bens deverão ter prazo de garantia conforme 
estipulado no Termo de Referência – Anexo I;

15.3. O produto que, dentro do tempo de garantia, 
apresentar algum problema relacionado a defeito de 
fabricação ou material de má qualidade, deverá ser 
substituído imediatamente.

Que se leia:
15.1. Como condição para a aceitação da proposta de 
preços o licitante mais bem classificado por lote 
deverá apresentar amostras, para testes e avaliação, 
conforme regras previstas no Termo de Referência.

15.2 Na própria sessão em que ocorrer a análise das 
propostas comerciais e classificação provisória dos 
licitantes, será definido o prazo final para recebimento 
das amostras, a data da emissão do parecer sobre as 
amostras e a data em que ocorrerá a sessão para 
abertura dos envelopes de habilitação, ficando os 
licitantes notificados de todos esses prazos e datas 
nesta mesma sessão.   

15.3 Caso as amostras não sejam aprovadas, o 
licitante classificado em segundo lugar será notificado 
para apresentação de amostras e assim 
sucessivamente até a classificação da proposta mais 
vantajosa e que atenda as exigências do edital. Neste 
caso, os licitantes serão notificados para 
comparecerem à sessão para abertura dos envelopes 
os documentos de habilitação, após a classificação 
final da proposta vencedora.
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15.4. Os bens deverão ter prazo de garantia conforme 
estipulado no Termo de Referência – Anexo I;

15.5. O produto que, dentro do tempo de garantia, 
apresentar algum problema relacionado a defeito de 
fabricação ou material de má qualidade, deverá ser 
substituído imediatamente.

NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE 
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2015

Onde se lê:
5.0 – DAS AMOSTRAS
As amostras serão recebidas pela STT das 
proponentes classificadas em primeiro lugar por lote 
em até 5 (cinco) dias úteis após a adjudicação. Após o 
recebimento das amostras a STT emitirá um parecer 
das mesmas em até 2 (dois) dias úteis. Serão 
verificados os seguintes itens:
5.1 – Para os uniformes:
2. Tabela de referências de medidas;
3. Defeitos nas costuras;
4. Travete nos pontos especificados;
5. Costuras que em seu visual não estejam retilíneas 
ou que não obedeçam à simetria do
contorno da parte onde está empregada;
6. Caseados e botões nos aspectos de especificação 
em relação ao posicionamento que
interfira no uso normal;
7. Aviamentos dentro da especificação quanto às 
dimensões e características;
8. Passamento e dobragem que permita fácil 
identificação da peça de uniforme;
9. Nuances de cores;
10. Etiquetas contendo a composição do tecido, 
tamanho da peça e instruções para
conservação;
11. Exame das entretelas, etc. as amostras serão 
analisadas, de acordo com os
parâmetros dos modelos de uniformes colocados a 
disposição dos licitantes pela STT.
12. Todos os uniformes entregues, serão analisados. 
Serão rejeitadas as peças que
estiverem fora das especificações técnicas exigidas 
pela STT.

5.2 – Para os demais itens:
De acordo com as recomendações do fabricante e 
normas técnicas pertinentes

Que se leia:
5.0 – DAS AMOSTRAS

As amostras da proponente classificada em primeiro 
lugar por lote, serão recebidas pela STT em até 5 
(cinco) dias úteis após o dia da sessão de abertura dos 
envelopes contendo a proposta comercial. Após o 
recebimento das amostras a STT emitirá um parecer 
das mesmas em até 2 (dois) dias úteis. Serão 
verificados os seguintes itens:
5.1 – Para os uniformes:
2. Tabela de referências de medidas;
3. Defeitos nas costuras;

4. Travete nos pontos especificados;
5. Costuras que em seu visual não estejam retilíneas 
ou que não obedeçam à simetria do
contorno da parte onde está empregada;
6. Caseados e botões nos aspectos de especificação 
em relação ao posicionamento que
interfira no uso normal;
7. Aviamentos dentro da especificação quanto às 
dimensões e características;
8. Passamento e dobragem que permita fácil 
identificação da peça de uniforme;
9. Nuances de cores;
10. Etiquetas contendo a composição do tecido, 
tamanho da peça e instruções para
conservação;
11. Exame das entretelas, etc. as amostras serão 
analisadas, de acordo com os
parâmetros dos modelos de uniformes colocados a 
disposição dos licitantes pela STT.
12. Todos os uniformes entregues, serão analisados. 
Serão rejeitadas as peças que
estiverem fora das especificações técnicas exigidas 
pela STT.

5.2 – Para os demais itens:
De acordo com as recomendações do fabricante e 
normas técnicas pertinentes

Camaçari, 02/12/2015 

DANILO ALCANTARA VIEIRA DA MOURA
Pregoeiro Oficial

LEI Nº 1415/2015
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2015

“Aprova o Plano Municipal de Educação 
em consonância com o Plano Nacional de 
Educação para o decênio 2015/2024, e dá 
outras providências. ”

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso das atribuições 
legais, e do quanto dispõe os §§ 1º e 8º do Art. 74, da Lei 
Orgânica do Município e consoante e o que dispõe os §§ 3º 
e 7º, do Art. 66, da Constituição Federal, promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de Educação – 
PME, com duração de 10 (dez) anos, constante do 
documento anexo a esta Lei, em conformidade na Lei 
Federal nº. 13.005, de 25 de julho de 2014, que aprovou o 
Plano Nacional de Educação e da Lei nº. 10.330, de 15 de 
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setembro de 2006, que aprovou o Plano Estadual de 
Educação da Bahia.

Art. 2º São diretrizes do PME – 2015 -2024:
I  erradicação do analfabetismo;
II universalização do atendimento escolar;
III superação das desigualdades educacionais, com 
ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 
todas as formas de discriminação;
IV melhoria da qualidade da educação;
V formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase 
nos valores culturais e éticos em que se fundamenta a 
sociedade;
VI promoção do princípio da gestão democrática da 
educação pública;
VII promoção humanística, científica, cultural e 
tecnológica do Município;
VIII estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação, que assegure atendimento às 
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 
equidade;
IX Valorização dos (as) profissionais da educação 
docentes e não-docentes;
X Promoção da educação em direitos humanos, à 
diversidade e à sustentabilidade socioambiental;

Art. 3º As metas previstas no anexo desta Lei deverão ser 
cumpridas no prazo de vigência do PME - 2015/2024, 
desde que não haja prazo inferior definido para metas 
específicas. 

Art. 4º As metas previstas no anexo desta Lei deverão ter 
como referência censos municipais da educação básica e 
superior mais atualizados, disponíveis na data da 
publicação desta Lei. 

Art. 5º  Os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias 
e os orçamentos anuais do Município deverão ser 
formulados de maneira a assegurar a consignação de 
dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, 
metas e estratégias do PME – 2015/2024, a fim de 
viabilizar sua plena execução. 

Art. 6º O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
– IDEB será utilizado para avaliar a qualidade do ensino a 
partir dos dados de rendimento escolar apurados pelo 
censo da educação básica, combinados com os dados 
relativos ao desempenho dos estudantes apurados na 
avaliação nacional do rendimento escolar ou outro índice 
que venha sucedê-lo. 

Art. 7º A execução do PME e o cumprimento de suas metas 
serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações 
periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: 

I Secretaria Municipal de Educação; 
II Comissão de Educação da Câmara Municipal de 
Educação; 
III Conselho Municipal de Educação; 
IV Fórum Municipal de Educação. 

§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput: 
I divulgar os resultados do monitoramento e das 
avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet; 
II analisar e propor políticas públicas para assegurar a 
implementação das estratégias e o cumprimento das 
metas; 
III analisar e propor a ampliação progressiva do 

investimento público em educação, podendo ser revista, 
conforme o caso, para atender às necessidades 
financeiras do cumprimento das demais metas do PME. 

§ 2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência 
deste PME, a Secretaria Municipal de Educação, podendo 
ter o suporte de instituições de pesquisas, publicará 
estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas 
estabelecidas no Anexo desta Lei.

§ 3º Estudos desenvolvidos e aprovados pelo MEC na 
construção de novos indicadores, a exemplo dos que se 
reportam à qualidade relativa ao corpo docente e à 
infraestrutura da educação básica, serão incorporados 
automaticamente ao sistema da avaliação deste plano, 
caso venham a fazer parte deste processo.

