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DECRETO Nº. 5841/2014

DE 27 DE NOVEMBRO  DE 2014

Concede isenção de tributos, taxas e 
emolumentos da competência 
Municipal e dá outras providências.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, 
com base nas Leis nº 618/2003, 1039/2009 e o 
Decreto nº 3957/2004, e teor do Processo 
Administrativo nº 06421, de 14 de abril de 2014, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção de Impostos, Taxas, 
Contribuições e Emolumentos Municipais para a 
Empresa Interessada REISTAR INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA., com sede 
na Rua B, Quadra D, Lote 04, Bairro do Poloplast, 
Bairro Jardim Limoeiro, Camaçari, Bahia, CEP.: 
42.801-170, Inscrita no Cadastro de Geral de 

o
Atividade sob o n  0022093001 e CNPJ: 
05.949.989/0002-89, na base de 40% (quarenta por 
cento) nos 2 (três) primeiros anos, 80% (oitenta por 
cento) nos 2 (dois) seguintes anos, 100% (cem por 
cento) nos 3 (três) últimos anos, a partir da data do 
requerimento conforme estabelece o Artigo 52 da Lei 

o
n  1.039/2009, totalizando assim o gozo de benefício 
fiscal por um período de 7 (sete) anos, nos termos do  

o
Artigo 3º, Inciso III, alínea “b”, do Decreto n  

o
3.957/2004 que regulamenta a Lei n  618/2003, nas 
seguintes proporções: 

a) Isenção de 40% nos 2 (dois) primeiros anos, ou 
seja, de 14/04/2014 a 13/04/2016;

b) Isenção de 80% nos 2 (dois) seguintes anos, ou 
seja, de 14/04/2016 a 13/04/2018;

c) Isenção de 100% nos 3 (três) últimos anos, ou 
seja, de 14/04/2018 a 13/04/2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção 
concedida, especialmente a falta de regularidade 
fiscal da empresa interessada junto a Fazenda 
pública Municipal, e/ou se houver comprovado dolo, 
fraude, má fé o qualquer outro tipo de meio ilícito que 
tenha resultado na efetivação da concessão deste 
benefício tributário.    

Art. 3º  Este benefício fiscal fica também condicionado 
a condição de comprovação anual, após o início das 
suas atividades industriais,  do cumprimento dos 
requisitos concessórios e de manutenção do benefício 

o ofiscal, constantes na Lei n  618/2003 e no Decreto n  
3.957/2004, através de uma ação fiscal específica a 
ser conduzida pela CAF - Coordenação de 
Arrecadação e Fiscalização.

Art. 4° O benefício tem duração de 7 (sete)  anos, 
sendo seu início em 14/04/2014 e término em 
13/04/2021.

Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir da data do 
requerimento, 14 de abril de 2014, conforme art. 52, § 
2º. da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 27 DE NOVEMBRO  DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5842/2014
DE 28 DE NOVEMBRO  DE 2014

Dispõe sobre a composição da 
C o m i s s ã o  d e  N e g o c i a ç ã o  d e  
I n d e n i z a ç ã o  p a r a  f i n s  d e  
D e s a p r o p r i a ç ã o  e  d á  o u t r a s  
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍP IO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais, 

Considerando a necessidade de um 
acompanhamento criterioso e que venha garantir que 
o processo indenizatório para fins de desapropriação  
transcorra de forma justa e transparente;

DECRETA

Art. 1º Fica alterada a composição da 
Comissão de Negociação de Indenização para fins de 
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DECRETOS



Desapropriação da Prefeitura Municipal de Camaçari,   
que passará a ser composta pelos servidores: Paulo 
Morais Silva, cad. 38770-7, Fábio Antônio Moura 
Costa de Souza, cad. 63097-2 e Marcos Paulo 

o
Souza Sampaio, cad. n .  61318-2.

Parágrafo único. A Comissão será presidida pelo 
servidor Paulo Morais Silva, cad. 38770-7.

Art. 2º As decisões da Comissão deverão 
contribuir para minimizar as situações de conflito e a 
ocorrência de pendências judiciais, de forma a garantir 
que o processo de indenização ocorra de forma 
amigável e atendendo  aos justos interesses das 
partes, observando-se os princípios que regem a 
Administração Pública.

Art. 3º  Aceito o preço oferecido, deve ser 
lavrado o Termo de Transação Extrajudicial de 
Desapropriação, a ser firmado administrativamente 
entre o Município e o Expropriado, no âmbito do 
processo de desapropriação.

Art. 4º As funções dos membros da Comissão 
não serão remuneradas, ficando assegurada aos 
membros a liberação de suas atividades funcionais, 
quando estas coincidirem com as reuniões ou 
atividades da Comissão.

Art. 5º  Este Decreto entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogando-se o Decreto nº 5.390, 
de 16 de maio de 2013 e o Decreto nº 5.730/2014, de 
10 de julho de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 28 DE NOVEMBRO  DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

ANA LUCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº. 5843/2014
DE 02 DE DEZEMBRO  DE 2014

Prorroga o prazo para ingresso no 
Programa de Regularidade Fiscal – PRF, 

oinstituído pela Lei n  1.352 de 26 de 
Setembro de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei

DECRETA

Art. 1° Fica prorrogado até o dia 29 de dezembro de 
2014, o prazo para a formalização do pedido de 

adesão ao Programa de Regularidade Fiscal – PRF, 
instituído pela Lei nº. 1.352 de 26 de setembro de 2014 
e regulamentado pelo Decreto nº 5808 de 30 de 
setembro de 2014.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 09 de 
dezembro de 2014. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 02 DE DEZEMBRO  DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5844/2014
DE 02 DE DEZEMBRO  DE 2014

Estabelece o CALENDÁRIO FISCAL, 
define procedimentos para pagamento 
e fixa índice de atualização monetária 
dos tributos municipais para o 
EXERCÍCIO DE 2015, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMACARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com o artigo 31, da Lei n°. 1.039, de 
16 de dezembro de 2009, 

DECRETA

Art. 1° Este Decreto estabelece procedimentos e fixa o 
vencimento, para o Exercício de 2015, dos seguintes 
tributos:

I - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU; 
II - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de 
Resíduos Sólidos Domiciliares -  TRSD; 
III - Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens 
Imóveis - ITIV;
IV - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - 
I S S Q N ;  
V - Taxa de Licença de Localização - TLL; 
VI - Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF; 
VII - Contribuição Para Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP; 
VIII - Taxa de Licença para exposição de publicidade 
nas vias e logradouros públicos e em locais expostos 
ao publico - TLP; 
IX - Taxa de Licença de Urbanização - TLU;
X - Taxa de Vigilância Sanitária - TVS;
XI- Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA. 

Art. 2°  O Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU poderá ser pago, em parcela 
única, com redução de 10% (dez por cento) ou em até 
dez parcelas, sem descontos, com vencimento da 

PÁGINA 02 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  596 - de 29 de Novembro a 05 de Dezembro  de 2014 - 



parcela única ou da primeira parcela, em 5 (cinco) de 
março de 2015, e as parcelas restantes no dia 05 
(cinco) dos meses subsequentes. 

§ 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a 
R$ 20,00 (vinte reais). 

§ 2º. Para pleitear o incentivo do ¨IPTU VERDE¨, o 
interessado deverá formalizar requerimento, 
devidamente instruído com os documentos, e na forma 
do Código Tributário Municipal, e alterações 
posteriores, até 30 de junho de 2015, para efeito de 
cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, 
do exercício de 2016.

Art. 3°  A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de 
Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, será lançada 
anualmente, em conjunto com o Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, à 
exceção dos imóveis enquadrados na categoria de uso 
industrial de médio e grande porte, cujo lançamento 
será feito separadamente, e poderá ser paga, sem 
desconto, em parcela única ou em até dez parcelas, 
nos mesmos vencimentos do IPTU correspondente. 

Art. 4°  O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de 
Bens Imóveis - ITIV será recolhido em parcela única, 
observado o seguinte:
I - antes da realização do ato, ou da lavratura do 
instrumento público ou particular que configurar a 
obrigação; 
II - em até 30 (trinta) dias: 
a) nas transmissões realizadas em virtude de sentença 
judicial, contados da sentença que houver 
homologado seu cálculo.
b) nas tornas ou reposições em que sejam 
interessados incapazes, contados da data em que se 
der a concordância do Ministério Público;
c) na arrematação ou adjudicação, contados da data 
em que tiver sido assinado o ato ou deferida a 
adjudicação, ainda que haja recurso pendente;
d) nas promessas de compra e venda de unidade 
imobiliária para entrega futura do imóvel, contados da 
data da assinatura do contrato;
e) nas transmissões cujo instrumento tenha sido 
lavrado em outro Município, contados da data da sua 
lavratura.
Parágrafo único - O Documento Único de 
Arrecadação - DUA, vinculado obrigatoriamente a guia 
de informação do ITIV, terá o vencimento de 30 (trinta) 
dias. 

Art. 5° O Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza- ISSQN será pago: 

I - até o dia 10 (dez) do mês subsequente à ocorrência 
do fato gerador, para as atividades cuja base de 
cálculo seja a receita tributável; 
II – dentro mês em que ocorrer o fato gerador:
a) quando sob regime de estimativa na condição de 
Profissional Autônomo; 
b) as sociedades de profissionais, previstas no artigo 

127 da Lei 1.039/2009. 
III - até 72 (setenta e duas) horas antes da realização 
do evento, quando se tratar de espetáculos artístico, 
musical, festival, recital e congêneres;
IV - no momento da autenticação, autorização ou 
declaração dos ingressos ou bilhetes disponibilizados 
para venda, quando se tratar de serviços de diversões 
públicas não previstos no inciso III deste artigo ou 
quando da prestação dos serviços descritos no 
subitem 20.01 da Lista de Serviços anexa à Lei 
1.039/2009. 

Art. 6°  O prazo para escrituração do Demonstrativo 
Mensal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - DMI e da Declaração de Retenção na Fonte 
- DRF, com ou sem movimento tributário, será até a 
data de vencimento disposto no art. 5°, inciso I, deste 
Decreto.

Art. 7° A Taxa de Licença de Localização - TLL será 
recolhida de uma só vez, antes do licenciamento da 
a t i v idade ,  obedec idos  os  p roced imentos  
regulamentares. 

Art. 8° A Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF 
poderá ser paga em parcela única, até o dia 30 (trinta) 
de Setembro de 2015, ou em duas parcelas, com 
vencimento da primeira parcela na mesma data da 
parcela única e a segunda até o dia 31 (trinta e um) de 
Outubro de 2015.

Art. 9°  Os contribuintes terão até o dia 30 de Junho de 
2015 para fornecerem, à Secretaria da Fazenda, os 
dados necessários para o cálculo do valor da TFF a ser 
lançada.

Parágrafo único.  A Taxa será calculada de acordo 
com a Tabela de Receita n° IV, anexa a Lei 1.039/2009 
alterada pela Lei 1.132/2010, e o lançamento se dará 
com base na declaração do contribuinte ou de ofício, 
de acordo com a receita bruta anual apurada no 
sistema tributário municipal ou com base em 
informações adquiridas através de convênios com 
outros órgãos públicos. 
Art. 10. Na baixa da atividade do estabelecimento, a 
TFF é devida integralmente, salvo se o pedido de baixa 
for protocolado até o último dia útil do mês de 
dezembro do exercício anterior. 

Art. 11. A Contribuição Para Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP terá seu lançamento: 

I - anual, quando não possuir ligação ao sistema de 
fornecimento de energia;
II - mensal, quando possuir ligação regular ao sistema 
de fornecimento de energia, pública ou privada.

§1° O lançamento da Contribuição na forma mensal 
será feito na nota fiscal de consumo de energia elétrica 
e o pagamento será feito na data do seu vencimento.

§ 2° O pagamento da Contribuição anual será feito em 
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conjunto com IPTU, ou separadamente, quando não 
houver a incidência deste Imposto, em parcela única, 
sem desconto, ou em até dez parcelas, com 
vencimento nas mesmas datas do Imposto.

Art. 12.  A Taxa de Licença para exposição de 
publicidade nas vias e logradouros públicos e em 
locais expostos ao público - TLP será paga:

I - antes da expedição do alvará, para o início da 
veiculação da publicidade;
II - anualmente, quando da renovação do alvará. 
Parágrafo único - A renovação do alvará de 
publicidade deverá ser solicitada com antecedência de 
até 30 (trinta) dias da data de expiração do seu prazo 
de validade. 

Art. 13. O pagamento da Taxa de Licença de 
Urbanização - TLU será feito antes da entrega do 
alvará.

Parágrafo único. A caducidade do Alvará de Licença 
implicará no pagamento de novo alvará. 

Art. 14. A Taxa de Vigilância Sanitária - TVS será 
recolhida no início da atividade, antes da entrega do 
alvará e por ocasião de sua renovação. 

Parágrafo único - A renovação do alvará de saúde 
deverá ser solicitada com antecedência de até 30 
(trinta) dias da data de expiração do seu prazo de 
validade. 

Art. 15.  A Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA será 
lançada e cobrada no momento do requerimento para 
a realização dos procedimentos discriminados no §1° 
do art.180 da Lei n° 1.039/2009.

Art. 16.  Quando o vencimento do tributo recair em dia 
de sábados, domingos ou feriados, o pagamento fica 
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 17. Os tributos lançados de ofício poderão ter o 
seu valor impugnado administrativamente até 30 
(trinta) dias a contar da data da notificação.

§ 1º.  O sujeito passivo que não concordar com os 
débitos fiscais decorrentes dos tributos lançados 
conjuntamente, poderá efetuar o pagamento do(s) 
tributo(s) não impugnado, sem dispensa de qualquer 
dos acréscimos legais após o vencimento. 

§ 2º. O pagamento individual de quaisquer dos tributos 
sujeitos a lançamento conjunto, poderá ser realizado 
mediante solicitação do contribuinte, no prazo de 30 
dias, a contar da notificação do lançamento.
§ 3º. O pagamento de quaisquer das parcelas relativas 
aos tributos lançados conjuntamente, vincula o 
contribuinte e impede a posterior decomposição para 
pagamento individual de quaisquer dos tributos 
sujeitos a lançamento conjunto.

Art. 18. Ficam atualizados monetariamente, pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - 
IPCA-E, acumulado no período de outubro de 2013 a 
setembro de 2014, no percentual de 6,62% (seis 
virgula sessenta e dois por cento), a partir de 1° de 
janeiro de 2015, os valores definidos em Lei de 
composição das bases de cálculo dos tributos 
municipais, preços públicos, rendas, penalidades 
acessórias, créditos tributários ou não, em favor da 
municipalidade, e outros acréscimos legais 
estabelecidos em quantias fixas. 

§ 1º. Aplica-se a atualização descrita no caput deste 
artigo aos valores referentes a tributos, rendas, 
jetons, multas, e seus acréscimos legais, bem como 
a outros valores também estabelecidos em quantias 
fixas.

§ 2º. Para os tributos com lançamento misto ou por 
homologação a atualização monetária será mensal, 
com valor atualizado pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, até o mês 
anterior ao pagamento do tributo.

§ 3º. A Unidade Fiscal Municipal - UFM, para o 
exercício de 2015, terá no valor de R$ 2,7057 (dois 
inteiros, sete mil e cinquenta e sete milésimos de Real).