Art. 8º Os Poderes do Município deverão empenhar-se em 
divulgar o Plano aprovado por esta Lei, bem como na 
progressiva realização de seus objetivos e metas, para 
que a sociedade o conheça amplamente e acompanhe 
sua implementação.

Art. 9º O Município promoverá a realização de pelo menos 
2 (duas) conferências municipais de educação até o final 
do decênio, precedidas de conferências distrital, 
articuladas e coordenadas pelo Fórum Municipal de 
Educação, instituído nesta Lei, no âmbito da Secretaria de 
Educação.

§ 1º O Fórum Municipal de Educação, além da atribuição 
referida no caput:

I acompanhará a execução do PME e o cumprimento de 
suas metas;
II promoverá a articulação das conferências municipais de 
educação com as conferências estaduais que as 
precederem;

§ 2º As conferências municipais de educação realizar-se-
ão com intervalo de até 4 (quatro) anos entre elas, com o 
objetivo de avaliar a execução deste PME e subsidiar a 
elaboração do plano municipal de educação para o 
decênio subsequente.

Art. 10 O Município de Camaçari deverá reavaliar a lei 
específica para o seu sistema de ensino, que disciplina a 
gestão democrática da educação pública nos respectivos 
âmbitos de atuação, no prazo de 2 (dois) anos contado da 
publicação desta Lei.

Art. 11 O poder público deverá instituir, em lei específica, 
contados 2 (dois) anos da publicação desta Lei, o Sistema 
Municipal de Educação, responsável pela articulação 
entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, 
para efetivação das diretrizes, metas e estratégias do 
Plano Municipal de Educação.

Art. 12 O Município deverá instituir o Sistema Municipal de 
Avaliação da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, 
que constituirá fonte de informação para a avaliação da 
qualidade da rede municipal de educação e para a 
orientação das políticas públicas desse nível de ensino.

§ 1º O sistema de avaliação a que se refere o caput 
produzirá, no máximo a cada 2 (dois) anos:

I indicadores de rendimento escolar, referentes ao 
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desempenho dos (as) estudantes apurado em exames 
nacionais de avaliação, com participação de pelo menos 
80% (oitenta por cento) dos (as) alunos (as) de cada ano 
escolar periodicamente avaliado em cada escola, e aos 
dados pertinentes apurados pelo censo escolar da 
educação básica;

II indicadores de avaliação institucional, relativos a 
características como o perfil do alunado e do corpo dos 
(as) profissionais da educação, as relações entre 
dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo 
discente, a infraestrutura das escolas, os recursos 
pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre 
outras relevantes.

§ 2º A elaboração e a divulgação de índices para avaliação 
da qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica - IDEB, que agreguem os indicadores 
mencionados no inciso I do § 1o não elidem a 
obrigatoriedade de divulgação, em separado, de cada um 
deles.

§ 3º Os indicadores mencionados no § 1o serão estimados 
por etapa, estabelecimento de ensino, rede escolar, 
unidade da Federação e em nível agregado nacional, 
sendo amplamente divulgados, ressalvada a publicação 
de resultados individuais e indicadores por turma, que fica 
admitida exclusivamente para a comunidade do 
respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da 
respectiva rede.

§ 4º A avaliação de desempenho dos (as) estudantes em 
exames, referida no inciso I do § 1o, poderá ser 
diretamente realizada pelo Município ou, mediante acordo 
de cooperação, com Estados e a União, assegurada a 
compatibilidade metodológica, especialmente no que se 
refere às escalas de proficiência e ao calendário de 
aplicação.

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 1º DE DEZEMBRO DE 
2015.

José Marcelino de Jesus
Presidente

ANEXO - METAS E ESTRATÉGIAS
META 1
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola 
para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e 
ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma 
a atender a100% (cem por cento) das crianças até 3 (três) 
anos de idade até o final deste Plano. E implantar o regime 
de tempo integral nos estabelecimentos de educação 
infantil e creche para o atendimento a 100% (cem por 
cento) deste público até o final da vigência deste PME.

Estratégias:

1.1) Expandir a rede pública municipal de educação 
infantil, em regime de colaboração entre a União e o 
Município, segundo padrão nacional de qualidade;
1.2) Manter e aprofundar programa municipal de 

reestruturação e aquisição de equipamentos para a rede 
pública de educação infantil, voltado à expansão e à 
melhoria da rede física de creches e pré-escolas públicas 
e instituições conveniadas;
1.3) Realizar, periodicamente, levantamento da demanda 
por creche para a população de até 3 (três) anos, como 
forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da 
demanda manifesta;
1.4) Realizar, periodicamente, levantamento da demanda 
por creche para a população de ate 03 (três) anos, como 
forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da 
demanda manifesta, 
1.5) Estabelecer normas, procedimentos e prazos para 
mecanismos de consulta pública da demanda das famílias 
por creches;
1.6) Implantar instrumentos de avaliação da educação 
infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em 
parâmetros nacionais e municipais de qualidade, a fim de 
aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as 
condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação 
de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes;
1.7) Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches 
certificadas como entidades beneficentes de assistência 
social na área de educação com a expansão da oferta na 
rede escolar pública;
1.8) Cadastrar os estabelecimentos de ensino particular 
(confessionais, comunitárias e privadas) que oferecem 
educação infantil objetivando a regulamentação e o 
levantamento das vagas disponíveis. 
1.9) Fomentar a formação inicial e continuada de 
profissionais do magistério para a educação infantil.
1.10) Fomentar a elaboração ou revisão dos projetos 
político pedagógicos das instituições de ensino municipal, 
com base nas diretrizes e parâmetros estabelecidos nas 
politicas nacional e municipal para a Educação Infantil;
1.11) Fomentar o atendimento das populações do campo e 
das comunidades quilombolas na educação infantil nas 
r e s p e c t i v a s  c o m u n i d a d e s ,  p o r  m e i o  d o  
redimensionamento da distribuição territorial da oferta, 
limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de 
crianças, de forma a atender às especificidades dessas 
comunidades, garantido consulta prévia e informada;
1.12) Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a 
oferta do atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, assegurando a 
educação bilíngue para crianças surdas e a 
transversalidade da educação especial;
1.13) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento 
do acesso e da permanência das crianças na educação 
infantil, em especial dos beneficiários de programas de 
transferência de renda, em colaboração com as famílias e 
com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância;
1.14) Implementar programas de orientação e apoio às 
famílias, por meio da articulação das áreas de educação, 
saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento 
integral das crianças de até 3 (três) anos de idade;
1.15) Ampliar e articular parcerias com órgãos e 
instituições competentes, objetivando mapear e divulgar 
os serviços de atendimento e de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente, disponíveis no Município e no 
seu entorno (RMS), incluindo o Ministério Público.
1.16) Promover a busca ativa de crianças fora da escola 
em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos 
de assistência social, saúde e proteção à infância, 
preservando o direito de opção da família em relação às 
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crianças de até 3 (três) anos;
1.17) Apoiar permanentemente as instituições 
competentes nas ações de sensibilização da comunidade 
sobre os direitos da criança e do adolescente, à 
integridade física e psicológica e sobre a responsabilidade 
da sociedade e da família na garantia de seu cumprimento, 
inclusive por meio de denúncias em caso de violação 
desses direitos, garantindo o cumprimento do Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA.
1.18) Adotar, em todas as escolas do Sistema Municipal de 
Ensino, medidas que garantam uma transição pedagógica 
adequada na passagem das crianças da Educação Infantil 
para o Ensino Fundamental.
1.19) Garantir o fornecimento anual e a reposição de 
materiais pedagógicos, como livros, CDs e jogos 
educativos para as instituições de Educação Infantil do 
Sistema Municipal de Ensino.
1.20) Prestar atendimento a no máximo 13 (treze) alunos 
por professor na creche e no máximo 22 (vinte e dois) 
alunos por professor na pré-escola e garantir a atuação de 
auxiliares de classe para a educação infantil na rede 
municipal. 
1.21) garantir a revisão das Diretrizes Curriculares 
Municipais da Educação infantil, por uma comissão 
específica, a cada 2(dois) anos, a partir da vigência deste 
PME.
1.22) assegurar sala de acolhimento, no horário noturno, 
com profissionais capacitados e ambiente diferenciado, 
com estrutura própria, para atender às necessidades dos 
alunos/responsáveis estudantes da EJA, cujos filhos 
necessitam de acompanhamento enquanto estudam.
1.23) Conferir tratamento igualitário em relação a todos os 
recursos e benefícios entre creches e pré-escolas da rede 
pública municipal e as creches e escolas comunitárias de 
Camaçari, com amplo apoio aos estudantes matriculados 
e com frequência nas mesmas. 
1.24) Estabelecer parâmetros de qualidade do 
atendimento técnico-pedagógico para educação infantil 
municipal, visando a equidade da educação.
1.25) buscar parcerias e/ou convênios, em regime de 
colaboração, com instituições públicas e privadas, para 
estimular a inserção dos profissionais da Educação Infantil 
em cursos de Graduação e Pós-graduação;
1.26) garantir o acesso, permanência e aprendizagem das 
crianças de 0 a 5 anos com necessidades educacionais 
especiais, transtornos do espectro autista e altas 
habilidades e/ou superdotação na Educação Infantil, 
assegurando uma educação de qualidade para todos 
considerando as suas necessidades específicas; 
1.27) assegurar o AEE (Atendimento Educacional 
Especializado) para as crianças de 0 a 5 anos com 
necessidades educacionais especiais na Educação 
Infantil; 
1.28) garantir a educação bilíngue para alunos surdos de 0 
a 5 anos;

META 2
Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para 
toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e 
garantir que 100% (cem por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 
vigência deste PME.

Estratégias:

2.1)  A Secretaria de Educação Municipal, em 
consonância com Ministério da Educação sobre os direitos 
e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os 

(as) alunos (as) do ensino fundamental, deverá elaborar e 
encaminhar ao Conselho Municipal de Educação, 
precedida de consulta pública, nova proposta curricular;
2.2) Criar mecanismos para o acompanhamento individual 
de cada estudante do ensino fundamental.
2.3) cr iar e/ou ampl iar mecanismos para o 
acompanhamento dos (as) alunos (as) do ensino 
fundamental que não estejam acompanhando o processo 
de ensino aprendizagem.
2.4) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do 
acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, 
bem como das situações de discriminação, preconceitos e 
violências na escola, visando ao estabelecimento de 
condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) 
alunos (as), em colaboração com as famílias e com órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância, adolescência e juventude;
2.5) Promover a busca ativa de crianças fora da escola, em 
parceria com as áreas de assistência social e saúde. 
2.6) Desenvolver tecnologias pedagógicas que 
combinem, de maneira articulada, a organização do tempo 
e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 
comunitário, considerando as especificidades da 
educação especial, das escolas do campo e das 
comunidades quilombolas;
2.7) Disciplinar no âmbito do sistema municipal de ensino, 
a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo 
adequação do calendário escolar de acordo com a 
realidade local, a identidade cultural e as condições 
climáticas dos distritos e povoados;
2.8) Promover a relação das escolas com instituições e 
movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de 
atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) 
dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda 
que as escolas se tornem polos de criação e difusão 
cultural;
2.9) Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no 
acompanhamento das atividades escolares dos filhos por 
meio do estreitamento das relações entre as escolas e as 
famílias;
2.10) Estimular a oferta do ensino fundamental, em 
especial dos anos iniciais, para as populações do campo e 
quilombolas, nas próprias comunidades;
2.11) Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino 
fundamental, garantida a qualidade, para atender aos 
filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades 
de caráter itinerante;
2.12) oferecer atividades extracurriculares de incentivo 
aos (às) estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive 
mediante certames e concursos nacionais;
2.13) promover atividades de desenvolvimento e estímulo 
a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um 
plano de disseminação do desporto educacional e de 
desenvolvimento esportivo.
2.14) Ampliar atendimento municipal de transporte dos 
estudantes do campo e da cidade, com o objetivo de 
garantir a frequência dos (as) alunos (as), reduzir a evasão 
escolar da educação do campo e da cidade, garantindo, 
inclusive, o transporte intracampo, a fim de reduzir o tempo 
máximo dos (as) estudantes em deslocamento a partir de 
suas realidades. 
2.15) Manter políticas municipais de reestruturação e 
aquisição de equipamentos para escolas do campo, bem 
como de produção de material didático e de formação de 
professores para a educação do campo, com especial 
atenção às classes multisseriadas.
2.16) Inserir o Assistente Social nas unidades escolares da 
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rede pública municipal, a fim de promover o 
acompanhamento individual de cada estudante.
2.17) Implementar, de forma gradativa e continuada, 
salas-ambiente nos anos finais do ensino fundamental e 
salas temáticas para os anos iniciais do ensino 
fundamental.
2.18) Implantar as ações e programas propostos de forma 
equivalente tanto para o Distrito Sede quanto para as 
localidades da Orla e Zona Rural de Camaçari.

META 3
Universalizar, até 2018, o atendimento escolar para toda a 
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, 
até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida 
de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco 
por cento).

Estratégias: 

3.1) Manter e ampliar programas e ações de correção de 
f luxo  do  ens ino  fundamenta l  por  me io  do  
acompanhamento individualizado do (a) estudante com 
rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas 
como acompanhamento pedagógico no turno 
complementar, estudos de recuperação e progressão 
parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de 
maneira compatível com sua idade. 
3.2) Fomentar, junto ao Estado, a expansão das 
matrículas de ensino médio integrado à educação 
profissional, observando-se as peculiaridades das 
populações do campo, da cidade e das comunidades 
quilombolas. 
3.3) Fomentar a expansão da oferta de matrículas 
gratuitas de educação profissional técnica de nível médio 
por parte das entidades privadas de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao 
ensino médio público. 
3.4) Estimular a expansão do estágio para estudantes da 
educação profissional técnica de nível médio e do ensino 
médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico 
integrado ao itinerário formativo do estudante, visando ao 
aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional, à contextualização curricular e ao 
desenvolvimento do (a) estudante para a vida cidadã e 
para o trabalho. 
3.5) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do 
acesso e da permanência na escola por parte dos 
beneficiários de programas de assistência social e 
transferência de renda, identificando motivos de ausência 
e baixa frequência e garantir, em regime de colaboração, a 
frequência e o apoio à aprendizagem. 
3.6) Promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos 
fora da escola, em parceria com as áreas da assistência 
social e da saúde. 
3.7) Implementar políticas de prevenção à evasão 
motivada por qualquer forma de preconceito e 
discriminação, criando a rede de proteção contra formas 
associadas de exclusão.
3.8) Fomentar programas de educação de jovens e 
adultos para a população urbana e do campo na faixa 
etária de 15 a 17 anos, com qualificação social e 
profissional para jovens que estejam fora da escola e com 
defasagem idade-série. 
3.9) Fazer esforços junto ao governo estadual para 
assegurar o redimensionamento da oferta de ensino 
médio nos turnos diurno e noturno, bem como a 
distribuição territorial das escolas de ensino médio, de 
forma a atender a toda a demanda, de acordo com as 

necessidades específicas dos estudantes. 

META 4
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 
(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 
acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de 
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, 
de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 
serviços especializados, públicos ou conveniados.

Estratégias:
 