Art. 19.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2015.

Art. 20.  Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 02 DE DEZEMBRO  DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5845/2014
DE 02 DE DEZEMBRO  DE 2014

Aprova a implantação do Projeto 
Urbanístico denominado Residencial 
Bairro Novo e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, 
que lhe confere o 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. 07051/2014,

DECRETA
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Art. 1º Fica aprovada a implantação do Projeto 
Urbanístico denominado Residencial Bairro Novo, 
situado no Loteamento Parque Nascente do Capivara, 
Quadra 12B, Lote 12B1, Distrito Sede, 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, 02 DE DEZEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

ANA LUCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO DE 04 DE OUTUBRO DE 2014

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

EXONERAR JOSE CARLOS SANTOS DE SOUZA, 
cadastro nº. 38874-9 do cargo de Assessor Técnico I, 
símbolo GES II, da estrutura da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, em 04 de outubro 
de 2014, por motivo de falecimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014.

“Dispõe sobre a Estabilidade aos 
servidores públicos municipal ocupantes 
de cargos de provimento efetivo, em 
virtude da aprovação no estágio 
probatório.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais 
que lhe confere a Lei Orgânica do Município e a Carta 
Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei 
nº 407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º 
da Lei Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos do Quadro de 
Provimento Efetivo da Administração Direta do 
Município de Camaçari, o disposto no Decreto nº. 
4743/2009 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório 
e a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, aos servidores infra declinados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 28 DE NOVEMBRO DE 2014.                                                           
                

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

DECRETO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014

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

Considerando o resultado do Concurso Público do edital n° e 
001/2010.
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Área total: 8.000,00m²
Perímetro: 359,72m
CONFRONTAÇÃO DA POLIGONAL: 
FRENTE: Rua Amorim
FUNDO: Rua Acenio
LADO DIREITO: Rua do Sabiá
LADO ESQUERDO: lotes nº 1742 e 1729

“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice um, de 
coordenadas N 8.590.287.87m e E 578.227,78 m.., situado 
no limite com suas ruas; Sabiá e Acenio deste, segue 
margeando a Rua Acenio e linhas limítrofe dos lotes em 
descrição com azimute de 154° 46'´1” e distancia de 
100,28m.., até o vértice 2, de coordenadas N 
8.590.197,15m. E E 578.198,19m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com a rua Acenio deste, segue 
abandonando a referida rua com azimute de 244° 05'32” e 
distancia de 80,41m.., até o vértice 3, de coordenadas N 
8.590.162,02 m e E 578.198,19 m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com os lotes n° 1729 e 1742 
deste, segue margeando a rua Amorim com azimute de 335° 
39'41 e distância de 100,17 m..; até o vértice 4, de 
coordenadas N 8.590253,28m e E 578.156,91 m..; canto de 
divisa confrontando com este trecho com a rua Amorim 
deste, segue abandonado a referida rua azimute de 
63°59'23” e distância de 78,86 m até o vértice 1, de 
coordenadas N 8.590.287,87m e E 578.227.78m.; canto de 
divisa confrontando neste com a rua do Sabiá ponto inicial 
da descrição deste perímetro. O presente levantamento 
topográfico planimetrico está explicitado em planta 
desenhado em escala de 1:1.000 e que faz parte integrante 
deste material descritivo. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo- referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir da estação RSMC da base SAVO, de 
coordenadas E 561.583,034 e N 8.569.514,404m e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como 
Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, 
aéreas e perímetros foram calculados no plano de projeção 
UTM.”
 
Art. 2º. A desapropriação prevista no artigo anterior é 
declarada de natureza urgente, para os fins e efeitos do 
artigo 15, do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1941.

Art. 3º. As despesas com a execução deste decreto correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 08 DE SETEMBRO DE 2014.
                                                                

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Considerando a Decisão Judicial no Processo n.º: 0001231-
13.2012.05.0039 resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, para 
o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, o candidato aprovado em concurso 
público, abaixo relacionado, na ordem e forma de 
chamamento prevista no edital acima mencionado:

CONVOCADO:
 MOTORISTA CLASSE – B

Nº.       Nome                                      Insc.      Class.
01 Paulo Roberto Santos Bahia     01407986      15°
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 02 DE DEZEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Republicado por Correção

DECRETO Nº 5791/2014.
DE 08 DE SEETEMBRO DE 2014.

Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação, por via amigável, o imóvel 
que especifica, objetivando a construção de 
Unidade Escolar e creche para a 
Comunidade do Parque Real Serra Verde e 
Circunvizinhos.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS, no uso 
das atribuições legais e com fundamento no inciso do 
Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;

 DECRETA

Art. 1º. É declarada de utilidade pública para fins de 
desapropriação, por via amigável, a área de terras abaixo 
especificada, destinada construção de Unidade Escolar 
para atender a necessidade da Rede Municipal de 
Educação, dos lotes: 1697 medindo área total 1.000,00 m² 
(um mil metros quadrados) / lote: 1739 medindo área total 
1.000,00 m², (um mil metros quadrados) / lote: 1688 
medindo área total 1.000,00 m²(um mil metros quadrados) / 
lote: 1689 área total 1.000,00 m², (um mil metros quadrados) 
/ lote: 1700, medindo área total 1.000,00 m²(um mil metros 
quadrados) /lote: 1728 medindo área total 1.000,00 m²(um 
mil metros quadrados), lote: 1698 medindo área total 
1.000,00 m²(um mil metros quadrados), lote: 1727 medindo 
área total 1.000,00 m²(um mil metros quadrados), situados 
no LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE REAL SERRA 
VERDE CAMAÇARI BAHIA inscritos no censo imobiliário 
sob o nº 07389, a ser destacado da Matrícula nº 05991,5983, 
e 11.784 devidamente registrado no Cartório do 1º oficio do 
Registro de Imóveis desta Comarca, Camaçari Bahia 
propriedade de ANDREA MARQUES DA CRUZ, em 
conformidade com os elementos constantes no processo 
administrativo nº 0215/2014, e a seguinte descrição:
IMOVEL: Parque Real Serra Verde 
PROPIETÁRIA: Andrea Marques da Cruz
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PORTARIA Nº. 122/2014
  DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE,

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar as irregularidades administrativas 
constantes dos autos do Processo n° 18837/2014, cuja 
autoria e materialidade se encontram descritas ás fls. 02/10 
desses autos.    

Art. 2º - Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Agnaldo de Souza Silva, cadastro 7522-7 e 
Isac Silva de Almeida, cadastro 60621-8, todos estáveis, 
para, sob a presidência do primeiro comporem a Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar. 

Art. 3º - A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 
2014.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

PORTARIA Nº. 136/2014
  DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE,

Art. 1º - Designar Rosane Cristina Sena, cadastro 62427-2, 
para, como defensor dativo, apresentar, no prazo de 15 
(quinze) dias, defesa escrita no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 01610/2009, a que responde a indiciada Maria 
do Carmo Cobe Lacerda, matrícula 7663-7, que se acha 
em lugar incerto e não sabido e não atendeu, no prazo legal, 
à citação feita por edital, para o que lhe será dada vista dos 
respectivos autos na sala da Comissão Permanente de 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, situada no 1° 
andar, da Secretaria da Administração – SECAD, localizada 
na Rua Francisco Drummond, s/n°, Centro Administrativo de 
Camaçari, Prédio Azul, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 
horas e das 13:00 às 17:00 horas. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE DEZEMBRO DE 
2014.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

PORTARIA Nº. 138/2014
  DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE,

Art. 1º - Designar Rosane Cristina Sena, cadastro 62427-2, 
para, como defensor dativo, apresentar, no prazo de 15 
(quinze) dias, defesa escrita no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 01630/2009, a que responde a indiciada Tânia 
Freitas Teixeira Dominguez, matrícula 1951-5, que se 
acha em lugar incerto e não sabido e não atendeu, no prazo 
legal, à citação feita por edital, para o que lhe será dada vista 
dos respectivos autos na sala da Comissão Permanente de 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, situada no 1° 
andar, da Secretaria da Administração – SECAD, localizada 
na Rua Francisco Drummond, s/n°, Centro Administrativo de 
Camaçari, Prédio Azul, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 
horas e das 13:00 às 17:00 horas. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE DEZEMBRO DE 
2014.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Vanda Andrade Souza
CADASTRO: 61078-8  Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial  Nível I
Para Professor Nível II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
DATA: retroativo a 17 de março de 2013.

SERVIDOR: Rita Lúcia Gonçalves de Souza
CADASTRO: 62290-1    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial Nível I
Para Professor Nível II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
DATA: retroativo a 28 de março de 2014.

SERVIDOR: Leda Maria Granja Gouveia 
CADASTRO: 61259-2    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor  Nível I
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Para Professor Nível II-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
DATA: retroativo a 27 de março de 2013.

SERVIDOR: Gilmar Santos Nascimento 
CADASTRO: 60249-4    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial Nível I
Para Professor Nível I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DATA: retroativo a 31 de março de 2014.

SERVIDOR: Maira Luna Bellas Oliveira
CADASTRO: 61557-0  Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I
Para Professor Nível II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DATA: retroativo a 07 de março de 2014.

SERVIDOR: Joana Solidade de Oliveira Barbosa
CADASTRO: 3907-5    Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente de Suporte Administrativo Nível I-F
Para  Agente de Suporte Administrativo Nível II-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
DATA: retroativo a 05 de maio de 2014.

SERVIDOR: José Livramento Silva Júnior
CADASTRO: 62049-6    Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Técnico em Enfermagem Nível I- B
Para Técnico em Enfermagem Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
DATA: retroativo a 05 de maio de 2014

SERVIDOR: Uina Maria dos Santos Costa Filha
CADASTRO: 61491-6    Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente de Combate ás Endemias Nível I -B
Para Agente de Combate ás Endemias Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DATA: retroativo a 05 de maio de 2014

SERVIDOR: Simone Juvencio dos Santos
CADASTRO: 60037-9  Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Técnico em Enfermagem Nível I - B
Para Técnico em Enfermagem Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
DATA: retroativo a 06 de maio de 2014.

SERVIDOR: João D' Errico Boureau
CADASTRO: 61805-3    Lotação: SESAU
FUNÇÃO:Assistente Administrativo Nível I -B
Para Assistente Administrativo Nível II  - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
DATA: retroativo a 07 de maio de 2014.

SERVIDOR: Ilna Maria Rezende Paiva 
CADASTRO: 6689-4 Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Social Nível I - F
Para  Assistente Social Nível II- F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
DATA: retroativo a 06 de maio de 2014.

SERVIDOR: Mauricio Emanuel de Souza Santana
CADASTRO: 61869-9 Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Motorista Nível I-B
Para Motorista Nível II-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 06 de maio de 2014.

SERVIDOR: Alessandra Muniz de Santana 
CADASTRO: 61703-5 Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Agente de Combate ás Endemias  Nível I - B
Para Agente de Combate ás Endemias  Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 07 de maio de 2014.

SERVIDOR: Ana Claudia de Jesus Cruz
CADASTRO: 60304-6  Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Nutricionista  Nível I - B
Para  Nutricionista Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
DATA: retroativo a 08 de maio de 2014.

SERVIDOR: Dilson Estevão Batista 
CADASTRO: 62056-5  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Agente de Combate ás Endemias  Nível I- B
Para Agente de Combate ás Endemias Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 08 de maio de 2014.

SERVIDOR: Silvia Querino Santos 
CADASTRO: 7410-8 Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontólogo  Nível I- E
Para Odontólogo Nível II - E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
DATA: retroativo a 08 de maio de 2014.

SERVIDOR: Agda Cecilia de Castro Simões Santana 
CADASTRO: 61338-8   Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Psicólogo Nível I- B
Para Psicólogo Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 08 de maio de 2014.

SERVIDOR: Edezio de Souza Soares Júnior
CADASTRO:9930-0  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Enfermeiro   Nível I- B
Para Enfermeiro  Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 13 de maio de 2014

SERVIDOR: Tania Maria Braziliano Conceição
CADASTRO: 7315-2   Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Farmacêutico   Nível I- B
Para Farmacêutico   Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 13 de maio de 2014.

SERVIDOR: Josimar de Jesus Passos
CADASTRO: 9718-2  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Médico  Nível I-B
Para Médico Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 13 de maio de 2014.

SERVIDOR: Maria Anisia Santos Cedraz
CADASTRO: 61942-3  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Técnico em Enfermagem  Nível I- B
Para Técnico em Enfermagem Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 14 de maio de 2014.

SERVIDOR: Ginaldo Lins de Oliveira 
CADASTRO: 62166-0 Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Motorista   Nível I- B
Para Motorista  Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 14 de maio de 2014.

SERVIDOR: Anderson Santos Carvalho
CADASTRO: 62430-1  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Odontólogo Nível I-B
Para  Odontólogo Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 14 de maio de 2014.

SERVIDOR: Naiara Fontes Marques
CADASTRO: 61632-8  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Assistente Administrativo  Nível I- B
Para Assistente Administrativo Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 23 de maio de 2014.

SERVIDOR: Ocridalina Maria de Oliveira Virgens
CADASTRO: 62504-4  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Médico  Nível I-B
Para Médico Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 26 de maio de 2014.

SERVIDOR: Roberto Cerqueira de Souza
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CADASTRO: 62267-6  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Assistente Administrativo  Nível I-B
Para Assistente Administrativo Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 26 de maio de 2014.

SERVIDOR: Darlene Silva de Souza
CADASTRO: 61961-7  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Enfermeiro   Nível I- B
Para Enfermeiro  Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 26 de maio de 2014

SERVIDOR: Elizene Alves de Brito Passos
CADASTRO: 8245-8  Lotação: SEMU
FUNÇÃO:  Guarda Municipal   Nível I- E
Para Guarda Municipal Nível II - E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 30 de maio de 2014

SERVIDOR: Nubia Moreira da Cruz Bomfim de Souza
CADASTRO: 61520-7  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Fisioterapeuta   Nível I- B
Para: Fisioterapeuta  Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 06 de novembro de 2013

SERVIDOR: Joseane Batista Sousa
CADASTRO:60114-1  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Técnico em Enfermagem   Nível I- B
Para: Técnico em Enfermagem  Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 14 de novembro de 2013

SERVIDOR: Marcus Vinicius Alves dos Santos Machado 
CADASTRO: 60582-4  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Agente de Combate ás Endemias  Nível I- B
Para Agente de Combate ás Endemias Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 20 de novembro de 2013.

SERVIDOR: Vanessa Nunes da Cruz Coelho
CADASTRO:61795-6  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Técnico em Enfermagem   Nível I- B
Para: Técnico em Enfermagem  Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 22 de novembro de 2013

SERVIDOR: Lindamar Olinda dos Reis Silva
CADASTRO: 61738-4  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Agente de Combate ás Endemias  Nível I- B
Para Agente de Combate ás Endemias Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 25 de novembro de 2013.

SERVIDOR: Luciana Bispo de Jesus
CADASTRO: 62112-7  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Agente de Combate ás Endemias  Nível I- B
Para Agente de Combate ás Endemias Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 28 de novembro de 2013.

SERVIDOR: Emanuele Nazare dos Santos
CADASTRO: 61708-5  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Agente de Combate ás Endemias  Nível I- B
Para Agente de Combate ás Endemias Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 29 de novembro de 2013.