4.1) Implantar salas de recursos multifuncionais e 
fomentar a formação continuada de professores para o 
atendimento educacional especializado complementar, 
nas escolas urbanas e rurais. 
4.2) Ampliar a oferta do atendimento educacional 
especializado complementar aos estudantes matriculados 
na rede pública de ensino regular.
4.3) Manter e aprofundar políticas municipais de 
acessibilidade nas escolas públicas para adequação 
arquitetônica, oferta de transporte acessível, 
disponibilização de material didático acessível e recursos 
de tecnologia assistiva, e oferta da educação bilíngue em 
língua portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
4.4) Fomentar a educação inclusiva, promovendo a 
articulação entre o ensino regular e o atendimento 
educacional especializado complementar ofertado em 
salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em 
instituições especializadas. 
4.5)  Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do 
acesso à escola por parte dos beneficiários dos programas 
de transferência de renda, de maneira a garantir a 
ampliação do atendimento aos estudantes com deficiência 
na rede pública regular de ensino. 
4.6) Viabilizar a construção dos Centros de Atendimento 
Especializado às pessoas com deficiência, dotados de 
equipe multidisciplinar e equipamentos.
4.7) promover a articulação intersetorial entre órgãos e 
políticas públicas de saúde, assistência social e direitos 
humanos, em parceria com as famílias, com o fim de 
desenvolver modelos de atendimento voltados à 
continuidade do atendimento escolar, na educação de 
jovens e adultos, das pessoas com deficiência e 
transtornos globais do desenvolvimento com idade 
superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de 
forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida;
4.8) promover parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público, visando a ampliar as 
condições de apoio ao atendimento escolar integral das 
pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
matriculadas nas redes públicas de ensino;
4.9) promover parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público, visando a ampliar a 
oferta de formação continuada e a produção de material 
didático acessível, assim como os serviços de 
acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação 
e aprendizagem dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação matriculados na rede pública 
de ensino;
4.10) promover parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
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conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a 
participação das famílias e da sociedade na construção do 
sistema educacional inclusivo.
4.11) Criar uma Coordenação de Educação Especial, ou 
órgão equivalente, composta por profissionais de áreas 
específicas e fortalecer o Programa Saúde na Escola nas 
unidades de educação básica.
4.12) Organizar a educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva, disponibilizando as funções de 
instrutor, tradutor/interprete de Libras e guia-interprete, 
bem como de monitor ou cuidador dos alunos com 
necessidades de apoio nas atividades de higiene, 
alimentação, locomoção, entre outras, que exijam auxílio 
constante no cotidiano escolar.
4.13) Implantar a EJA no turno diurno, a fim de favorecer 
pessoas portadoras de deficiência.
4.14) Garantir formação continuada a todos os 
profissionais que atuam na Educação Inclusiva, 
conferindo-lhes gratuidade através de programa já 
existentes. 
4 .15)  fomentar  pesqu isas  vo l tadas  para  o  
desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, 
equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com 
vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem 
como das condições de acessibilidade dos (as) 
estudantes com deficiência, transtornos do espectro 
autista e altas habilidades ou superdotação; 
4.16) promover o desenvolvimento de pesquisas 
interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas 
públicas intersetoriais que atendam as especificidades 
educacionais de estudantes com deficiência, transtornos 
do espectro autista e altas habilidades ou superdotação 
que requeiram medidas de atendimento especializado; 
4.17)  promover a articulação intersetorial entre órgãos e 
políticas públicas de saúde, assistência social e direitos 
humanos, em parceria com as famílias, com o fim de 
desenvolver modelos de atendimento voltados à 
continuidade do atendimento escolar, na educação de 
jovens e adultos, das pessoas com deficiência e 
transtornos do espectro autista com idade superior à faixa 
etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a 
atenção integral ao longo da vida; 
4.18) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da 
educação para atender à demanda do processo de 
escolarização dos (das) estudantes com deficiência, 
transtornos do espectro autista e altas habilidades ou 
superdotação, garantindo a oferta de professores do 
atendimento educacional especializado, profissionais de 
apoio ou mediadores pedagógicos, tradutores (as) e 
intérpretes de Libras, guiasintérpretes para surdos-cegos, 
professores de Libras, prioritariamente surdos, e 
professores bilíngues; 
4.19) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos 
demais cursos de formação para profissionais da 
educação, inclusive em nível de pós-graduação, 
observado o disposto no caput do art. 207 da Constituição 
Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de 
aprendizagem e dos processos de ensinoaprendizagem 
relacionados ao atendimento educacional de alunos com 
deficiência, transtornos do espectro global e altas 
habilidades ou superdotação; 
4.20) promover parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público, visando ampliar as 
condições de apoio ao atendimento escolar integral das 
pessoas com deficiência, transtornos do espectro global e 
altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes 
públicas de ensino;

META 5
Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, o final do 3º 
(terceiro) ano do ensino fundamental.

Estratégias: 

5.1) Fomentar a estruturação do ensino fundamental de 
nove anos com foco na organização de ciclo de 
alfabetização, com duração de três anos, a fim de garantir 
a alfabetização plena de todas as crianças, no máximo, até 
os oito anos de idade.
5.2) Aplicar exame periódico específico para aferir a 
alfabetização das crianças. 
5.3) Identificar e selecionar tecnologias educacionais para 
alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de 
métodos e propostas pedagógicas, bem como o 
acompanhamento de resultados no sistema de ensino.
5.4) Fomentar o desenvolvimento de tecnologias 
educacionais e de inovação das práticas pedagógicas no 
sistema de ensino que assegurem a alfabetização e 
favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem 
dos estudantes, consideradas as diversas abordagens 
metodológicas e sua efetividade. 
5.5) Assegurar espaços educativos, materiais didáticos, 
mobiliário e equipamentos adequados para atender as 
crianças que ingressam no Ensino Fundamental de Nove 
Anos.
5.6) Apoiar a alfabetização de crianças do campo, 
quilombolas e de populações itinerantes, desenvolvendo 
instrumentos de acompanhamento que considerem a 
identidade cultural das comunidades.
5.7) Promover e estimular a formação inicial e continuada 
de professores (as) para a alfabetização de crianças, com 
o conhecimento de novas tecnologias educacionais e 
práticas pedagógicas inovadoras;
5.8) Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, 
considerando as suas especificidades, inclusive a 
alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem 
estabelecimento de terminalidade temporal.
5.9) buscar parcerias com a assistência social, saúde e 
outros órgãos públicos afim de viabilizar o atendimento 
dos alunos da alfabetização que necessitem de 
acompanhamento sistemático como psicólogo, 
fonoaudiólogo, oftalmológico, entre outros;

META 6
Oferecer educação em tempo integral de qualidade em 
100% (cem por cento) das escolas públicas, de forma a 
atender, pelo menos, 80% (oitenta por cento) dos (as) 
alunos (as) da educação básica, considerando as 
especificidades da infância, da adolescência e da 
juventude.

Estratégias: 

6.1) Estender progressivamente o alcance do política 
municipal de ampliação da jornada escolar, mediante 
oferta de educação básica pública em tempo integral, por 
meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 
interdisciplinares, que garantam o desenvolvimento pleno 
dos educandos, de forma que o tempo de permanência de 
crianças, adolescentes e jovens na escola ou sob sua 
responsabilidade passe a ser igual ou superior a sete 
horas diárias durante todo o ano letivo.
6.2) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração 
com o Estado e a União, política municipal de ampliação e 
reestruturação das escolas públicas por meio da 
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instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, 
bibliotecas, auditórios, salas de música, cozinhas, 
refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como 
de produção de material didático e de formação de 
recursos humanos para a educação em tempo integral.
6.3) Fomentar a articulação da escola com os diferentes 
espaços educativos e equipamentos públicos como 
centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, 
museus, teatros, cinema e planetários. 
6.4) Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação 
da jornada escolar de estudantes matriculados nas 
escolas da rede pública de educação básica por parte das 
entidades privadas de serviço social vinculadas ao 
sistema sindical de forma concomitante e em articulação 
com a rede pública de ensino. 
6.5) Orientar, na forma do art. 13, § 1º, I, da Lei nº 12.101, 
de 27 de novembro de 2009, a aplicação em gratuidade 
em atividades de ampliação da jornada escolar de 
estudantes matriculados nas escolas da rede pública de 
educação municipal de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino.
6.6) Atender às escolas do campo e de comunidades 
quilombolas na oferta de educação em tempo integral, 
com base em consulta prévia e informada, considerando-
se as peculiaridades locais;
6.7) Garantir a educação em tempo integral para pessoas 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar 
ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria 
escola ou em instituições especializadas;
6.8) Adotar medidas para otimizar o tempo de 
permanência dos alunos na escola, direcionando a 
expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, 
combinado com atividades recreativas, esportivas e 
culturais.
6.9) Assegurar espaços educativos, materiais didáticos, 
mobiliário e equipamentos adequados para a promoção 
da Educação em Tempo Integral, garantindo a qualidade 
das atividades à serem desenvolvidas.
6.10) Assegurar a seleção pública de profissionais 
qualificados para atuar nas atividades pedagógicas e 
interdisciplinares, com atividades especificas à Educação 
em Tempo Integral.
6.11) Institucionalizar política de formação continuada 
para os profissionais que atuam na Educação em Tempo 
Integral
6.12) Fomentar a articulação entre os órgãos públicos 
municipais e entidades publicas ou privadas, integrando 
as politicas de Educação em Tempo Integral.
6.13) Fomentar a articulação entre os órgãos públicos 
municipais e entidades públicas ou privadas, integrando 
as politicas de Educação em Tempo Integral, instituindo 
grupo intersetorial com participação de secretarias afins 
para tratar da Educação Integral.
6.14) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento 
do acesso e da permanência dos educandos beneficiários 
de programas da assistência social e transferência de 
renda, identificando os motivos da ausência e baixa 
frequência e garantir em regime de colaboração a 
frequência e o apoio à aprendizagem.
6.15) Fomentar a participação das famílias e setores da 
sociedade civil, articulando a Educação Integral com a 
comunidade;
6.16) Criar mecanismos de acompanhamento e avaliação 
conforme as especificidades da Educação em Tempo 
Integral, considerando o educando nos aspectos 

cognitivos-intelectual, afetivo-emocional, físico-motor, 
social e ético.
6.17) Assegurar alimentação escolar de qualidade, 
garantindo um cardápio diversificado para atender as 
necessidades nutricionais de nossos educandos 
conforme a sua fase de desenvolvimento.