SERVIDOR: Yuri Lima Calmon de Siqueira 
CADASTRO: 61868-7  Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Motorista  Nível I- B
Para Motorista Nível II - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DATA: retroativo a 29 de novembro de 2013.

SERVIDOR: Ana Crispina Teles Nascimento
CADASTRO: 61317-0 Lotação: SEFAZ
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I - B

Para  Assistente Administrativo Nível II- B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
DATA: retroativo a 16 de maio de 2014.

SERVIDOR: Maria Auxiliadora Bezerra Rodrigues
CADASTRO: 61791-8 Lotação: SEMU
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I
Para  Assistente Administrativo Nível II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
DATA: retroativo a 22 de maio de 2014.

DISPÕE SOBRE GOZO DE FERIAS
DE SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA 145/2014
SERVIDOR: Priscila Lins dos Santos
CADASTRO: 60646-4
Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 19/11/2012 a 18/11/2013
GOZO: 20 dias de 22 de dezembro de 2014 a 10/01/2015.

PORTARIA 146/2014
SERVIDOR: Denise Xavier
CADASTRO: 38783-6   Lotação: SEDES - ASTEC
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.

PORTARIA 147/2014
SERVIDOR: Cleia Santos Lima
CADASTRO: 39262-3   Lotação: SEDES - ASTEC
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.

PORTARIA 148/2014
SERVIDOR: Laurineide Araujo da Silva
CADASTRO: 8186-6   Lotação: SEOPS – 
VIG.PATRIMONIAL
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2013 a 30/09/2014
GOZO: 20 dias de 11 a 30/01/2015.

PORTARIA 157/2014
SERVIDOR: Maria Rosario Ribeiro Barretto
CADASTRO: 7339-8   Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 29/01/2013 a 28/01/2014
GOZO: 20 dias de 22 de dezembro de 2014 a 10/01/2015.

PORTARIA 168/2014
SERVIDOR: Luciano Paim dos Reis
CADASTRO: 61806-5   Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2013 a 30/09/2014
GOZO: 20 dias de 20 de dezembro de 2014 a 08/01/2015.

PORTARIA 177/2014
SERVIDOR: Luiz Sergio Bandeira Ribeiro
CADASTRO: 0293-6  Lotação: SEOPS
PERIODO AQUISITIVO: 23/12/2013 a 22/12/2014
GOZO: 20 dias de 23 de dezembro de 2014 a 11 de 
janeiro de 2015.

PORTARIA 180/2014
SERVIDOR: Rafael Oliveira e Silva
CADASTRO: 60889-0  Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 09/03/2013 a 08/03/2014
GOZO: 20 dias de30 de dezembro de 2014 a 18/01/2015.

PORTARIA 183/2014
SERVIDOR: Rosalba Mendes Pinto
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CADASTRO: 38736-7   Lotação: SEINFRA
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2013 a 02/01/2014
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.

PORTARIA 184/2014
SERVIDOR: Karla Tatiana Leal Limeira
CADASTRO: 38989-6   Lotação: SEINFRA
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2013 a 02/01/2014
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.

PORTARIA 185/2014
SERVIDOR: Shirley Cabral Rodrigues
CADASTRO: 38793-9  Lotação: SEINFRA
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2013 a 02/01/2014
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.

PORTARIA 186/2014
SERVIDOR: Jakson Ribeiro Ramos
CADASTRO: 39287-9   Lotação: SEINFRA
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2013 a 02/01/2014
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.

PORTARIA 187/2014
SERVIDOR: Divarlene Gonçalves Gomes
CADASTRO: 39208-7   Lotação: SEGOV
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2013 a 02/01/2014
GOZO: 20 dias de 08 a 27/01/2015.

PORTARIA 188/2014
SERVIDOR: Veronica Maria Bispo da Silva
CADASTRO: 62825-4Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/08/2013 a 31/07/2014
GOZO: 20 dias de 12 a 31/01/2015.

PORTARIA 189/2014
SERVIDOR: Reginaldo Santos Dias
CADASTRO: 60668-4   Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 03/12/2013 a 02/12/2014
GOZO: 20 dias de 05 a 24/01/2015.

PORTARIA 190/2014
SERVIDOR: Paulo Vagner Lima Almeida
CADASTRO: 61453-8   Lotação: SEDES
PERIODO AQUISITIVO:12/05/2013 a 11/05/2014
GOZO: 20 dias de 12 a 31/01/2015.

PORTARIA 191/2014
SERVIDOR: Maria Creuza Mendes de Almeida Oliveira
CADASTRO: 39669-3   Lotação: SEOPS
PERIODO AQUISITIVO: 01/11/2013 a 31/10/2014
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.

PORTARIA 193/2014
SERVIDOR: Carla Barbosa de Araujo
CADASTRO: 38728-8  Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2013 a 02/01/2014
GOZO: 20 dias de 05 a 24/01/2015.

PORTARIA 194/2014
SERVIDOR: Lucia Maria dos Santos Cardoso
CADASTRO: 8646-2   Lotação: SEOPS
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2013 a 30/09/2014
GOZO: 20 dias de 05 a 24/01/2015.

PORTARIA 195/2014
SERVIDOR: Jovanio Muniz dos Santos
CADASTRO: 39202-5   Lotação: SEOPS
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014a 02/01/2015

GOZO: 20 dias de 03 a 22/01/2015.

PORTARIA 196/2014
SERVIDOR: Cintia Anunciação Costa Vieira
CADASTRO: 39099-8   Lotação: SEDES
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015
GOZO: 20 dias de 14 de janeiro a 02/02/2015.

PORTARIA 197/2014
SERVIDOR: Manoel Ferreira de Oliveira
CADASTRO: 0286-6   Lotação: SEDUR
PERIODO AQUISITIVO: 01/12/2013 a 30/11/2014
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.

PORTARIA 198/2014
SERVIDOR: Jorge Luis Castro Daltro
CADASTRO: 39289-3  Lotação: SEGOV
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015
GOZO: 20 dias de 05 a 24/01/2015.

PORTARIA 199/2014
SERVIDOR: Marcia Maria Barbosa Martfeld
CADASTRO: 0411-2   Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/01/2012 a 31/12/2012
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.

PORTARIA 202/2014
SERVIDOR: Josana Teresinha Marques Fontes Silva
CADASTRO: 61362-5   Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 04/05/2013 a 03/05/2014
GOZO: 20 dias de 12 a 31/01/2015.

PORTARIA 204/2014
SERVIDOR: Domingos Duarte Araujo
CADASTRO: 39263-5  Lotação: SEDES
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.

PORTARIA 205/2014
SERVIDOR: Ana Lucia Ribeiro da Silva de Jesus
CADASTRO: 1576-6   Lotação: SEDAP
PERIODO AQUISITIVO: 31/07/2011 a 30/07/2012
GOZO: 20 dias de 05 a 24/01/2015.

PORTARIA 207/2014
SERVIDOR: Givanildo Gomes de Santana
CADASTRO: 38823-2   Lotação: SEINFRA
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.

PORTARIA 208/2014
SERVIDOR: Georgia Santos Farias
CADASTRO: 9876-0   Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/01/2013 a 31/12/2013
GOZO: 20 dias de 12 a 31/01/2015.

PORTARIA 209/2014
SERVIDOR: Fabiano Dourado dos Santos
CADASTRO: 38939-1   Lotação: SEDES
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.

PORTARIA 210/2014
SERVIDOR: Utan da Silva Ramos Coroa
CADASTRO: 38756-3   Lotação: SECULT
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.
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PORTARIA 213/2014
SERVIDOR: Maria das Graças Sena Barnabe
CADASTRO: 38735-5  Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015
GOZO: 20 dias de 05 a 24/01/2015.

PORTARIA 214/2014
SERVIDOR: Mateus dos Santos Oliveira
CADASTRO: 39167-9  Lotação: SEDES
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 03/01/2015
GOZO: 20 dias de 05 a 24/01/2015.

PORTARIA 215/2014
SERVIDOR: Iara Silva Matos
CADASTRO: 38866-0   Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015
GOZO: 20 dias de 02 a 21/01/2015.

PORTARIA 216/2014
SERVIDOR: Lindeval Machado Santos
CADASTRO: 153436-9   Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 13/09/2013 a 12/09/2014
GOZO: 20 dias de 05 a 24/01/2015.

PORTARIA Nº. 042/2014
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento na Instrução 
Normativa nº 001/2013.

RESOLVE

Retornar a carga horária da servidora NANCI DE ARAÚJO 
SILVA, cadastro nº 9377-2 na Função de Professor II – 
SEDUC, de 40 para 20 horas semanais, a partir de 02 de 
setembro de 2013.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE NOVEMBRO  DE 
2014.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

 RESOLUÇÃO CME nº 16/2014

Altera a Resolução CME nº 03/02 que fixa 
normas de autorização precária para o 
exercício das funções de Diretor, Vice-Diretor e 

Secretário de Estabelecimentos de Ensino 
Fundamental e Médio.                          

                                                                                                    
                                                                                                                                                                              
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas 
atribuições que lhe confere sua Lei Criadora 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 para exercício da 
função de Gestor e Secretário Escolar e considerando o 
disposto no Parecer CME nº 23/ 2014,

                                          RESOLVE:

Art. 1º – A Resolução CME nº 03/02 passa a vigorar com a 
seguinte redação:   
         

Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação poderá 
conceder autorização para o exercício da função de 
diretor(a), vice-diretor(a) e secretária(o) escolar de 
Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública Municipal de 
Camaçari, conforme as normas fixadas nesta Resolução.
§1º – A autorização será concedida para cada 
estabelecimento com validade a ele restrita. 

§2º – A autorização será válida enquanto a pessoa 
permanecer no mesmo cargo e no mesmo estabelecimento, 
desde que não haja nada que a desabone para o exercício 
da função.

Art. 3º – O(a) candidato(a) à autorização para diretor(a) e 
vice-diretor(a) apresentará requerimento ao Presidente do 
Conselho Municipal de Educação-CME instruído dos 
seguintes documentos:
a) Habilitação em Licenciatura Plena e/ou Pedagogia;
b) Documento  comprobatório  de  exercício  do  magistério  
pelo  período  mínimo de 02(dois) anos na Rede Municipal 
de Ensino de Camaçari;
c) Decreto de Designação para a função.                                                                                                                                     
d) Comprovante de residência;
e) RG e CPF.

Art. 4º – O(a) candidato(a) à autorização para secretária(o) 
escolar apresentará requerimento ao Presidente do 
Conselho Municipal de Educação-CME, instruído dos 
seguintes documentos:
a) Comprovante de conclusão do Ensino Médio e/ou 
Superior;                                       
b) Documento comprobatório de exercício em atividade 
administrativa escolar, pelo período mínimo de 02(dois) 
anos;
c) Decreto de Designação para a função;             
d) RG e CPF;                                                         
e) Comprovante de residência.

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

Art. 6º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

             Camaçari, Bahia,  1º de dezembro de 2014.
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ÁREA INICIAL – Q3A

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.593.836,5840m e E 576.900,3438 m situado no bordo da 
Via TP01; deste, segue com azimute de 223°27'38" e 
distância de 172,75 m, até o vértice M2, de coordenadas N 
8.593.711,1976 m. e E 576.781,5208 m. confrontando com a 
Rua P04;  deste, segue com  azimute de 234°54'03" e 
distância de 13,11 m,  até o vértice M3 de coordenadas N 
8.593.703,6607m e E 576.770,7966 m, confrontando com o 
cul-de-sac da via P04; deste segue com azimute de 
166°37'15” e distância de 12,65m  até o vértice M4 de 
coordenadas N 8.593.691,3561 m e E 576.773,7232 m 
confrontando com o cul-de-sac da via P04;  deste, segue 
com  azimute de 223°27'04" e distância de 64,50m, até o 
vértice M5, de coordenadas N 8.593.644,5294 m e E 
576.729,3623m, confrontando com a quadra Q3C;  deste, 
segue com  azimute de 313°29'30" e distância de 221,47m, 
até o vértice M6, de coordenadas N 8.593.796,9561m. e E 
576.568,6907m, confrontando com a via P04;  deste, segue 
com  azimute de 43°34'18" e distância de 257,01m.,  até o 
vértice M7, de coordenadas N 8.593.983,1623 m,  e E 
576.745,8367  m, confrontando com a via P04;  deste, 
segue com  azimute de 133°29'30" e distância de 212,97m  
até o vértice M1, de coordenadas N 8.593.836,5840m  e E 
576.900,3438 m ponto inicial da descrição deste perímetro, 
confrontando com a Via TP01. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000 . Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 55.937,50m² e 
um perímetro de 954,49m.   

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

                               LOTE  Q3A-1

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.593.941,7828m e E 576.706,6232m situado no bordo da 
Via TP01; deste, segue com azimute de 133°29'30" e 
distância de 106,54m, até o vértice M2, de coordenadas 
N8.593.868,4563m e E 576.783,9160m,  confrontando com  
a quadra desmembrada Q3A-2;  deste, segue com  azimute 
de 43°29'30" e distância de 57,01m,  até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.593.909,8145m e E 576.823,1520 m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3A-10;  deste 
segue com azimute de 313°29'30” e distância de 86,57m até 
o vértice M4 de coordenadas N 8.593.969,3991m e E 
576.760,3445m confrontando com a via TP03; deste, segue 
num trecho curvo com Desenvolvimento de 31,40m e Raio 
de 19,99m até o vértice M5 de coordenadas N 
8.593.968,6449m e E 576.732,0792m confrontando com o 
cruzamento da Via TP03 com a Via TP01; deste, segue com  
azimute de 223°27'00" e distância de 37,00m, até o vértice 
M1 ,  de coordenadas N 8.593.941,7828m e E 
576.706,6232m, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
confrontando com a Via TP01. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr, tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 

                          Raimundo Moreira da Silva
     Conselheiro Relator – Comissão de Direito Educacional

                        Lígia dos A. Burgos de Araújo
                                Presidente - CME

PORTARIA Nº 152/2014      
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014

“Dispõe sobre a aprovação do desmembramento de uma 
área, designada Quadra Q3A, medindo 55.937,50m², 
integrante do Loteamento PARQUE NASCENTES DO 
CAPIVARA, oriundo do Loteamento denominado “Espaço 
Alpha”, Distrito Sede, Município de Camaçari, em 10 (dez) 
novos Lotes,  sendo:  LOTE Q3A-1:  área de 

2, 5.985,00m²,LOTE Q3A-2: área de 5.325,00 m LOTE  
Q3A-3: área 5.325,00m²,LOTE Q3A-4: área de 5.325,00m², 
LOTE Q3A-5: área de 5.325,00m²,LOTE Q3A-6: área de 
5.660,00m², LOTE Q3A-7: área de 5.310,00m²,LOTE Q3A-
8: área de 5.325,00m², LOTE Q3A-9: área de 5.325,00m², 
LOTE Q3A-10: área de 5.985,00m²; 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 

o tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
16.783/2014, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área, medindo 
55.937,50m², integrante do Loteamento PARQUE 
NASCENTES DO CAPIVARA, oriundo do Loteamento 
denominado “Espaço Alpha” , Distrito Sede, Município de 
Camaçari, em 10 (dez) novos Lotes, sendo: LOTE Q3A-1: 

2 , área de 5.985,00m²; LOTE Q3A-2: área de 5.325,00 m ;
LOTE  Q3A-3: área 5.325,00m²;LOTE Q3A-4: área de 
5.325,00m²; LOTE Q3A-5: área de 5.325,00m²; LOTE Q3A-
6: área de 5.660,00m²; LOTE Q3A-7: área de 
5.310,00m²;LOTE Q3A-8: área de 5.325,00m², LOTE Q3A-
9: área de 5.325,00m² e  o  LOTE   Q3A-10: área de 
5.985,00m².

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de TERRABRÁS – TERRAPLENAGEM DO 
BRASIL S.A., devidamente registrada no Cartório do 2º 
Ofício da Comarca de Camaçari – Bahia, sob matrícula de nº 
21.192 – inscrita na Circunscrição Imobiliária desde 05 de 
novembro de 1991, R-01- Compra e Venda, de 20 de 
fevereiro de 2014.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:
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projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.985,00m² e 
um perímetro de 318,35m.  

LOTE Q3A-2
LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice M1, de coordenada N 8.593.941,7828 
m. e E 576.706,6232m situado no bordo da Via TP01; deste, 
segue com azimute de 133°29'30" e distância de 106,54m., 
até o vértice M2, de coordenadas  N 8.593.868,4563 m. e E 
576.783,9160 m. confrontando com  a quadra 
desmembrada Q3A-1;  deste, segue com  azimute de 
223°29'30" e distância de 50,00 m.,  até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.593.832,1825 m. e E 576.749,5036 m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3A-9;  deste 
segue com azimute de 313°29'30” e distância de 106,51m 
até o vértice M4 de coordenadas N 8.593.905,4904 m e E 
576.672,2305 m. confrontando com a quadra desmembrada 
Q3A-3; deste, segue com  azimute de 43°27'38" e distância 
de 50,00m, até o vértice M1, de coordenadas N 
8.593.941,7828 m. e E 576.706,6232m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confrontando com a Via TP01. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 

2  projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.325,00 m e 
um perímetro de 312,88m.
                           

LOTE  Q3A-3

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.593.905,4904m e E 576.672,2305m situado no bordo da 
Via TP01; deste, segue com azimute de 133°27'30" e 
distância de 106,51 m., até o vértice M2, de coordenadas N 
8.593.832,1825m e E 576.749,5037m confrontando com  a 
quadra desmembrada Q3A-2;  deste, segue com  azimute 
de 223°29'31" e distância de 50,00 m.,  até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.593.795,8888 m. e E 576.715,1122 m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3A-8;  deste 
segue com azimute de 313°29'30” e distância de 106,51m  
até o vértice M4 de coordenadas   N 8.593.869,1979m e E 
576.637,8378m. confrontando com a quadra desmembrada 
Q3A-4; deste, segue com  azimute de 43°27'38" e distância 
de 50,00m,   até o vértice M1, de coordenadas N 
8.593.905,4904m. e E 576.672,2305m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confrontando com a Via TP01. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.325,00m² e 
um perímetro de 312,88m.   

LOTE  Q3A-4

LIMITES E CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice M1, de coordenadas  N 8.593.869,1979 
m. e E 576.637,8378 m situado no bordo da Via TP01; deste, 
segue com azimute de 133°29'30" e distância de 106,51 m., 
até o vértice M2, de coordenadas N 8.593.795,8888m e E 
576.715,1122m confrontando com  a quadra desmembrada 
Q3A-3;  deste, segue com  azimute de 223°31'29" e 
distância de 50,00 m.,  até o vértice M3 de coordenadas N 
8.593.759,6349 m. e E 576.680,6788 m, confrontando com 

 
a quadra desmembradas Q3A-7;  deste segue com azimute 
de 313°29'30” e distância de 106,46m até o vértice M4 de 
coordenadas N 8.593.832,9057 m e E 576.603,4451 m. 
confrontando com a quadra desmembrada Q3A-5; deste, 
segue com  azimute de 43°27'38" e distância de 50,00m, até 
o vértice M1, de coordenadas N 8.593.869,1979m. e E 
576.637,8378m, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
confrontando com a Via TP01. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr, tendo 
como o Datum SIRGAS 2000 . Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.325,00m² e 
um perímetro de 312,88m. 

LOTE Q3A-5

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice M1, de coordenadas   N 
8.593.832,9055 m. e E 576.603,4451 m situado no bordo da 
Via TP01; deste, segue com azimute de 133°29'30" e 
distância de 106,46 m., até o vértice M2, de coordenadas  N 
8.593.759,6349m e E 576.680,6788 m, confrontando com  a 
quadra desmembrada Q3A-4;  deste, segue com  azimute 
de 223°29'30" e distância de 50,00m, até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.593.723,3611m e E 576.646,2664m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3A-6;  deste 
segue com azimute de 313°29'30” e distância de 106,43m  
até o vértice M4 de coordenadas  N 8.593.796,6130m e E 
576.569,0523m,  confrontando com a Área Verde 2; deste, 
segue com  azimute de 43°27'38" e distância de 50,00m, até 
o vértice M1, de coordenadas N 8.593.832,9055m. e E 
576.603,4451m, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
confrontando com a Via TP01. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo uma área de 5.325,00m² e um 
perímetro de 312,88m.  

LOTE Q3A-6

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice M1, de coordenadas N 8.593.644,5294 
m. e E 576.729,3622 m situado entre o limite da quadra Q3A-
6 com a quadra Q3C-5 e a Área Verde 02; deste, segue com 
azimute de 313°29'30" e distância de 114,54 m., até o vértice 
M2 ,  de coordenadas N 8.593.723,3611m e E 
576.646,2664m confrontando com a Área Verde 02; deste, 
segue com azimute de 43°29'30" e distância de 50,00 m, até 
o vértice M3 de coordenadas N 8.593.759,6349m e E 
576.680,6788m, conf ron tando com a quadra  
desmembradas Q3A-5;  deste segue com azimute de 
133°29'30” e distância de 103,01m  até o vértice M4 de 
coordenadas   N 8.593.688,7363 m e E 576.755,4124 m, 
confrontando com a quadra desmembrada Q3A-7; deste, 
segue num trecho curvo com desenvolvimento de 18,07m e 
Raio de 11,51m até o vértice M5 de coordenadas  N 
8.593.672,4712m e E 576.755,8478m, confrontando com o 
cul-de-sac da via P04; deste, segue com  azimute de 
223°26'33" e distância de 38,50m,  até o vértice M1, de 
coordenadas N 8.593.644,5294m e E 576.729,3622 m, 
ponto inicial da descrição deste perímetro, confrontando 
com a  quadra desmembrada Q3C-5 e a Área Verde 02. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
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referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr, tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.660,00m² e 
um perímetro de 324,13m. 

LOTE Q3A-7

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice M1, de coordenadas N 8.593.688,7363 
m. e E 576.755,4124 m situado no cul-de-sac da via P04; 
deste, segue com azimute de 313°29'30" e distância de 
103,01 m., até o vértice M2, de coordenadas N 
8.593.759,6349 m. e E 576.680,6788 m. confrontando com  
a quadra desmembrada Q3A-6;  deste, segue com  azimute 
de 43°31'29" e distância de 50,00 m.,  até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.593.795,8888 m. e E 576.715,1122 m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3A-4;  deste 
segue com azimute de 133°29'30” e distância de 106,42m 
até o vértice M4 de coordenadas N 8.593.722,6171 m e E 
576.792,3472 m. confrontando com a quadra desmembrada 
Q3A-8; deste segue com azimute de 223°27'32” e distância 
de 41,74m  até o vértice M5 de coordenadas N 
8.593.692,3207m e E 576.763,6381m confrontando com a 
Via P04; deste, segue num trecho curvo com 
desenvolvimento de 9,22m e Raio de 11,51 m até o vértice 
M1, de coordenadas N 8.593.688,7363 m. e E 576.755,4124 
m, ponto inicial da descrição deste perímetro, confrontando 
com o cul-de-sac da via P04. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr, tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.310,00m² e 
um perímetro de 310,49m. 

 LOTE  Q3A-8

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.593.722,6171m e E 576.792,3472m situado na via P04; 
deste, segue com azimute de 313°29'30" e distância de 
106,46m, até o vértice M2, de coordenadas N 
8.593.795,8888m e E 576.715,1122m. confrontando com  a 
quadra desmembrada Q3A-7;  deste, segue com  azimute 
de 43°27'30" e distância de 50,00 m, até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.593.832,1825m e E 576.749,5036m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3A-3;  deste 
segue com azimute de 133°29'30” e distância de 106,46m 
até o vértice M4 de coordenadas N 8.593.758,9120 m e  E  
576.826,7374m, confrontando com a quadra desmembrada 
Q3A-9; deste segue com azimute de 223°27'32” e distância 
de 50,00m  até o vértice M1, de coordenadas N 
8.593.722,6171m e E 576.792,3472 m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confrontando com a via P04. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr, tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.325,00m² e um 
perímetro de 312,91m.

 LOTE Q3A-9

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice M1, de coordenadas  N 
8.593.758,9120m e E 576.826,7374m situado na via P04; 
deste, segue com azimute de 313°29'30” e distância de 
106,46m, até o vértice M2, de coordenadas N 
8.593.832,1825m e E 576.749,5036m confrontando com  a 
quadra desmembrada Q3A-8;  deste, segue com  azimute 
de 43°29'30" e distância de 50,00 m, até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.593.868,4563m e E 576.783,9160 m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3A-2;  deste 
segue com azimute de 133°29'30” e distância de 106,43m 
até o vértice M4 de coordenadas N 8.593.795,2044 m e  E 
576.861,1301m confrontando com a quadra desmembrada 
Q3A-10; deste segue com azimute de 223°27'38” e 
distância de 50,00m  até o vértice M1, de coordenadas N 
8.593.758,9120m e E 576.826,7374m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confrontando com a via P04. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr, tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.325,00m² e 
um perímetro de 312,91m.

LOTE Q3A-10

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice M1, de coordenadas   N 
8.593.795,2044 m e E 576.861,1301m situado na via P04; 
deste, segue com azimute de 43°27'38” e distância de 37,02 
m., até o vértice M2, de coordenadas N 8.593.822,0749m e  
E 576.886,5941m, confrontando com a via P04; deste, 
segue num trecho curvo com Desenvolvimento de 31,40 m e 
Raio de 20,00m até o vértice M3 de coordenadas N 
8.593.850,3415m e  E 576.885,8421m, confrontando com o 
cruzamento da Via P04 com a Via TP03; deste segue com 
azimute de 223°29'30” e distância de 86,41m  até o vértice 
M4 de coordenadas N 8.593.909,8145m e  E 
576.823,1519m, confrontando com a Via TP03; deste segue 
com azimute de 223°29'30” e distância de 57,00m  até o 
vértice M5 de coordenadas N 8.593.868,4563m e E 
576.783,9160m confrontando com a quadra desmembrada 
Q3A-1; desde, segue com azimute de 133°29'30” e 
distância  de 106,43m até o vértice  M1, de coordenadas N 
8.593.795,2044m. e E 576.861,1301m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confrontando com a via P04. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.985,00m² e 
um perímetro de 318,36m. 

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 
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2014.

                 ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
           SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº 153/2014
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014

“Dispõe sobre a aprovação do desmembramento de uma 
área, designada Quadra Q3B, medindo 65.949,26m², 
integrante do Loteamento PARQUE NASCENTES DO  
CAPIVARA, oriundo do Loteamento denominado “Espaço 
Alpha”, Distrito Sede, Município de Camaçari, em 12 (doze) 
novos Lotes, sendo: LOTE Q3B-1: área de 6.890,00m²; 

2; LOTE Q3B-2: área de 5.325,00 m LOTE  Q3B-3: área de 
5.325,00m²; LOTE  Q3B-4  área de 5.325,00m²; LOTE 
Q3B-5: área de 5.325,00m²; LOTE Q3B-6:área de 
5.325,00m²;LOTE Q3B-7: área de 5.985,00m²; LOTE  
Q3B-8: área de 5.985,00m²; LOTE Q3B-9: área de 
5.325,00m²; LOTE Q3B-10: área de 5.325,00m²; LOTE 
Q3B-11: área de 5.218,00m² e o       LOTE Q3B-12: área 
de 5.188,00m². 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 

o tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
16.783/2014, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

 Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área, medindo 
65.949,26m², integrante do Loteamento PARQUE 
NASCENTES DO CAPIVARA, oriundo do Loteamento 
denominado  “ Espaço Alpha”, Distrito Sede, Município de 
Camaçari, em 12 (doze) novos Lotes, sendo: LOTE Q3B-1: 

2; área de 6.890,00m²; LOTE Q3B-2: área de 5.325,00 m
LOTE  Q3B-3: área de 5.325,00m²; LOTE  Q3B-4: área de 
5.325,00m²; LOTE Q3B-5: área de 5.325,00m²; LOTE Q3B-
6:área de 5.325,00m²;LOTE Q3B-7: área de 5.985,00m²; 
LOTE  Q3B-8: área de 5.985,00m² ; LOTE Q3B-9: área de 
5.325,00m²;LOTE Q3B-10: área de 5.325,00m²;LOTE Q3B-
11: área de 5.218,00m² e o LOTE Q3B-12: área de 
5.188,00m². 

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de TERRABRÁS – TERRAPLENAGEM DO 
BRASIL S.A., devidamente registrada no Cartório do 2º 
Ofício da Comarca de Camaçari – Bahia, sob matrícula de nº 
21.193 – inscrita na Circunscrição Imobiliária desde 05 de 
novembro de 1991, R-01- Compra e Venda, de 20 de 
fevereiro de 2014.

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

ÁREA INICIAL – Q3B

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.593.849,6497m. e E 576.912,7256 m situado no bordo da 

Via TP03; deste, segue com azimute de 313°29'30" e 
distância de 212,97m,   até o vértice M2, de coordenadas N 
8.593.996,2280 m. e E 576.758,2186 m. confrontando com 
a Rua TP03;  deste, segue com  azimute de 43°27'38" e 
distância de 420,16m,  até o vértice M3 de coordenadas N 
8.594.301,2013m  e E 577.047,2280 m, confrontando com a 
via P04;  deste segue com azimute de 178°07'00” e 
distância de 219,78m  até o vértice M4 de coordenadas N 
8.594.081,5352 m e E 577.054,4516 m. confrontando com a 
quadra Q3E;  deste, segue com  azimute de 232°42'57" e 
distância de 13,66m, até o vértice M5, de coordenadas N 
8.594.073,2553m e E 577.043,5766 m, confrontando com o 
cul-de-sac da Via P04;  deste, segue com  azimute de 
164°09'34" e distância de 12,15m,   até o vértice M6, de 
coordenadas N 8.594.061,5612m e E 577.046,8947m, 
confrontando com o cul-de-sac da Via P04;  deste, segue 
com  azimute de 178°28'50" e distância de 68,44m, até o 
vértice M7, de coordenadas N 8.593.993,1448m,  e E 
577.048,7094 m, confrontando com o cul-de-sac da Via 
P04;  deste, segue com  azimute de 223°279'38" e distância 
de 197,69 m  até o vértice M1, de coordenadas N 
8.593.849,6497 m. e E 576.912,7256 m ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confrontando com a Via TP03. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro  e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000 . Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 

2projeção UTM, perfazendo-se uma área de 65.949,26 m  e 
um perímetro de 1.144,80m.   