6.18)Cr iar  equipe mult id iscip l inar no campo 
biopsicossocial, vinculada à coordenação específica na 
Secretaria de Educação, para dar suporte às escolas 
(educadores, alunos e famílias).
6.19) Garantir contrapartida municipal para que as 
associações de bairro e entidades afins possam contribuir 
com o "Mais Educação”.
6.20) Assegurar oferta de Educação Integral, integrada de 
tempo integral (dar esta redação) às crianças que vivem 
situação de risco social.
6.21) Garantir professores concursados com 40 horas na 
educação integral, integrada e em tempo integral em todas 
as unidades, em detrimento do formato atual de "apenas” 
monitoria.
6.22) Quantificar prazos e metas, coerentes com os 
objetivos de alcance da Educação Municipal em Tempo 
Integral, no que diz respeito à estrutura física, 
equipamentos e recursos humanos.
6.23) propor que o currículo das escolas em horário 
integral contemple a vivência e a experiência na 
perspectiva de educação integral visando uma 
aprendizagem articulada a projetos temáticos e 
interdisciplinares; 
6.24) criar Lei específica de Educação Integral em Tempo 
Integral ;
6.25) garantir a ampliação do tempo, do espaço físico das 
escolas e das oportunidades educativas para a melhoria 
da aprendizagem nas unidades escolares públicas 
municipais de ensino; 
6.26) implementar ações pedagógicas que visem 
contribuir para redução da evasão, da reprovação, da 
distorção idade/ano de escolaridade;
6.27) Criar novas escolas (Centros de Educação Integral) 
especificamente, voltadas para as necessidades desta 
modalidade, no que concerne à infraestrutura, 
equipamentos e acessibilidade
6.28) Regularizar a relação de vinculo dos servidores que 
atualmente desenvolvem atividades de monitoria como 
trabalho voluntário, dando-lhe caráter profissional e 
adequação à legislação vigente, com valorização e 
condições de trabalho compatíveis.

META 7
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as 
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 
aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias do 
IDEB:

Estratégias:

7.1) Formalizar e executar os planos de ações articuladas 
dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas 
para a educação básica pública e às estratégias de apoio 
técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão 
educacional, à formação de professores e profissionais 
de serviços e apoio escolar, ao desenvolvimento de 
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recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da 
infraestrutura física da rede escolar. 
7.2) Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os 
resultados do IDEB das escolas do Sistema Municipal de 
Ensino. 
7.3) Desenvolver indicadores específicos de avaliação da 
qualidade da educação especial, bem como da qualidade 
da educação bilíngue para surdos;
7.4) Adquirir e/ou desenvolver tecnologias educacionais 
para o ensino fundamental, assegurada a diversidade de 
métodos e propostas pedagógicas, bem como o 
acompanhamento dos resultados no sistema de ensino. 
7.5) Fomentar o desenvolvimento de tecnologias 
educacionais e de inovação das práticas pedagógicas no 
sistema de ensino, que assegurem a melhoria do fluxo 
escolar e a aprendizagem dos (as) estudantes. 
7.6) Ampliar programas e aprofundar ações de 
atendimento ao estudante, em todas as etapas da 
educação básica sob a responsabilidade do município, 
por meio de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. 
7.7) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, 
política municipal de reestruturação e aquisição de 
equipamentos para escolas públicas do Sistema 
Municipal de Ensino, tendo em vista a equalização das 
oportunidades educacionais. 
7.8) Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais 
para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas 
as escolas de ensino fundamental. 
7.9) Assegurar o cumprimento das diretrizes pedagógicas 
para a educação básica e parâmetros curriculares 
nacionais, respeitada a diversidade regional e local.
7.10) Ampliar a política municipal de informatização da 
gestão escolar e da Secretaria de Educação, bem como 
fomentar a participação do pessoal técnico em programas 
de formação continuada.
7.11) Garantir políticas de combate à violência na escola e 
construção de uma cultura de paz e um ambiente escolar 
dotado de segurança para a comunidade escolar.
7.12) Manter e implementar políticas de inclusão e 
permanência na escola para adolescentes e jovens que 
se encontram em regime de liberdade assistida e em 
situação de rua, assegurando-se os princípios do Estatuto 
da Criança e do Adolescente.
7.13) Garantir o ensino da história e cultura afro-brasileira 
e indígena, nos termos da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 
2003, e da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, por 
meio de ações colaborativas com fóruns de educação 
para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, 
equipes pedagógicas e com a sociedade civil em geral. 
7.14) Ampliar a educação escolar do campo e quilombola, 
a partir de uma visão articulada ao desenvolvimento 
sustentável e à preservação da identidade cultural.
7.15) Assegurar, a todas as escolas públicas do Sistema 
Municipal de Ensino, água tratada e saneamento básico; 
energia elétrica; acesso à rede mundial de computadores 
em banda larga de alta velocidade; acessibilidade à 
pessoa com deficiência; acesso a bibliotecas; acesso a 
espaços para prática de esportes; acesso a bens culturais 
e à arte; e equipamentos e laboratórios de ciências.
7.16) Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, 
articulando a educação formal com experiências de 
educação popular e cidadã, com os propósitos de que a 
educação seja assumida como responsabilidade de todos 
e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das 
políticas públicas educacionais.

7.17) Promover a articulação dos programas da área da 
educação, de âmbito local e nacional, com os de outras 
áreas como saúde, trabalho e emprego, assistência 
social, esporte, cultura, possibilitando a criação de uma 
rede de apoio integral às famílias, que as ajude a garantir 
melhores condições para o aprendizado dos estudantes.
7.18) Universalizar, mediante articulação entre os órgãos 
responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o 
atendimento aos estudantes da rede pública municipal 
por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à 
saúde.
7.19) até o último ano de vigência deste PME, garantir 
100%( cem por cento) do acesso à internet nas escolas da 
rede pública de educação básica, promovendo a 
utilização pedagógica das tecnologias da informação e da 
comunicação.
7.20) garantir, no prazo de dois anos, um computador por 
estudante nos laboratórios de informática.
7.21) Estruturar uma política de segurança preventiva 
dentro das unidades educacionais e em seu entorno, 
visando garantir a integridade dos estudantes, 
profissionais da educação e demais membros da 
Comunidade. 
7.22) Agir preventivamente em relação a situações de 
violência e/ou de vulnerabilidade de estudantes, 
servidores e comunidade, através de discussões 
permanentes sobre o assunto em fóruns a serem criados 
ou em conselhos já existentes nas unidades 
educacionais.
7.23) Criação do Fórum Municipal de Segurança nas 
unidades educacionais, integrado por representantes de 
vários organismos como: várias secretarias municipais 
afetas aos objetivos do programa, Ministério Público, 
Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e associações da sociedade civil como a 
Ordem dos Advogados do Brasil.
7.24) Investir na produção e na divulgação de um manual, 
em formato de cartilha, com regras gerais para escolas da 
rede pública de ensino, apresentando o funcionamento 
das rotinas de segurança e um sumário com telefones 
úteis como, por exemplo, delegacias próximas, 
assistência social e Vara da Infância e da Juventude. Além 
de incluir textos explicativos sobre bullying e abordando a 
cultura da paz, além dos trechos mais importantes do 
Estatuto da Criança e do Adolescente.
7.25) Instalar em todas as unidades municipais de 
educação câmeras de vigilância, alarmes e catracas 
eletrônicas, que fiquem expostos e que toda a 
comunidade escolar tenha ciência de seu uso.
7.26) Estabelecer parcerias com outras instituições como 
a promotoria de Infância e Juventude do Ministério 
Público, Conselho Tutelar, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros, entre outras.
7.27) Incentivar o uso de espaços das unidades escolares 
do município para o desenvolvimento de atividades 
esportivas e culturais, através de parcerias que articulem 
o trabalho extracurricular com a aprendizagem de 
conteúdos e valorizem a história e a cultura locais.
7.28) Garantir políticas de combate à violência na escola, 
através da capacitação de educadores e profissionais 
não-docentes para detecção dos sinais de suas causas, 
como a violência doméstica e sexual, favorecendo a 
adoção das providências adequadas para promover a 
construção da cultura de paz e um ambiente escolar 
dotado de segurança para a comunidade.
7.29) Elaborar programas educacionais que disseminem 

PÁGINA 45PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIII 648 - de 28 de Novembro a 04 de Dezembro de 2015 -  - Nº 



a cultura da paz, estimulando a construção de valores 
éticos sob a perspectiva da prevenção à violência 
doméstica.
7.30) orientar e executar as políticas das redes do 
Sistema Municipal de Educação de forma a buscar atingir 
as metas do IDEB, procurando reduzir a diferença entre 
as escolas com os menores índices e a média nacional, 
garantindo equidade da aprendizagem.

META 8
Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 
anos de modo a alcançar mínimo de 12 anos de estudo 
para as populações do campo, dos territórios de menor 
escolaridade do município e dos 25% mais pobres, bem 
como igualar a escolaridade média entre negros e não 
negros, com vistas à redução da desigualdade 
educacional. 

Estratégias: 

8.1) Institucionalizar programas e desenvolver 
tecnologias para correção de fluxo, acompanhamento 
pedagógico individualizado, recuperação e progressão 
parcial bem como priorizar estudantes com rendimento 
escolar defasado considerando as especificidades dos 
segmentos populacionais considerados.
8.2) Fomentar programas de educação de jovens e 
adultos para os segmentos populacionais considerados, 
que estejam fora da escola e com defasagem idade / série 
/ ano. 
8.3) Fomentar a expansão da oferta de matrículas 
gratuitas de educação profissional técnica por parte das 
entidades privadas de serviço social e de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma 
concomitante ao ensino público, para os segmentos 
populacionais considerados.
8.4) Fortalecer acompanhamento e monitoramento de 
acesso à escola específicos para os segmentos 
populacionais considerados, identificando motivos de 
ausência e baixa frequência e implementando ações para 
garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de 
maneira a estimular a ampliação do atendimento desses 
estudantes na rede pública municipal de ensino.
8.5) Promover busca ativa de jovens fora da escola 
per tencentes aos segmentos popu lac iona is  
considerados, em parceria com as áreas de assistência 
social, saúde e proteção à juventude.
8.6) Incluir na grade curricular disciplinas ligadas à 
realidade no campo, rotina dos alunos e suas expressões 
culturais.
8.7) Extinguir as turmas multisseriadas.
8.8) Instituir e fortalecer programas de ação conjunta com 
instituições civis e militares para promoção de conteúdos 
e atividade cívicas, cursos de primeiros socorros e 
autoproteção, bem como, prevenção e combate ao uso de 
drogas e entorpecentes.
8.9) Instituir ações específicas relacionadas à 
comunidade quilombola de Cordoaria, localizada em 
Abrantes Camaçari.

META 9
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos 
ou mais para 93,5% até 2015 e erradicar, até o final da 
vigência deste PME, o analfabetismo absoluto e reduzir 
em 50% a taxa de analfabetismo funcional.

Estratégias: 

9.1) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e 
adultos a todos os que não tiveram acesso à educação 
básica na idade própria. 
9.2) Implementar ações de alfabetização de jovens e 
adultos no sistema municipal de ensino com garantia de 
continuidade da escolarização básica. 
9.3) Promover o acesso ao ensino fundamental aos 
egressos de programas de alfabetização e garantir o 
acesso a exames de reclassificação da aprendizagem. 
9.4) Promover chamadas públicas regulares para 
educação de jovens e adultos e avaliação de 
alfabetização por meio de exames específicos, que 
permitam aferição do grau de analfabetismo de jovens e 
adultos com mais de 15 anos de idade. 
9.5) Executar ações de atendimento ao (à) estudante da 
educação de jovens e adultos por meio de programas 
suplementares de transporte, alimentação e saúde, 
inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento 
gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde;
9.6) Considerar, nas políticas públicas de jovens e 
adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à 
promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, 
ao acesso a tecnologias educacionais e atividades 
recreativas, culturais e esportivas, à implementação de 
programas de valorização e compartilhamento dos 
conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos 
temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.;

META 10
Oferecer, no mínimo, 20% (vinte por cento) das matrículas 
de educação de jovens e adultos, integrada à educação 
profissional, para o Ensino Fundamental e 40% (quarenta 
por cento) para o Ensino Médio, em articulação com o 
Estado e a União.

Estratégias: 

10.1) Instituir programa municipal de educação de jovens 
e adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e à 
formação profissional inicial, de forma a estimular a 
conclusão da educação básica. 
10.2) Fomentar a expansão das matrículas na educação 
de jovens e adultos de forma a articular a formação inicial 
e continuada de trabalhadores e a educação profissional, 
objetivando a elevação do nível de escolaridade do 
trabalhador. 
10.3) Fomentar a integração da educação de jovens e 
adultos com a educação profissional, em cursos 
planejados de acordo com as características e 
especificidades do público da educação de jovens e 
adultos, inclusive na modalidade de educação a distância.
10.4) Institucionalizar política municipal de reestruturação 
e aquisição de equipamentos voltados à expansão e à 
melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na 
educação de jovens e adultos integrada à educação 
profissional.
10.5) Fomentar a produção de material didático 
complementar e suplementar, o desenvolvimento de 
currículos e metodologias específicas para avaliação, 
formação continuada de docentes da rede pública 
municipal que atuam na educação de jovens e adultos 
integrada à educação profissional. 
10.6) Fomentar a oferta pública de formação inicial e 
continuada para trabalhadores articulada à educação de 
jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio 
das entidades privadas de formação profissional 
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vinculadas ao sistema sindical. 
10.7) Fomentar integração do estudante aos programas 
nacionais e estaduais de assistência, compreendendo 
ações de assistência social, financeira e de apoio 
psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, 
a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito 
da educação de jovens e adultos integrada com a 
educação profissional.
10.8) Fomentar a diversificação curricular do ensino 
fundamental para jovens e adultos, articulando a 
formação integral à preparação para o mundo do trabalho 
e promovendo a inter-relação entre teoria e prática nos 
eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e 
cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço 
pedagógicos adequados às características de jovens e 
adultos por meio de equipamentos e laboratórios, 
produção de material didático específico e formação 
continuada de professores.
10.9) Criar a Escola Agrícola, para o atendimento de 
estudantes residentes e/ou oriundos do campo. META 11
Triplicar as matrículas da educação profissional técnica 
de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no 
segmento público.

META 11
Triplicar as matriculas da educação profissional técnica 
de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) da expansão do 
segmento público.

Estratégias:

11.1) Estimular a expansão das matrículas de educação 
profissional técnica de nível médio no Institutos Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia na Sede e 
Orla do Município.
11.2) Estimular a política de fomento a expansão da oferta 
de educação profissional técnica de nível médio nas 
redes públicas estaduais de ensino. 
11.3) Estimular a política de fomento a expansão da oferta 
de educação profissional técnica de nível médio na 
modalidade de educação a distância, com a finalidade de 
ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação 
profissional pública e gratuita. 
11.4) Estimular a ampliação da oferta de matrículas 
gratuitas de educação profissional técnica de nível médio 
pelas entidades privadas de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical.
11.5) Expandir a oferta de financiamento estudantil à 
educação profissional técnica de nível médio oferecidas 
em instituições privadas de educação superior.
11.6) Expandir o atendimento do ensino médio integrado 
à formação profissional para os povos do campo e 
comunidades quilombolas de acordo com os seus 
interesses e necessidades.
11.7) Ofertar o ensino profissionalizante na Sede e Orla 
do município.
11.8) Organizar o sistema municipal de informação 
profissional, articulando a oferta de formação das 
instituições especializadas em educação profissional aos 
dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas 
em entidades empresariais e de trabalhadores.
11.9) Estimular a ampliação das vagas em educação 
profissional através da implantação de instituições 
públicas e privadas na Cidade Técnico-Universitária de 
Camaçari.

META 12
Elevar, em regime de colaboração, a taxa bruta de 
matrícula na educação superior para 60% (sessenta por 
cento) e a taxa líquida para 40% (quarenta por cento) da 
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo 
menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, 
no segmento público.