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

                              LOTE  Q3B-1

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.594.306,8464m. e E 577.050,1693 m situado no bordo da 
Via TP01; deste, segue com azimute de 178°54'40" e 
distância de 167,45m,   até o vértice M2, de coordenadas N 
8.594.139,4283m. e E 577.053,3513m, confrontando com  
Área Verde;  deste, segue com  azimute de 313°29'56" e 
distância de 115,55m, até o vértice M3 de coordenadas N 
8.594.218,9682 m. e E 576.969,5308 m, confrontando com 
as quadras desmembradas Q3B-12, na menor porção e 
Q3B-2 na maior porção;  deste segue com azimute de 
43°23'19” e distância de 56,26m  até o vértice M4 de 
coordenadas N 8.594.259,8514m e E 577.008,1766m, 
confrontando com a rua TP01;  deste, segue com  azimute 
de 41°23'19" e distância de 63,02m.,   até o vértice M1, de 
coordenadas N 8.594.306,8464m e E 577.050,1693m, 
ponto inicial da descrição deste perímetro, confrontando 
com a Via TP01. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000 . Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 6.890,00m² e 
um perímetro de 402,28m.

LOTE Q3B-2

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.594.218,9682m. e E 576.969,5308m situado no bordo da 
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Via TP01; deste, segue com azimute de 133°29'56" e 
distância de 106,46m.,   até o vértice M2, de coordenadas N 
8.594.145,6868m e E 577.046,7559m confrontando com  a 
quadra desmembrada Q3B-1;  deste, segue com  azimute 
de 223°29'30" e distância de 50,00m.,  até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.594.109,4130 m. e E 577.012,3436 m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3B-12;  deste 
segue com azimute de 313°29'56” e distância de 106,60m 
até o vértice M4 de coordenadas N 8.594.182,7914m e E 
576.935,0162m, confrontando com a quadra desmembrada 
Q3B-3;  deste, segue com  azimute de 43°39'11" e distância 
de 50,00m, até o vértice M1, de coordenadas N 
8.594.218,9682m  e E 576.969,5308 m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confrontando com a Via TP01. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr, tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 

2  projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.325,00 m e 
um perímetro de 313,31m.
                       

LOTE  Q3B-3

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.594.182,7914m. e E 576.935,0162 m situado no bordo da 
Via TP01; deste, segue com azimute de 133°29'56" e 
distância de 106,46m,   até o vértice M2, de coordenadas N 
8.594.109,4130 m e E 577.012,3435m, confrontando com  a 
quadra desmembrada Q3B-2;  deste, segue com  azimute 
de 223°29'30" e distância de 50,00m,  até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.594.073,1392m. e E 576.977,9312m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3B-12; deste 
segue com azimute de 313°29'56” e distância de 106,57m  
até o vértice M4 de coordenadas N 8.594.146,4989m e E 
576.900,6235m, confrontando com a quadra desmembrada 
Q3B-4;  deste, segue com  azimute de 43°27'38" e distância 
de 50,00m, até o vértice M1, de coordenadas 
N8.594.182,7914m e E 576.935,0162m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confrontando com a Via TP01. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr, tendo 
como o Datum SIRGAS 2000 . Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM,, perfazendo-se uma área de 5.325,00m² e 
um perímetro de 313,23m. 
  
                                LOTE  Q3B-4

LIMITES E CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.594.146,4989m. e  E 576.900,6235m situado no bordo da 
Via TP01; deste, segue com azimute de 133°29'56" e 
distância de 106,57m,   até o vértice M2, de coordenadas N 
8.594.073,1392m e E 576.977,9312m, confrontando com  a 
quadra desmembrada Q3B-3;  deste, segue com  azimute 
de 223°29'30" e distância de 50,00m,  até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.594.036,8654m. e E 576.943,5188m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3B-11;  deste 
segue com azimute de 313°29'56” e distância de 106,55m  
até o vértice M4 de coordenadas N 8.594.110,2065m e E 
576.866,2307m. confrontando com a quadra desmembrada 
Q3B-5;  deste, segue com  azimute de 43°27'38" e distância 
de 50,00m, até o vértice M1, de coordenadas N 

8.594.146,4989m  e E 576.900,6235 m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confrontando com a Via TP01. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.325,00m² e 
um perímetro de 313,05m. 

LOTE Q3B-5

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.594.110,2065m e E 576.866,2307m situado no bordo da 
Via TP01; deste, segue com azimute de 133°29'56" e 
distância de 106,55m,   até o vértice M2, de coordenadas N 
8.594.036,8654m. e E 576.943,5188m, confrontando com  a 
quadra desmembrada Q3B-4;  deste, segue com  azimute 
de 223°29'30" e distância de 50,00m,  até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.594.000,5917m e E 576.909,1064 m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3B-10;  deste 
segue com azimute de 313°29'56” e distância de 106,52m  
até o vértice M4 de coordenadas N 8.594.073,9140m e E 
576.831,8380m, confrontando com a quadra desmembrada 
Q3B-6;  deste, segue com  azimute de 43°27'38" e distância 
de 50,00m, até o vértice M1, de coordenadas N 
8.594.110,2065m e E 576.866,2307 m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confrontando com a Via TP01. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo uma área de 5.325,00m² e um 
perímetro de 313,05m.  

LOTE Q3B-6

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.594.073,9140m e E 576.831,8380m situado no bordo da 
Via TP01; deste, segue com azimute de 133°29'56" e 
distância de 106,52m,  até o vértice M2, de coordenadas N 
8.594.000,5917m. e E 576.909,1064m, confrontando com  a 
quadra desmembrada Q3B-5;  deste, segue com  azimute 
de 223°29'30" e distância de 50,00m,  até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.593.964,3179m. e E 576.874,6940m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3B-9;  deste 
segue com azimute de 313°29'56” e distância de 106,49m  
até o vértice M4 de coordenadas N 8.594.037,6216m e E 
576.797,4453m, confrontando com a quadra desmembrada 
Q3B-7;  deste, segue com  azimute de 43°27'38" e distância 
de 50,00m, até o vértice M1, de coordenadas N 
8.594.073,9140m e E 576.831,8380 m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confrontando com a Via TP01. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr, tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.325,00m² e 
um perímetro de 313,05m. 

LOTE Q3B-7
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LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.594.037,6216m e E 576.797,4453m situado no bordo da 
Via TP01; deste, segue com azimute de 133°29'56" e 
distância de 106,52 m.,   até o vértice M2, de coordenadas N 
8.593.964,3179m e E 576.874,6940m, confrontando com  a 
quadra desmembrada Q3B-6;  deste, segue com  azimute 
de 223°29'30" e distância de 50,00m, até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.593.922,9709m. e E 576.835,4585m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3B-8;  deste 
segue com azimute de 313°29'56” e distância de 106,49m  
até o vértice M4 de coordenadas N 8.593.982,4831m e E 
576.772,7435m. confrontando com a quadra desmembrada 
Q3B-7;  deste, segue com  azimute de 43°27'38" e distância 
de 50,00m, até o vértice M1, de coordenadas N 
8.594.073,9140m e E 576.772,7435 m, confrontando com a 
Via TP03; deste segue com Desenvolvimento de 31,37m e 
Ráio de 20,01m até o vértice M5 de coordenadas N 
8.594.010,7638m e E 576.771,9935m, confrontando com a 
confluência das vias TP03 com a Via TP01; deste, segue 
com azimute de 43°19'08" e distância de 37,07 m até o 
vértice M1 de coordenadas N 8.594.037,6216m. e E 
576.797,4453m, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
confrontando com a Via TP01. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.985,00m² e 
um perímetro de 318,39m. 

 LOTE  Q3B-8

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice M1, de coordenadas N 8.593.891,0231 
m. e E 576.951,9332 m situado no bordo da Via P04; deste, 
segue com azimute de 223°27'38" e distância de 36,99 m,   
até o vértice M2, de coordenadas N 8.593.864,1765m e E 
576.926,4919 m confrontando com  a Via P04;  deste, 
segue com  Desenvolvimento de 31,42 m e Ráio de 20,00 
m.,  até o vértice M3 de coordenadas N 8.593.863,4258 m e 
E 576.898,2081 m, confrontando com a confluência da Via 
P04 com a Via TP03;  deste segue com azimute de 
313°29'57” e distância de 86,50 m  até o vértice M4 de 
coordenadas N 8.593.922,9658m e E 576.835,4639m 
confrontando com a via TP03;  deste, segue com  azimute 
de 43°29'30" e distância de 50,00m,   até o vértice M5, de 
coordenadas N 8.593.964,3179m. e E 576.874,6940 m, 
confrontando com a quadra desmembrada Q3B-7; deste 
segue com azimute de133°29'56" e distância de 106,48m 
até o vértice M1 de coordenadas N 8.593.891,0231m e E 
576.951,9332 m, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
confrontando com a quadra desmembrada Q3B-9. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central ...WGr/EGr, tendo como o Datum 
SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM, 
perfazendo-se uma área de 5.985,00m² e um perímetro 
de 318,39m.

 LOTE Q3B-9

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 

8.593.389,0231m. e E 576.951,9332m, situado no bordo da 
Via P04; deste, segue com azimute de 313°29'56" e 
distância de 106,48 m.,   até o vértice M2, de coordenadas N 
8.593.964,3179m e E 576.874,6940m confrontando com  a 
quadra desmembrada Q3B-8;  deste, segue com  azimute 
de 43°29'30" e distância de 50,00m,  até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.594.000,5917m e E 576.909,1064 m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3B-6;  deste 
segue com azimute de 133°29'56” e distância de 106,45m  
até o vértice M4 de coordenadas N 8.593.927,3156m e E 
576.986,3260m confrontando com a quadra desmembrada 
Q3B-10;  deste, segue com  azimute de 223°27'38" e 
distância de 50,00m.,   até o vértice M1, de coordenadas N 
8.593.389,0231m. e E 576.951,9332m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confrontando com a Via P04. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.325,00m² e 
um perímetro de 313,05m.

LOTE Q3B-10

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.593.927,3156m. e E 576.986,3260m situado no bordo da 
Via P04; deste, segue com azimute de 313°29'56" e 
distância de 106,45 m, até o vértice M2, de coordenadas N 
8.594.000,5917m. e E 576.909,1064m, confrontando com  a 
quadra desmembrada Q3B-9;  deste, segue com  azimute 
de 43°29'30" e distância de 50,00m, até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.594.036,8654m. e E 576.943,5188 m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3B-5;  deste 
segue com azimute de 133°29'56” e distância de 106,43m  
até o vértice M4 de coordenadas N 8.593.963,6080m e E 
577.020,7187m, confrontando com a quadra desmembrada 
Q3B-11;  deste, segue com  azimute de 223°27'38" e 
distância de 50,00m, até o vértice M1, de coordenadas N 
8.593.927,3156m e E 576.986,3260 m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, confrontando com a Via P04. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.325,00m² e 
um perímetro de 313,05m. 

LOTE Q3B-11
                    
LIMITES E CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.593.963,6080m e E 577.020,7187m, situado no bordo da 
Via P04; deste, segue com azimute de 313°29'56" e 
distância de 106,43 m.,   até o vértice M2, de coordenadas N 
8.594.036,8654m e E 576.943,5188m confrontando com  a 
quadra desmembrada Q3B-10;  deste, segue com  azimute 
de 43°29'30" e distância de 50,00m,  até o vértice M3 de 
coordenadas N 8.594.073,1392m e E 576.977,9312m, 
confrontando com a quadra desmembradas Q3B-4;  deste 
segue com azimute de 133°29'56” e distância de 97,09 m  
até o vértice M4 de coordenadas N 8.594.006,3069m e E 
577.048,3602m confrontando com a quadra desmembrada 
Q3B-12;  deste, segue, num trecho curvo, com  



Desenvolvimento de  24,31m e Raio de 30,05m,  até o 
vértice M5, de coordenadas N 8.593.984,1249 m e E 
577.040,1616m, confrontando com a Via P04; deste, segue 
com  azimute de 223°27'38" e distância de 28,27m,  até o 
vértice M1 de coordenadas N 8.593.963,6080m. e E 
577.020,7187m, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
confrontando com a Via P04. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.218,00m² e 
um perímetro de 306,08m.

                       LOTE Q3B-12

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vért ice M1 ,  de coordenadas N 
8.594.006,3069m e E 577.048,3602m situado no bordo da 
Via P04; deste, segue com azimute de 313°29'56" e 
distância de 97,09m, até o vértice M2, de coordenadas N 
8.594.073,1392m  e E 576.977,9312 m. confrontando com  
a quadra desmembrada Q3B-11;  deste, segue com  
azimute de 43°29'30" e distância de 100,00m,  até o vértice 
M3 de coordenadas N 8.594.145,6868m e E 577.046,7559 
m, confrontando com as quadras desmembradas Q3B-3 e 
Q3B-4;  deste segue com azimute de 133°29'56” e distância 
de 9,09m  até o vértice M4 de coordenadas N 
8.594.139,4282m e E 577.053,3513m  confrontando com a 
quadra desmembrada Q3B-1;  deste segue com azimute de 
178°54'40” e distância de 57,90 m  até o vértice M5 de 
coordenadas N 8.594.081,5353m e E 577.054,4516 m 
confrontando, no menor trecho, com a Área Verde e no 
maior trecho com a quadra desmembrada Q3E-1; deste, 
segue, num trecho curvo, com  Desenvolvimento de  
27,37m e Raio de 11,50m,  até o vértice  M6, de 
coordenadas N 8.594.061,5612m. e E 577.046,8946 m, 
confrontando com o Cul-de-Sac da Via P04;  deste, segue 
com  azimute de 178°28'50" e distância de 55,27m,  até o 
vértice M1 de coordenadas N 8.594.006,3069m  e E 
577.048,3602  m, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
confrontando com a Via P04. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr/EGr , tendo 
como o Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM, perfazendo-se uma área de 5.188,00m² e 
um perímetro de 346,63m.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM DE 27 DE NOVEMBRO DE 
2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

                                          

PORTARIA Nº 154/2014
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no 
uso das suas competências que lhes foram atribuídas, em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93 , 

R E S O L V E

Art. 1º - Alterar a Portaria nº 94/2014, de 15 de julho de 2014, 
que  designou a Comissão com fim específico  da gestão do 
Contrato nº 0140/2014, firmado com a empresa 
S A N E A N D O  –  P R O J E TO S  E N G E N H A R I A E  
CONSULTORIA LTDA-ME,  para excluir a servidora Lélia 
Maria dos Reis Dias, cadastro nº 7909-9.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 
2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO       