Estratégias: 

12.1) Colaborar com a otimização da capacidade 
instalada da estrutura física e de recursos humanos das 
instituições públicas de educação superior, mediante 
ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar o 
acesso à graduação.
12.2) Ampliar a oferta de vagas por meio da expansão da 
rede federal de educação superior, da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a 
densidade populacional, a oferta de vagas públicas em 
relação à população na idade de referência e observadas 
as características territoriais definidas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
12.3) Cooperar para a ampliação da oferta de vagas, por 
meio da expansão da rede federal de educação superior, 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, 
observadas as características regionais do Município de 
Camaçari definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE.
12.4) Fomentar a oferta de educação superior pública e 
gratuita prioritariamente para a formação de professores 
para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências 
e matemática, bem como para atender o déficit de 
profissionais em áreas específicas.
12.5) Fomentar a oferta de educação superior pública e 
gratuita prioritariamente para a formação de professores 
e professoras para a educação básica, sobretudo nas 
áreas de ciências e matemática, bem como para atender 
ao déficit de profissionais em áreas específicas, de forma 
a estimular a elevação da oferta, em no mínimo, 1/3 (um 
terço) das vagas em cursos de graduação e pós-
graduação noturno.
12.6) Estimular a ampliação, por meio de programas 
especiais, as políticas de inclusão e de assistência 
estudantil nas instituições públicas de educação superior, 
de modo a ampliar as taxas de acesso à educação 
superior de estudantes egressos da escola pública, 
apoiando seu sucesso acadêmico. 
12.7) Estimular a ampliação das políticas de inclusão e de 
assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes de 
instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de 
educação superior e beneficiários do Fundo de 
Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 
10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de 
modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar 
as taxas de acesso e permanência na educação superior 
de estudantes egressos da escola públ ica, 
afrodescendentes e indígenas e de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu 
sucesso acadêmico.
12.8) Estimular o acesso ao financiamento estudantil por 
meio do Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino 
Superior - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de 
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julho de 2001.
12.9) Articular a ampliação da oferta de estágio como 
parte da formação de nível superior.
12.10) Contribuir para a ampliação da oferta de estágio 
como parte da formação na educação superior.
12.11) Estimular a participação proporcional de grupos 
historicamente desfavorecidos na educação superior, 
inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na 
forma da lei. 
12.12) Colaborar para a ampliação a participação 
proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na 
educação superior, inclusive mediante a adoção de 
políticas afirmativas, na forma da lei.
12.13) Fomentar estudos e pesquisas que analisem a 
necessidade de articulação entre formação, currículo, 
pesquisa e mundo do trabalho, considerando as 
necessidades econômicas, sociais e culturais do 
Município.
12.14) Estimular a expansão atendimento específico a 
populações do campo e quilombola, em relação a acesso, 
permanência, conclusão e formação de profissionais para 
atuação junto a estas populações.
12.15) Contribuir para a expansão atendimento 
específico a populações do campo e comunidades 
quilombolas, em relação a acesso, permanência, 
conclusão e formação de profissionais para atuação 
nessas populações.
12.16) Mapear a demanda e fomentar a oferta de 
formação de pessoal de nível superior considerando as 
necessidades do desenvolvimento do município, a 
inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da 
educação básica.
12.17) Mapear a demanda e fomentar a oferta de 
formação de pessoal de nível superior, destacadamente a 
que se refere à formação nas áreas de ciências e 
matemática, considerando as necessidades do 
desenvolvimento do Município, a inovação tecnológica e 
a melhoria da qualidade da educação básica.
12.18) Participar em parcerias com Universidades e 
Instituições de Ensino Superior - IES de créditos 
curriculares exigidos para a graduação em programas e 
projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 
prioritariamente, para áreas de grande pertinência social.
12.19) Estimular para que se assegure as condições de 
acessibilidade nas instituições de educação superior, na 
forma da legislação.
12.20) Assegurar as condições de acessibilidade nos 
veículos utilizados em transporte oferecido gratuitamente 
para estudantes da educação superior, na forma da 
legislação.
12.21) Aderir a programas e ações de incentivo à 
mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação 
e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, 
tendo em vista o enriquecimento da formação de nível 
superior.
12.22) Estimular a expansão e reestruturação das 
instituições de educação superior federais, estaduais e 
municipais cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio 
técnico e financeiro do Governo Federal, que considere a 
sua contribuição para a ampliação de vagas, a 
capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de 
ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da 
educação básica.
12.23) Estabelecer um planejamento que articule o poder 
público municipal, estadual e federal, o setor produtivo e 
as diversas instituições as condições para a estruturação 
da Cidade Técnica e Universitária de Camaçari.

12.24) Estimular a ampliação das vagas em educação 
superior através da implantação de instituições públicas e 
privadas na Cidade Técnico-Universitária de Camaçari.
12.25) Constituir um programa de estímulos fiscais às 
universidades e Instituições de Ensino Superior - IES que 
se instalarem no Município de Camaçari com vistas ao 
fortalecimento de Camaçari como uma Cidade Técnica e 
Universitária.
12.26) colaborar para o fortalecimento das redes físicas 
de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs nas áreas 
estratégicas definidas pela política e estratégias 
municipais de ciência, tecnologia e inovação.
12.27) Criar o Sistema Municipal de Incentivo à Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Camaçari - SIMCITI, o 
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Ciência, 
Inovação – COMCITI e o Fundo Municipal de Apoio à 
Ciência, Tecnologia e Inovação – FACTI para a promoção 
da Ciência, Tecnologia e Inovação.

META 13
Garantir, em regime de colaboração com a União e o 
Estado, que todos os professores da educação básica 
municipal possuam formação específica de nível superior, 
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento 
em que atuam. 

Estratégias: 

13.1) Atuar conjuntamente, com base em plano 
estratégico que apresente diagnóstico das necessidades 
de formação de profissionais do magistério e da 
capacidade de atendimento por parte de instituições 
públicas de educação superior existentes no Estado e no 
Município, e defina obrigações recíprocas entre os 
partícipes.
13.2) Estimular a ampliação de programa permanente de 
iniciação à docência a estudantes matriculados em 
cursos de licenciatura, a fim de incentivar a formação de 
profissionais do magistério para atuar na educação 
básica pública.
13.3) Institucionalizar a política municipal de formação e 
valorização dos profissionais da educação, de forma a 
ampliar as possibilidades de formação em serviço.
13.4) Implementar programas específicos para formação 
de professores para as populações do campo, 
comunidades quilombolas e educação de jovens e 
adultos.
13.5) Valorizar o estágio nos cursos de licenciatura, 
visando um trabalho sistemático de conexão entre a 
formação acadêmica dos graduandos e as demandas da 
rede pública de educação básica.
13.6) Estimular a participação em cursos e programas 
especiais para assegurar formação específica em sua 
área de atuação aos docentes com formação de nível 
médio na modalidade normal, não-licenciados ou 
licenciados em área diversa da de atuação docente, em 
efetivo exercício.

META 14
Garantir a formação de 50% dos professores da 
educação básica em nível de pós-graduação lato e stricto 
sensu, e, a todos, formação continuada em sua área de 
atuação.

Estratégias: 

14.1) Realizar levantamento da demanda por formação 
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continuada e fomentar a respectiva oferta, articulada com 
as políticas de formação da União e do Estado.
14.2) Consolidar política municipal de formação de 
educadores, definindo diretrizes, áreas prioritárias, 
processos de seleção e certificação dos cursos, em 
articulação com as instituições formadoras.
14.3) Expandir programa de composição de acervo de 
livros didáticos, paradidáticos, de literatura e dicionários, 
sem prejuízo de outros, a ser disponibilizado para os 
professores das escolas da rede pública de educação 
municipal.
14.4) Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar 
o professor na preparação de aulas, disponibilizando 
gratuitamente roteiros didáticos e material suplementar. 
14.5) Institucionalizar política de oferta de bolsas de 
estudo ou redução de jornada de trabalho, para pós-
graduação dos professores e das professoras da Rede 
Pública Municipal de Ensino.

META 15
Valorizar o magistério público da educação municipal a 
fim de aproximar o rendimento médio do profissional 
docente e não docente ao rendimento médio dos demais 
profissionais com escolaridade equivalente.

Estratégias: 

15.1) Constituir fórum permanente com representação do 
poder público e dos trabalhadores em educação para 
acompanhamento da atualização progressiva do valor do 
piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação municipal.
15.2) Acompanhar a evolução salarial por meio de 
indicadores obtidos a partir da pesquisa nacional por 
amostragem de domicílios periodicamente divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
15.3) Implementar e atualizar, no âmbito do Município, 
plano de carreira para o magistério, com implementação 
gradua l  da  jo rnada de t raba lho cumpr ida,  
preferencialmente, em um único estabelecimento escolar.
 