PORTARIA Nº 155/2014
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014

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 novembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 3.925, de 30 de janeiro de 2009, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 2.486/2014, de 05 de 
fevereiro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL OPERAÇÃO, 
válida pelo prazo de quatro anos à empresa TREVO 
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., inscrita no CNPJ sob 
nº 14.486.153/0003-67, com sede na Via Perimetral, s/n, 
Polo Industrial, inserido na Zona Industrial - CA - ZI, Distrito 
Sede, Camaçari-BA, conforme PDDU, Lei Municipal nº 866, 
de 11 de janeiro de 2008, para atividade de comércio 
varejista de combustíveis líquidos e lubrificantes de veículos 
automotores, sistema de abastecimento de Gás Natural 
Veicular - GNV. O estabelecimento está Instalado numa área 
de 148.070,00 m² e área construída de 4.230,00m², com 
capacidade de armazenamento em tanques subterrâneos 
de 165m³ de combustível, a atividade é constituída por 
comércio de derivados de petróleo, abastecimento e 
distribuição de gasolina, etanol, diesel e óleos lubrificantes, 
troca de óleo, lanchonete e restaurante. 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 - realizar a caracterização dos efluentes 
destinados às caixas separadoras água-óleo em dois 
pontos, cada uma, antes e depois do tratamento; III - 
monitorar os efluentes, utilizando os parâmetros, pH, DQO, 
óleos, graxas e sólidos em suspensão; IV - apresentar 
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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; V - 
encaminhar as águas da lavagem de veículos para caixa 
separadora água e óleo; VI - encaminhar o esgoto doméstico 
para fossa séptica com sumidouro, de acordo com a NBR 
7229 ABNT; VII - manter em seus arquivos a documentação 
comprobatória do serviço de manutenção da fossa; VIII - 
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; IX - manter em seus arquivos, à 
disposição da fiscalização, documentação comprobatória 
do destino do óleo queimado; X – apresentar, no prazo de 60 
dias, 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; XI - promover periodicamente junto aos 
funcionários, treinamento quanto à aplicação do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólido – PGRS, do Programa 
de Gerenciamento de Risco – PGR, do Plano de 
Emergência Ambiental – PEA e do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais - PPRA; XII - 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 sua queima ou disposição aleatória; XIII - 
promover previamente ao descarte ou reutilização das 
embalagens de lubrificantes, o completo escoamento dos 
resíduos, através de perfuração e deformação, 
impossibilitando a sua reutilização; XIV - os resíduos, de 
qualquer natureza, não poderão, ser queimados a céu 
aberto ou dispostos diretamente no solo ou em corpos 
d'água; XV - apresentar, no prazo de 90 dias, para a 
aprovação da CMA/SEDUR, Plano de Prevenção de Riscos 
Ambientais - PPRA; XVI - apresentar as notas fiscais de 
compra dos tanques de armazenamento, inclusive do 
tanque de óleo queimado; XVII - 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; XVIII - 
os tanques subterrâneos deverão ser instalados, a uma 
distância mínima de 1,50m do lençol freático, devidamente 
protegidos, a fim de evitar a percolação de combustíveis no 
lençol freático; XVIX - os respiros dos tanques subterrâneos 
de armazenamento de combustíveis, deverão atender as 
normas técnicas da ABNT e manter a distância mínima 
horizontal de três metros, entre estes e quaisquer 
edificações; XX - 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; XXI - instalar e operar 
adequadamente caixas separadoras água e óleo, nas áreas 
de abastecimentos, lavagens de veículos e troca de óleo; 
XXII - o óleo retido e coletado periodicamente deverá ser 
enviando para unidades de re-refino por empresas com 
Licença Ambiental e credenciadas pela ANP; XXIII - 
acondicionar o óleo usado proveniente das operações de 
troca, a borra do separador água/óleo e o óleo resultante do 
escoamento das embalagens de produtos automotivos, 
preferencialmente, em tanques subterrâneos; XXIV - para 
acondicionamento em tambores ou bombonas, armazená-

los em área coberta, com piso impermeabilizado, provido de 
contenção para eventuais vazamentos; XXV - informar 
imediatamente à SEDUR, quando da ocorrência de 
vazamentos, promovendo a remediação de toda a área 
contaminada; XXVI - 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; 
XXVII - impermeabilizar, no prazo de um ano, toda área de 
estacionamento e de circulação de veículos de cargas, 
destinando as águas pluviais para o Separador de Água e 
Óleo - SAO; XXVIII - realizar a manutenção periódica do 
sistema de drenagem de águas pluviais; XXIX - não utilizar 
tanques recuperados em instalações subterrâneas 
(SASCs), mesmo que jaquetados; XXX - não utilizar tanques 
subterrâneos de parede simples, sem revestimento externo. 
Em caso de ainda possuir este tipo de equipamento, deve 
substituí-lo por tanque de parede dupla (jaquetado), no 
prazo de até 2 anos; XXXI - dispor cópia do Plano de 
Emergência, em local visível e de fácil acesso, para 
conhecimento dos funcionários e fins de fiscalização, no 
caso de situação de risco; XXII - realizar treinamento 
específico com os funcionários, para procedimentos, em 
caso de situações emergenciais; XXIII - seguir as 
recomendações da Portaria nº 3.214, do Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE, NR 23, relativa aos 
equipamentos de combate a incêndio; XXIV - manter a 
CMA/SEDUR atualizada quanto às alterações de consumo 
de água e energia elétrica, com a apresentação das 
respectivas, cartas de viabilidades das concessionárias 
responsáveis; XXXV - comunicar imediatamente à SEDUR, 
quanto à ocorrência de vazamentos ou acidentes, 
promovendo a remediação das áreas contaminadas; XXXVI 
- dispor de Plano de Remediação, atualizado para as áreas 
contaminadas; XXXVII - a remediação das áreas 
contaminadas, em casos de acidentes, deverá ser realizada 
com base no Plano de Remediação, aprovado previamente 
pela CMA/SEDUR; XXXVIII - em casos de graves e de 
extensão de danos ambientais, a CMA/SEDUR poderá 
permitir a execução de ações emergenciais de remediação 
pelo empreendedor, antes da obtenção da autorização 
ambiental pertinente; XXXIX - realizar investigação prévia 
de contaminação do solo e lençol freático, quando das 
operações de troca de tanques ou tubulações, e encaminhar 
os resultados à CMA/SEDUR; XL - 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; 
XLI - cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego, pertinentes às atividades da empresa; 
XLII - obedecer aos condicionantes da outorga do Instituto 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, quanto ao 
uso e proteção das águas subterrâneas; XLIII - promover, no 
prazo de sessenta dias, a sinalização horizontal e vertical 
das áreas de estacionamento e de circulação e acesso de 
pedestre, conforme padrão legalmente estabelecido; XLIV - 
manter os dispositivos de sinalização em perfeito estado de 
conservação; XLV - manter atualizado o Atestado de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar-BA, quanto ao 
projeto de segurança e combate a incêndio da empresa; 
XLVI - requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de 
setembro 2008. 

Art. 2.º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental ,  de competência da Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
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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 mantidas 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  27 DE NOVEMBRO DE 
2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 156 /2014
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014

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 novembro de 2008, no que 
couber, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo Nº 17.523/2014, de 03 de novembro de 
2014, e considerando o estudo urbanístico apresentado, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento CENTRAL PARK 
RESIDENCE, da empresa ROTMA CONSTRUTORA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 05.290.199/0001-53, com 
sede na Av. Anita Garibaldi, 1.815, Sala 111, Bloco A, Centro 
Médico e Empresarial - CME, Federação, Salvador-BA, 
instrumento que subsidia o processo de licenciamento para 
a implantação de um empreendimento pluriresidencial, do 
tipo edifício de apartamentos, situado no Distrito Sede, com 
endereço na Rua Paranapanema, s/n, Nova Vitória, 
Camaçari-BA, inserido na Zona Central – ZCEN, da  
Macrozona Urbana de Sede, CA-ZU.1, conforme Lei 
Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O 
empreendimento possui área total do terreno igual a 
1.500,00m², área total construída de 6.311,89m². O projeto 
inclui 01 torre com 12 (doze) pavimentos, sendo um 
pavimento de subsolo + térreo + 10 pavimentos tipo, 
totalizando 60 unidades habitacionais, mais 83 vagas de 
estacionamento (65 no subsolo e 18 no térreo), 01 salão de 
festas, 01 academia, 01 parquinho, 01 piscina adulto, 01 
piscina infantil e 01 quadra, segundo planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar os impactos 
negativos decorrentes da implantação do empreendimento, 
deverá o empreendedor:

I  –  Q u a n t o  a o s  p r o c e s s o s  e r o s i v o s ,  à  
impermeabilização do solo e à drenagem:

Manter áreas permeáveis, de acordo com a legislação 
municipal local;

  

Executar o Projeto de Drenagem das Águas Pluviais, 
visando mitigar os impactos do assoreamento de corpo 
hídrico e de rebaixamento do lençol freático.

II – Quanto ao esgotamento sanitário:
a) Responsabilizar-se pela construção de uma 
Estação de Tratamento de Efluentes - ETE, dentro dos 
limites do empreendimento, atendendo aos padrões de 
eficiência, NBR 12209, caso o sistema de esgotamento 
sanitário que está sendo executado pela EMBASA, nesta 
cidade, não seja implantado até a data de conclusão das 
obras; 
b) O projeto da Estação de Tratamento de Efluentes 
Líquidos de origem Sanitária, Unidade Compacta, para o 
empreendimento residencial, deverá ter capacidade para 
atender à população estimada, e deverá ter o projeto 
aprovado pela Coordenadoria de Meio Ambiente - CMA, da 
SEDUR;
c) Fazer o correto armazenamento temporário dos 
efluentes no empreendimento, de forma a não contaminar o 
solo e os recursos hídricos.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:
a) Arcar com os custos de envio de resíduos (coleta de lixo) 
para uma empresa licenciada;
b) Cumprir o Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, e envio dos resíduos a empresas 
licenciadas da região, apresentando na conclusão, o 
Certificado de Destino Final; 
c) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos (PGRS) da fase de operação e implantá-lo, 
possibilitando o correto gerenciamento dos resíduos;
 
d) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes na Lei 
Nº 973/2009 e Lei Complementar Nº 913/2008, ambas 
municipais, no que se refere à gestão de resíduos.

V – Quanto à Poluição Sonora e do Ar:
a) Efetuar controle no horário de trabalho, e no nível de ruído 
durante o período das obras; 
b) Obedecer às normas técnicas, quanto aos equipamentos 
usados no período de obras, bem como mantê-los em 
adequada manutenção; 
c) Seguir todas as diretrizes aplicáveis constantes no 
Código de Polícia Administrativa do Município de Camaçari 
(Lei Nº 1120/2010), quanto a este aspecto da poluição 
sonora;
d) Monitorar a poluição atmosférica por material particulado, 
durante a fase da obra, minimizando através do uso de 
Equipamento de Proteção Coletiva - EPC e Equipamento de 
Proteção Individual - EPI.

VI – Quanto à compensação à paisagem local:
Executar projeto paisagístico no empreendimento, que 
considere o uso de espécies nativas, observadas na região 
de Camaçari.

VII – Quanto à mobilidade e acessibilidade:
a) Implantar calçada para pedestres, conforme projeto 
arquitetônico;
b) Promover a acessibilidade de pedestres, motoristas e 
ciclistas, através do calçamento e pavimentação dos 
acessos, já previstos em projeto;
c) Atender aos demais itens dispostos na Viabilidade nº 
973/2014, de 26 de novembro de 2014, expedida pela 
Superintendência de Trânsito e Transporte - STT.

Art. 3.º Essas medidas devem ser executadas e 
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comprovadas até a conclusão da implantação do 
empreendimento, às suas custas, configurando-se como 
condicionantes à emissão do Alvará de Habite-se. 
Art. 4.º O empreendedor deverá assinar Termo de 
Compromisso com a Secretar ia Municipal  de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, assumindo a 
responsabilidade por essas medidas. 
Art. 5.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 28 DE NOVEMBRO DE 
2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LÉLIA MARIA DOS REIS DIAS
ASSESSORIA TÉCNICA

PORTARIA Nº 157/2014
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014

“Dispõe sobre a aprovação do desmembramento de uma 
área medindo 77.434,82m² , situada na Avenida Jorge 
Amado, s/nº, bairro Ponto Certo, Distrito Sede,  Município de 
Camaçari,  em 11 (onze)novos Lotes, sendo: LOTE 2A – 
área 12.618,04m²; LOTE 2B - área 10.556,73m²; LOTE  2C 
- área 10.736,66m² ;LOTE  2D – área 10.784,68m²; LOTE 
2E - área  10.692,07m²; LOTE 2F - área  6.499,05m²; LOTE 
2G – área 6.500,65m²; LOTE 2H área 2.443,28m²;LOTE 2I- 
área  2.180,72m²;LOTE 2J  - área 2.115,02m²; LOTE 2K – 
área 2.307,92m². 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 

o tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
10.438/2014, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área medindo 
77.434,82m², situada na Avenida Jorge Amado, s/nº, bairro 
Ponto Certo, Distrito Sede, Município de Camaçari,  em 11 
(onze)novos Lotes, sendo: LOTE 2A – área 12.618,04m²; 
LOTE 2B - área 10.556,73m²; LOTE  2C - área 10.736,66m² 
;LOTE  2D – área 10.784,68m²; LOTE 2E - área  
10.692,07m²; LOTE 2F - área  6.499,05m²; LOTE 2G – área 
6.500,65m²; LOTE 2H área 2.443,28m²;LOTE 2I- área  
2.180,72m²;LOTE 2J  - área 2.115,02m²; LOTE 2K – área 
2.307,92m². 

Parágrafo único –  A área ora desmembrada é de 
p rop r iedade  da   empresa  LD  CAMAÇARI  
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS  S/A, devidamente 
registrada no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Camaçari 
– Bahia, sob matrícula de nº 18.090 – inscrito na 
Circunscrição Imobiliária em 05 de novembro de 1991,  R-01 
– integralização de capital, de 20 de maio de 2014,  AV-02 - 
alteração de área, de 12 de setembro de 2014 e AV-03 – 
alteração de denominação social, de 09 de outubro de 2014.

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

ÁREA INICIAL – LOTE 2

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.595.016,1305m e E= 
575.483,4046m, situado em uma edificação existente, 
seguiu-se por um limite não materializado tendo como 
confrontante o Lote 03, obteve-se um azimute verdadeiro de 
217°25'30" e com uma distância de 98,08m, chegou-se ao 
V.1; Deste ponto, abandonou-se a confrontação com o Lote 
03 e passando a limitar-se com o Lote 01, seguiu-se por um 
limite não materializado, obteve-se uma distância de 
321,02m através de um arco de raio igual a 1.749,50m, 
chegou-se ao V.2; Daí, mantendo-se com o mesmo 
confrontante, obteve-se um azimute verdadeiro de 
335°06'32" e com uma distância de 18,95m, chegou-se ao 
V.3; Deste ponto, ainda confrontando-se com o referido 
Lote, seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se 
uma distância de 16,74m através de um arco de raio igual a 
1.774,00m, chegou-se ao V.4; Daí, mantendo-se com o 
mesmo confrontante, obteve-se um azimute verdadeiro de 
298°36'35" e com uma distância de 15,55m, chegou-se ao 
V.5; Deste ponto, ainda confrontando-se com o Lote 01, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se uma 
distância de 286,87m através de um arco de raio igual a 
1.749,50m, chegou-se ao V.6; Daí, mantendo-se a 
confrontação com o Lote 01, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 68,87m através 
de um arco de raio igual a 42,58m, alcançando-se o V.7, 
ponto situado a uma distância de 11,24m do meio-fio 
pertencente à Av. Jorge Amado; Deste ponto, abandonou-se 
a confrontação com o Lote 01, e passando a limitar-se com a 
Av. Jorge amado, obteve-se três alinhamentos consecutivos 
com os seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.7/V.8 
= 61°37'33" e 30,49m; V.8/V.9 = 61°37'32" e 8,89m; V.9/V.10 
= 75°05'30" e 18,61m; Daí, abandonando-se a confrontação 
com os limites da Av. Jorge Amado, e passando a limitar-se 
com um córrego existente, obteve-se dois alinhamentos 
consecutivos com os seguintes azimutes verdadeiros e 
distâncias: V.10/V.11 = 139°17'40" e 87,00m; V.11/V.12 = 
151°06'20" e 64,26m; Deste ponto situado no canto de um 
muro existente pertencente ao Condomínio Haiana, seguiu-
se com um azimute verdadeiro de 137°35'08" e com uma 
distância de 20,66m, alcançou-se o limite de propriedades 
entre o referido condomínio Haiana e o condomínio Portal do 
Sol; Daí, medindo-se 20,47m tendo como confrontante este 
ultimo, chegou-se ao limite com o terreno de propriedade do 
Sr. Jackson da Silveira Palmeira; Deste ponto, situado no 
final do muro citado anteriormente, mediu-se mais 133,41m 
através de uma cerca existente, e num total de 174,54m, 
chegou-se ao V.13; Daí, ainda através de uma cerca 
existente e mantendo-se como confrontante a propriedade 
do Sr. Jackson da Silveira Palmeira, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 137°33'13" e com uma distância de 129,58m, 
chegou-se ao limite entre as propriedades pertencentes ao 
Sr. Jackson da Silveira Palmeira e um terreno de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Camaçarí - PMC, e 
num total de 260,90m, chegou-se ao V.14, ponto situado no 
canto de um muro existente; Deste ponto, passando-se a ter 
como confrontante a propriedade pertencente ao Posto de 
Combustíveis Gasoto Ltda, e seguindo-se pelo referido 
muro obteve-se um azimute verdadeiro de 137°23'40" e com 
uma distância de 54,30m, chegou-se ao V.15, ponto situado 
no final do muro e canto de uma edificação existente; Daí, 
seguiu-se pelo limite da referida edificação e tendo como 
confrontante o Posto de Combustíveis Gasoto Ltda, 
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obeteve-se um azimute verdadeiro de 136°54'49" e com 
uma distância de 11,81m, alcançou-se ao V.0, vértice inicial 
da poligonal descrita, perfazendo-se uma área de 
77.434,82m² e um perímetro de 1.536,89m. 

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento ficam 
assim descritas e caracterizadas:

LOTE 2A

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.595.421,2404m e E= 
575.125,3820m, tendo como confrontante o Lote 2B, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 236°21'01" e com uma distância de 
88,79m, alcançou-se o limite dos Lotes 2B e Lote 2H; Daí, 
mediu-se mais 25,00m, e num total de 113,79m, chegou-se 
ao V.1; Deste ponto, abandonou-se a confrontação com o 
Lote 2H, e passando a limitar-se com o Lote 01 (Eixo viário 
01), seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se 
uma distância de 79,54m através de um arco de raio igual a 
1.749,50m, chegou-se ao V.2; Daí, mantendo-se a 
confrontação, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se uma distância de 68,87m, através de um arco de 
raio igual a 42,58m, chegou-se ao V.3; Deste ponto, 
passando a confrontar-se com a Avenida Jorge Amado, 
obteve-se três alinhamentos consecutivos, com os 
seguintes azimutes verdadeiros e distancias: V.3/V.4 = 
61°37'33" e 30,49m; V.4/V.5 = 61°37'33" e 8,89m; V.5/V.6 = 
75°05'30 e 18,61m; Daí, abandonando-se a confrontação 
com a Avenida Jorge Amado e passando a limitar-se com o 
córrego existente, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se dois alinhamentos consecutivos, 
com os seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.6/V.7 
= 139°17'40" e 87,00; V.7/V.0 = 151°06'20" e 24,12m, vértice 
inicial da poligonal descrita, perfazendo-se uma área de 
12.618,04m² e um perímetro de 431,33m. 

LOTE  2B

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.595.333,4145m e E= 
575.192,9080m, situado em uma cerca existente, tendo 
como confrontante o Lote 2C, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
232°28'01" e com uma distância de 117,59m, chegou-se ao 
V.1; Deste ponto, passando a limitar-se com o Lote 01 (Eixo 
viário 01), seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se uma distância de 20,00m, através de um arco de 
raio igual a 1.749,50m, chegou-se o V.2; Daí, passando a 
limitar-se com o Lote 2H, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se dois alinhamentos consecutivos 
com os seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.2/V.3 
= 52°28'01" e 25,00m; V.3/V.4 = 324°44'31" e 96,89m; Deste 
ponto, abandonando-se a confrontação com o Lote 2H e 
passando a limitar-se com o Lote 2A, seguiu-se por um limite 
não materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
56°21'01" e com uma distância de 88,79m, chegou-se ao 
V5; Daí, passando-se a ter como confrontante um córrego 
existente, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 151°06'20" e com uma 
distância de 40,14m, chegou-se o V.6, ponto situado num 
canto de um muro existente; Deste ponto, seguiu-se por 
uma cerca existente, tendo como confrontante o condomínio 
Haiana, obteve-se um azimute verdadeiro de 137°35'08" e 
com uma distância de 20,73m, chegou-se ao limite entre os 

Condomínios Haiana e Portal do Sol, daí mediu-se mais 
20,67m, e chegou-se ao limite entre o condomínio Portal do 
Sol e a Propriedade do Sr. Jackson da Silveira Palmeira, 
deste ponto mediu-se mais 30,23m, e num total de 71,36m, 
alcançou-se o V.0, vértice inicial da poligonal descrita, 
perfazendo-se uma área de 10.556,73m² e um perímetro de 
459,77m. 

LOTE  2C

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.595.256,7581m e E= 
575.262,9408m, situado em uma cerca existente, tendo 
como confrontante o Lote 2D, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
228°48'10" e com uma distância de 98,14m, chegou-se ao 
V.1; Deste ponto, abandonou-se a confrontação com o Lote 
2D e passando a limitar-se com o Lote 2I, seguiu-se por um 
limite não materializado, obteve-se uma distância de 
89,80m, através de um arco de raio igual a 1.771,20, 
chegou-se ao V.2; Daí, ainda com o mesmo confrontante, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 232°28'02" e com uma 
distância de 25,00m, chegou-se ao V.3; Deste ponto, 
passando a confrontar-se com o Lote 01 (Eixo viário 01), 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se uma 
distância de 20,00m, através de um arco de raio igual a 
1.749,50m, chegou-se ao V.4; Daí, passando a limitar-se 
com o Lote 2B, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 52°28'01" e com uma 
distância de 117,59m, chegou-se ao V.5, ponto situado em 
uma cerca existente; Deste ponto, abandonou-se a 
confrontação com o Lote 2B, e passando a limitar-se com a 
propriedade do Sr. Jackson da Silveira Palmeira, seguiu-se 
pela cerca existente, obteve-se um azimute verdadeiro de 
137°35'07" e com uma distância de 103,83m, alcançou-se o 
V.0, vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-se uma 
área de 10.736,66m² e um perímetro de 454,36m. 

LOTE  2D

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.595.181,7192m e E= 
575.331,5721m, situado em uma cerca existente, tendo 
como confrontante o Lote 2E, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
225°14'16" e com uma distância de 122,20m, chegou-se ao 
V.1; Deste ponto, passando a limitar-se com o Lote 01 (Eixo 
viário 01), seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se uma distância de 20,00m, através de um arco de 
igual 1.749,50m, chegou-se ao V.2; Daí, passando a limitar-
se com o Lote 2J, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 45°06'15" e com uma 
distância de 25,00m, chegou-se ao V.3; Deste ponto, ainda 
confrontando-se com o citado Lote, obteve-se uma distância 
de 87,72m, através de um arco de igual 1.724,50m, chegou-
se ao V.4; Daí, abandonou-se a confrontação com o Lote 2J 
e passando a limitar-se com o Lote 2C, seguiu-se por um 
limite não materializado, obteve-se azimute verdadeiro de 
48°48'10" e com uma distância de 98,14m, chegou-se ao 
V.5, ponto localizado em uma cerca existente; Deste ponto, 
passando a limitar-se como terras do Sr. Jackson da Silveira 
Palmeira, seguiu-se pela cerca existente, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 137°33'13" e com uma distância de 
101,69m, chegou-se ao V.0, vértice inicial da poligonal 
descrita, perfazendo-se uma área de 10.784,68m² e um 
perímetro de 454,75m.
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LOTE 2E

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.595.103,6770m e E= 
575.402,9503m, situado em uma cerca existente, seguiu-se 
por um limite não materializado, tendo como confrontante o 
Lote 2F, obteve-se um azimute verdadeiro de 221°31'56" e 
com uma distância de 89,51m, chegou-se ao V.1; Deste 
ponto, passando a limitar-se com o Lote 2K, seguiu-se por 
um limite não materializado, obteve-se uma distância de 
91,48m, através de um arco de raio igual a 1.724,50m, 
chegou-se ao V.2; Daí, mantendo-se com o mesmo 
confrontante, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 225°22'16" e com uma 
distância de 25,00m, chegou-se ao V.3; Deste ponto, 
abandonou-se a confrontação com o Lote 2K, e passando a 
limitar-se com o Lote 01 (Eixo viário 01), seguiu-se por um 
limite não materializado, obteve-se uma distância de 
20,00m, através de um arco de raio igual a 1.749,50m, 
chegou-se ao V.4; Daí, passando a limitar-se com o Lote 2D, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 45°14'16" e com uma distância de 
122,20m, chegou-se ao V.5, ponto situado em uma cerca 
existente; Deste ponto, passando a limitar-se com a 
propriedade do Sr. Jackson da Silveira Palmeira, seguiu-se 
pela referida cerca, obteve-se um azimute verdadeiro de 
137°33'13" e com uma distância de 27,23m, chegou-se ao 
limite de propriedades entre o citado Sr. Jackson da Silveira 
Palmeira e a construtora Tenda Negócios Imobiliários S.A, 
mediu-se mais 78,53m, e num total de 105,76m chegou-se 
ao V.0, vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-se 
uma área de 10.692,07m²  e um perímetro de 453,96m.

LOTE 2F

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.595.061,6586m e E= 
575.441,3964m, situado em uma edificação existente, 
seguiu-se por um limite não materializado, tendo como 
confrontante o Lote 2G, obteve-se um azimute verdadeiro 
de 219°33'19" e com uma distância de 107,57m, chegou-se 
ao V.1; Deste ponto, abandonou-se a confrontação com o 
Lote 2G e passando a limitar-se com o Lote 01 (Eixo viário 
01), seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se 
uma distância de 60,36m, através de um arco de raio igual a 
1.749,50m, chegou-se ao V.2; Daí, abandonando-se a 
confrontação do Lote 01 (Eixo viário 01), e passando-se a ter 
como confrontante o Lote 2K, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
41°31'56" e com uma distância de 25,00m, chegou-se ao 
limite entre os Lotes 2K e Lote 2E, e num total de 114,51m, 
chegou-se ao chegou-se ao V.3, ponto localizado em uma 
cerca existente; Deste ponto, passando a limitar-se com o 
terreno da construtora Tenda Negócios Imobiliário S.A, 
seguiu-se por uma cerca existente, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 137°33'13" e com uma distância de 52,79m, 
chegou-se o V.4, ponto localizado em um canto de muro 
existente; Daí, passando-se a ter como confrontante a 
propriedade pertencente ao Posto de Combustíveis Gasoto 
Ltda, seguiu-se pelo citado muro, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 137°23'43" e com uma distância de 4,16m, 
alcançou-se o V.0, vértice inicial da poligonal descrita, 
perfazendo-se uma área de 6.499,05m² e um perímetro de 
339,40m.

LOTE 2G

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.595.016,1348m e E= 
575.483,4006m, situado em uma edificação existente, 
seguiu-se por um limite não materializado, tendo como 
confrontante o Lote 03, obteve-se um azimute verdadeiro de 
217°25'18" e com uma distância de 98,08m chegou-se ao 
V.1; Deste ponto, abandonou-se a confrontação com o Lote 
03 e passando a limitar-se com o Lote 01 (Eixo viário 01), 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se uma 
distância de 65,04m através de um arco de raio igual a 
1.749,50m, chegou-se ao V.2; Daí, abandonando-se a 
confrontação com o Lote 01 (Eixo viário 01), e passando-se 
a ter como confrontante o Lote 2F, seguiu-se por um limite 
não materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
39°33'19" e com uma distância de 107,57m, chegou-se ao 
V.3, ponto localizado em um muro existente; Deste ponto, 
passando a limitar-se com a propriedade pertencente ao 
Posto de Combustíveis Gasoto Ltda, seguiu-se pelo citado 
muro, obteve-se um azimute verdadeiro de 137°23'40" e 
com uma distância de 50,14m, chegou-se ao V.4, ponto 
localizado em um canto de uma edificação existente; Deste 
ponto, mantendo-se com o mesmo confrontante, seguiu-se 
pela referida edificação existente, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 136°54'48" e com uma distância de 11,81m, 
alcançou-se o V.0, vértice inicial da poligonal descrita, 
perfazendo-se uma área de 6.500,65m² e um perímetro de 
332,63m.

 LOTE 2H

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.595.292,9353m e E= 
575.107,3886m, tendo como confrontante o Lote 2B, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 232°28'01" e com uma distância de 
25,00m, chegou-se ao V.1; Deste ponto, passando a limitar-
se com o Lote 01 (Eixo viário 01), seguiu-se por um limite 
não materializado, obteve-se uma distância de 98,58m, 
através de um arco de raio igual a 1.749,50m, chegou-se o 
V.2; Daí, passando a limitar-se com o Lote 2A, seguiu-se por 
um limite não materializado, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 56°21'01" e com uma distância de 25,00m, 
chegou-se ao V3; Deste ponto, passando-se a ter como 
confrontante o Lote 2B, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 96,89m, através 
de um arco de raio igual a 1.724,50m, alcançou-se o V.0, 
vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-se uma área 
de 2.443,28m² e um perímetro de 245,47m.

 LOTE 2 I

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.595.192,1194m e E= 
575.189,0973m, tendo como confrontante o Lote 2J, seguiu-
se por um limite não materializado, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 228°53'11" e com uma distância de 19,50m, 
chegou-se ao V.1; Deste ponto, abandonou-se a 
confrontação com o Lote 2J, e passando a limitar-se com o 
Lote 01 (Eixo viário 01), seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se dois alinhamentos consecutivos 
com os seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.1/V.2 
= 318°57'06" e 8,03m; V.2/V.3 = 298°36'35" e 15,55m; Daí, 
ainda com o mesmo confrontante, obteve-se uma distância 
de 68,74m, através de um arco de raio igual a 1.749,50m, 
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chegou-se ao V.4; Daí, passando a limitar-se com o Lote 2C, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 52°28'02" e com uma distância de 
25,00m, chegou-se ao V.5; Deste ponto, mantendo-se com o 
mesmo confrontante, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 89,80m, através 
de um arco de raio igual a 1.771,20m, alcançou-se o V.0, 
vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-se uma área 
de 2.180,72m² e um perímetro de 226,62m. 