META 16
Assegurar, no prazo de dois anos, a revisão e atualização 
do plano de carreira para os profissionais docente e não 
docente municipal em todos os sistemas de ensino. 

Estratégias: 

16.1) Estruturar os sistemas de ensino buscando atingir, 
em seu quadro de profissionais do magistério, 90% de 
servidores nomeados em cargos de provimento efetivo 
em efetivo exercício na rede pública de educação básica.
16.2) Instituir programa de acompanhamento do 
professor iniciante, supervisionado por profissional do 
magistério com experiência de ensino, a fim de 
fundamentar, com base em avaliação documentada, a 
decisão pela efetivação ou não-efetivação do professor 
ao final do estágio probatório e oferecer, durante esse 
período, curso de aprofundamento de estudos na área de 
atuação do (a) professor (a), com destaque para os 
conteúdos a serem ensinados e as metodologias de 
ensino de cada disciplina.
16.3) Referendar a realização da prova nacional de 
admissão de docentes a fim de subsidiar a realização de 
concursos públicos de admissão pelo Município.
16.4) Implantar, no prazo de dois anos de vigência deste 
PME, política municipal de formação continuada para os 

profissionais da educação, construída em regime de 
colaboração com outras redes e sistemas de ensino, bem 
como, com as IES.
16.5) Instituir no plano de Carreira dos profissionais da 
educação do Município, licenças remuneradas e 
incentivos para qualificação profissional, inclusive em 
nível de pós-graduação lato e stricto sensu.
16.6) Considerar as especificidades socioculturais das 
escolas do campo e das comunidades quilombolas no 
provimento de cargos efetivos para unidades.
16.7) Estimular a existência de comissões permanentes 
de profissionais da educação, para subsidiar os órgãos 
competentes na elaboração, reestruturação e 
implementação dos planos de Carreira.
16.8) Criar um banco de professores substitutos para o 
preenchimento imediato de lacunas e ausências no 
quadro de docentes, por motivos de licenças ou outros.

META 17
Garantir a formação e a valorização dos profissionais 
docentes e não docentes da educação, de modo a 
atender às especificidades do exercício de suas 
atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas 
e modalidades da educação básica.

Estratégias: 

17.1) Atuar conjuntamente, com base em plano 
estratégico que apresente diagnóstico das necessidades 
de formação de profissionais não docentes da educação e 
da capacidade de atendimento por parte de instituições 
públicas de educação profissionalizante e superior 
existentes no Estado e no Município, e defina obrigações 
recíprocas entre os partícipes.
17.2) Implantar, no prazo de dois anos de vigência deste 
PME, política municipal de formação continuada para os 
profissionais da educação não docentes, construída em 
regime de colaboração com outras redes e sistemas de 
ensino, bem como, com as instituições de ensino 
profissionalizantes e IES.
17.3) Considerar as especificidades socioculturais das 
escolas do campo e das comunidades quilombolas no 
provimento de cargos efetivos para unidades.
17.4) Criar um banco de profissionais da educação 
substitutos para o preenchimento imediato de lacunas e 
ausências no quadro de profissionais não-docentes, por 
motivos de licenças ou outros.
17.5) Garantir a presença de sólida formação básica, que 
propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e 
sociais de suas competências de trabalho.
17.6) Promover a associação entre teorias e práticas, 
mediante estágios supervisionados e capacitação em 
serviço.
17.7) Favorecer o aproveitamento da formação e 
experiências anteriores, em instituições de ensino e em 
outras atividades.
17.8) Promover a adesão da rede pública a programas 
federais como por exemplo o PROFUNCIONÁRIO e a 
Plataforma Freire para que os profissionais de educação 
docentes e não docentes tenham acesso gratuitamente.

META 18
Garantir condições para a efetivação da gestão 
democrática da educação, associada a critérios técnicos 
de mérito e desempenho, além da consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas 
municipais.
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Estratégias: 

18.1) Ampliar os programas de apoio e formação aos (às) 
conselheiros (as) do Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB, do Conselho de 
Alimentação Escolar, do Conselho Municipal de 
Educação, garantindo a esses colegiados recursos 
financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e 
meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas 
ao bom desempenho de suas funções.
18.2) Consolidar a atuação do Fórum Permanente de 
Educação, com o intuito de coordenar as conferências 
municipais, bem como efetuar o acompanhamento da 
execução deste PM.
18.3) Estimular a constituição e o fortalecimento de 
grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-
lhes, inclusive, espaços adequados e condições de 
funcionamento nas escolas e fomentando a sua 
articulação orgânica com os conselhos escolares, por 
meio das respectivas representações.
18.4) Estimular a constituição e o fortalecimento dos 
conselhos escolares como instrumentos de participação e 
fiscalização na gestão escola, inclusive por meio de 
programas de formação de conselheiros, assegurando-
se condições de funcionamento autônomo.
18.5) Estimular a participação e a consulta de 
profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares 
na formulação dos projetos político-pedagógicos, 
currículos escolares, planos de gestão escolar e 
regimentos escolares, assegurando a participação dos 
pais na avaliação de docentes e gestores escolares;
18.6) Favorecer processos de autonomia pedagógica, 
admin is t ra t iva  e  de gestão f inance i ra  nos 
estabelecimentos de ensino.
18.7) Desenvolver programas de formação continuada 
para gestores da educação básica, bem como aplicar 
instrumentos de avaliação, a fim de subsidiar a definição 
de critérios objetivos para o provimento dos cargos.
18.8) Organizar a gestão escolar, a fim de que em cada 
turno de funcionamento das unidades educacionais da 
rede municipal se tenha a presença de um vice-diretor.

META 19
Criação do Fundo Municipal de Educação e ampliação 
progressiva do investimento público em educação, em 
consonância com o nacional.

Estratégias: 

19.1) Garantir fonte de financiamento permanente e 
sustentável para todas as segmentos e modalidades da 
educação pública municipal.
19.2) Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de 
acompanhamento da arrecadação municipal destinada à 
educação.
19.3) Incluir, nos 25% destinados ao financiamento da 
educação, as taxas de contribuição arrecadadas pelo 
Município, no mesmo percentual dos impostos (25%).
19.4) Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que 
promovam a transparência e o controle social na 
utilização dos recursos públicos aplicados em educação. 
19.5) Definir o Custo Aluno-Qualidade - CAQ, na 
educação municipal à luz da ampliação do investimento 
público em educação. 
19.6) Desenvolver e acompanhar regularmente 
indicadores de investimento e tipo de despesa per capita 

por aluno em todas as etapas da educação pública.
19.7) Definir um percentual de dotação orçamentária 
mínima com a educação mediante o orçamento 
municipal.

META 20
Estruturar uma política de segurança preventiva em 
especial Criando a Guarda Municipal de Camaçari (GMC) 
conforme Lei Federal nº 13.022/2014 para atuarem 
também dentro das unidades educacionais e em seu 
entorno, visando garantir a integridade dos estudantes, 
profissionais da educação e demais membros da 
comunidade.

Estratégias: 

20.1) Estabelecer parcerias com outras instituições como 
a promotoria de Infância e Juventude do Ministério 
Público, Conselho Tutelar, Policia Militar, Guarda 
Municipal Camaçari (GMC) e Corpo de Bombeiros, entre 
outras.
20.2) A Guarda Municipal de Camaçari (GMC) atuará nos 
seguintes projetos: Prevenção à Violência Escolar; 
Projeto Praça Segura; 
Proteção de Serviços; 
Proteção ao Patrimônio e 
Programa Bolsa Formação. 
Coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Cidadania, a Ronda Escolar atendendo as 
noventa e oito escolas da rede municipal de ensino. 
Dentre os objetivos da Ronda está o acompanhamento da 
movimentação dos estudantes na entrada, saída e 
intervalos das aulas, nas instituições de Ensino 
Fundamental. As equipes da Ronda Escolar, através do 
diálogo, também mediam conflitos e inibem ações de 
violência. A prevenção é feita em reuniões com 
professores, pais, alunos e equipes diretivas, com 
apresentações, palestras e conversas com as crianças e 
adolescentes. Além de serem preventivas, as ações da 
Ronda buscara a sensibilização de todos, com 
abordagens sobre bullying, prevenção às drogas e a 
preservação da água, isso em linguagem próxima a dos 
estudantes.
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