LOTE 2J 

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.595.127,5935m e E= 
575.248,5098m, tendo como confrontante o Lote 2D, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 225°06'15" e com uma distância de 
25,00m, chegou-se ao V.1; Deste ponto, abandonou-se a 
confrontação com o Lote 2D, e passando a limitar-se com o 
Lote 01 (Eixo viário 01), seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 62,46m, através 
de um arco de raio igual a 1.749,50m, chegou-se ao V.2; Daí, 
mantendo-se com o mesmo confrontante, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 335°06'32" e com uma distância de 
18,95m, chegou-se ao V.3; Deste ponto, mantendo se a 
confrontação com o Lote 01 (Eixo viário 01), seguiu-se por 
um limite não materializado, obteve-se uma distância de 
8,71m, através de um arco de raio igual a 1.744,00m, 
chegou-se ao V.4; Daí, passando a limitar-se com o Lote 2I, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 48°53'11" e com uma distância de 
19,50m, chegou-se ao V.5; Deste ponto, abandonou-se a 
confrontação com o Lote 2I, e passando a limitar-se com o 
Lote 2D, seguiu-se por um limite não materializado, obteve-
se uma distância de 87,72m, através de um arco de raio 
igual a 1.724,50m, alcançou-se o V.0, vértice inicial da 
poligonal descrita, perfazendo-se uma área de 2.115,02m² e 
um perímetro de 222,34m. 

 LOTE 2K 

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.595.036,6712m e E= 
575.343,6016m, tendo como confrontante o Lote 2F, seguiu-
se por um limite não materializado, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 221°31'56" e com uma distância de 25,00m, 
chegou-se ao V.1; Deste ponto, passando a limitar-se com o 
Lote 01 (Eixo viário 01), seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 93,15m, através 
de um arco de raio igual a 1.749,50m, chegou-se ao V.2; Daí, 
abandonou-se a confrontação com o Lote 01 (Eixo viário 
01), e passando a limitar-se com o Lote 2E, seguiu-se por 
um limite não materializado, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 45°22'16" e com uma distância de 25,00m, 
chegou-se ao V.3; Deste ponto, mantendo-se com o mesmo 
confrontante, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se uma distância de 91,48m, através de um arco de 
raio igual a 1.724,50m, alcançou-se o V.0, vértice inicial da 
poligonal descrita, perfazendo-se uma área de 2.307,92m²  
e um perímetro de 234,64m. 

            Parágrafo único – Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representados no sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central n° 39° W, tendo como 
datum o SAD69/96.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM      DE 28 DE NOVEMBRO 
2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

                                          

PORTARIA Nº 158 /2014
DE 28 NOVEMBRO DE 2014

“Dispõe sobre a aprovação do desmembramento de uma 
área medindo 29.646,45m², designada LOTE 5,  situada na 
Avenida Jorge Amado, s/nº, bairro Ponto Certo, Distrito 
Sede,  Município de Camaçari,  em 05 (cinco)novos Lotes, 
sendo: LOTE 5A – área 3.690,65m² m²; LOTE 5B - área 
3.126,95m²; LOTE  5C - área 3.006,99m²  ;LOTE  5D – área 
9.732,86m²; LOTE 5E - área  10.089,00m², 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 

o tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
10.435/2014, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área medindo 
29.646,45m², designada LOTE 5,  situada na Avenida Jorge 
Amado, s/nº, bairro Ponto Certo, Distrito Sede,  Município de 
Camaçari,  em 05 (cinco)novos Lotes, sendo: LOTE 5A – 
área 3.690,65m² m²; LOTE 5B - área 3.126,95m²; LOTE  5C 
- área 3.006,99m²  ;LOTE  5D – área 9.732,86m²; LOTE 5E - 
área  10.089,00m². 

Parágrafo único –  A área ora desmembrada é de 
p r o p r i e d a d e  d a  e m p r e s a  L D   C A M A Ç A R I  
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS  S/A,  devidamente 
registrado no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Camaçari 
– Bahia, sob matrícula de nº 18.093 – inscrito na 
Circunscrição Imobiliária em 05 de novembro de 1991,  R-01 
– integralizaçao de capital,de 11 de dezembro de 2013,  AV-
02 – reconhecimento de divisas com alteração de área, de 
12 de setembro de 2014 e AV-03 – alteração de 
denominação social, de 09 de outubro de 2014.

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

ÁREA INICIAL – LOTE 5

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.594.613,9776m e E= 
575.507,5552m, situado em uma cerca existente, tendo 
como confrontante a faixa de domínio da rodovia BA-535 
(Via Parafuso), seguiu-se através da referida cerca, 
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consecutivos com os seguintes azimutes verdadeiros e 
distâncias: V.2/V.3 = 0°54'20" e 15,29m; V.3/V.4 = 17°36'18" 
e 19,14m; V.4/V.5 = 0°54'20" e 16,80m; V.5/V.6 = 340°20'59" 
e 15,66m; V.6/V.7 = 0°54'20" e 15,47m; Deste ponto, 
passando-se a ter como confrontante o Lote 04, seguiu-se 
por um limite não materializado, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 125°03'50" e com uma distância de 80,59m, 
alcançou-se o V.0, vértice inicial da poligonal descrita, 
perfazendo-se uma área de 3.690,65m² e um perímetro de 
265,16m. 

LOTE  5B

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.594.680,3307m e E= 
575.261,5488m, tendo como confrontante o Lote 01 (Eixo 
viário 02), seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se uma distância 37,86m, através de um arco de raio 
igual a 197,00m, chegou-se ao V.1; Deste ponto, mantendo-
se com o mesmo confrontante, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 0°54'20" 
e com uma distância de 10,24m, chegou-se ao V.2; Daí, 
passando a confrontar-se com o Lote 5A, seguiu-se por um 
limite não materializado, obteve-se um azimute verdadeiro 
de 91°15'31" e com uma distância de 66,47m, chegou-se ao 
V.3; Deste ponto, passando a limitar-se com o Lote 04, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 181°15'37" e com uma distância de 
47,82m, chegou-se ao V.4; Daí, passando a confrontar-se 
com o Lote 5C, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 271°14'22" e com uma 
distância de 62,55m, alcançou-se o V.0, vértice inicial da 
poligonal descrita, perfazendo-se assim uma área de 
3.126,95m² e um perímetro de 224,93m. 

LOTE  5C

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.594.624,0096m e E= 
575.280,7113m, tendo como confrontante o Lote 01 (Eixo 
viário 02), seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se uma distância de 59,72m, através de um arco de 
raio igual a 197,00m, chegando-se ao V.1; Deste ponto, 
abandonou-se a confrontação com o Lote 01 (Eixo viário 
02), e passando a limitar-se com o Lote 5B, seguiu-se por 
um limite não materializado, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 91°14'22" e com uma distância de 62,55m, 
chegou-se ao V.2; Daí, passando a limitar-se com o Lote 04, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 181°15'37" e com uma distância de 
55,48m, chegou-se ao V.3; Deste ponto, passando a ter 
como confrontante o Lote 5D, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 270°40'56" e com uma distância de 42,15m, 
alcançou-se o V.0, vértice inicial da poligonal descrita, 
perfazendo-se uma área de 3.006,99m² e um perímetro de 
219,90m. 

LOTE  5D

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.594.619,2548m e E= 
575.405,2823m, tendo como confrontante o Lote 5E, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 183°13'11" e com uma distância de 
102,03m, chegou-se ao V.1; Daí, passando a limitar-se com 
o Lote 01 (Eixo viário 03), seguiu-se por um limite não 

obtendo-se três alinhamentos consecutivos com os 
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.0/V.1 = 
184°53'46" e 9,71m; V.1/V.2 = 185°28'42" e 44,88m; V.2/V.3 
= 184°07'21" e 34,19m; Daí, abandonando-se a 
confrontação com a faixa de domínio da rodovia BA-535 (Via 
Parafuso) e passando a confrontar-se com os limites do Lote 
01, seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se 
uma distância de 17,15m, através de um arco de raio igual a 
12,50m, chegou-se ao V.4; Deste ponto, ainda 
confrontando-se com os limites do Lote 01, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 271°04'31" e com uma distância de 
157,42m, chegou-se ao V.5; Daí, mantendo como 
confrontante o Lote 01, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 18,06m através 
de um arco de raio igual a 12,00m, chegou-se ao V.6; Deste 
ponto, ainda com o mesmo confrontante, obteve-se uma 
distância de 9,66m, através de um arco de raio igual a 
130,75m, chegou-se ao V.7; Daí, mantendo-se com o 
mesmo confrontante, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 8°00'28" 
e com uma distância de 17,33m, chegou-se ao V.8; Deste 
ponto, ainda confrontando-se com o Lote 01, seguiu-se por 
um limite não materializado, obteve-se uma distância de 
30,66m, através de um arco de raio igual a 136,25m, 
chegou-se ao V.9; Daí, mantendo-se com o mesmo 
confrontante, obteve-se um azimute verdadeiro de 
308°54'16" e com uma distância de 14,96m, chegou-se ao 
V.10; Deste ponto, mantendo-se com o mesmo confrontante 
citado anteriormente, obteve-se um azimute verdadeiro de 
329°06'57" e com uma distância de 21,92m, chegou-se ao 
V.11; Daí, ainda confrontando-se com o Lote 01, obteve-se 
uma distância de 109,30m, através de um arco de raio igual 
a 197,00m, chegou-se ao V.12; Deste ponto, mantendo-se 
com o mesmo confrontante, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 0°54'20" 
e com uma distância de 25,53m, chegou-se ao V.13; Daí, 
ainda com o mesmo confrontante citado anteriormente, 
obteve-se quatro alinhamentos consecutivos com os 
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.13/V.14 = 
17°36'18" e 19,14m; V.14/V.15 = 0°54'20" e 16,80m; 
V.15/V.16 = 320°20'59" e 15,66m; V.16/V.17 = 0°54'20" e 
15,47m; Deste ponto, abandonou-se a confrontação com o 
Lote 01, e passando a limitar-se com o Lote 04, seguiu-se 
por um limite não materializado, obteve-se três 
alinhamentos consecutivos com os seguintes azimutes 
verdadeiros e distâncias; V.17/V.18 = 125°03'50" e 80,59m; 
V.18/V.19 = 181°15'37" e 139,03m; V.19/V.0 = 92°57'14" e 
184,94m; Vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-se 
uma área de 29.646,45m² e um perímetro de 982,40m. 

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento ficam 
assim descritas e caracterizadas:

LOTE  5A

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.594.762,5024m e E= 
575.325,9187m, seguiu-se por um limite não materializado, 
tendo como confrontante o Lote 04, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 181°15'37" e com uma distância de 35,73m, 
chegou-se ao V.1; Deste ponto, abandonou-se a 
confrontação com o Lote 04, e passando a limitar-se com o 
Lote 5B, seguiu-se por um limite não materializado, obteve-
se um azimute verdadeiro de 271°15'31" e com uma 
distância de 66,47m, chegou-se ao V.2; Daí, passando a 
limitar-se com o Lote 01 (Eixo viário 02), seguiu-se por um 
limite não materializado, obteve-se cinco alinhamentos 
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estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representados no sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central n° 39° W, tendo como 
datum o SAD69/96.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM DE 28 NOVEMBRO DE 
2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº 159/2014
 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no exercício da competência 
que lhe foi delegada pelo Decreto nº 4.365/2007, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 3.925/2009, de 
30 de janeiro de 2009, Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, 

 de 29 de janeiro de 2010 e Lei Complementar Estadual nº
140, de 08 de dezembro de 2012, no que couber, e tendo em 
vista o que consta do Processo Administrativo nº 
17.162/2014, de 27 de outubro de 2014, 

RESOLVE:

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA  AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à empresa 
TLOG LOGÍSTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
10.712.043/0001-53, no Loteamento São José, Via de 
Ligação, S/N, Pólo Industrial de Camaçari, inserida na 
Macrozona do Pólo Industrial - CA. ZI, Camaçari - BA, 
conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008, 
para alteração de projeto de construção de dois galpões em 
uma área total do terreno de 91.775,94 m². Com a alteração, 
o empreendimento passará a ter um único galpão, composto 
de área de carga e descarga, ETE, portaria, administração e 
área para estacionamento com 43 vagas, com o seguinte 
quadro de áreas: área construída total de 27.550,97 m²; área 
ocupada total de 47.981,28 m²; área permeável de 
43.794,65 m²; Área de Preservação Permanente - APP de 
8.808,95 m². Esta portaria está sendo concedida, mediante 
o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - adotar os critérios e procedimentos 
necessários, para a gestão adequada da implantação do 
empreendimento, disciplinando as seguintes ações, de 
forma a minimizar os impactos durante a fase de construção: 
a) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obra, para serem coletados 
pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e 
promover a separação sistemática do entulho gerado no 
canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido pela 
LIMPEC e SEDUR; c) é proibido o lançamento de resíduos 
de qualquer natureza, nos corpos d'água e/ou em qualquer 
outro local não licenciado; d) atender o estabelecido pela 
Resolução CONAMA, nº 307, de 05 de julho de 2002, quanto 

materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
271°04'30" e com uma distância de 69,41m, chegou-se ao 
V.2; Deste ponto, passando a limitar-se com o Lote 01 (Eixo 
viário 02), seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se uma distância de 18,06m, através de um arco de 
raio igual a 12,00m, chegou-se ao V.3; Daí, mantendo-se a 
confrontação com o Lote 01 (Eixo viário 02), seguiu-se por 
um limite não materializado, obteve-se uma distância de 
9,66m, através de um arco de raio igual a 130,75m, chegou-
se ao V.4; Deste ponto, mantendo-se o mesmo confrontante, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 8°00'28" e com uma distância de 
17,33m, chegou-se ao V.5; Daí, ainda tendo como 
confrontante o Lote 01 (Eixo viário 02), seguiu-se por um 
limite não materializado, obteve-se uma distância de 
30,66m, através de um arco de raio igual a 136,25m, 
chegou-se ao V.6; Deste ponto, ainda confrontando-se com 
o Lote 01 (Eixo viário 02), seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se dois alinhamentos consecutivos 
com os seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.6/V.7 
= 308°54'16" e 14,96m; V.7/V.8 = 329°06'57" e 21,92m; Daí, 
mantendo-se com o mesmo confrontante, seguiu-se por um 
limite não materializado, obteve-se uma distância de 
11,72m, através de um arco de raio igual a 197,00m, 
chegou-se ao V.9; Deste ponto, abandonou-se a 
confrontação com o Lote 01 (Eixo viário 02) e passando a 
limitar-se com o Lote 5C, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
90°40'56" e com uma distância de 42,15m, chegou-se ao 
V.10. Deste ponto, abandonou-se a confrontação com o Lote 
5C, e passando a limitar-se com o Lote 04, seguiu-se por um 
limite não materializado, obteve-se um azimute verdadeiro 
de 92°57'14" e com uma distância de 82,53m, alcançou-se o 
V.0, vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-se uma 
área de 9.732,86m² e um perímetro de 420,43m. 

LOTE 5E

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 (vértice 
zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 
(SICAR), com valores iguais a N= 8.594.525,5285m e E= 
575.499,9841m, situado em uma cerca existente, tendo 
como confrontante o Eixo 04 (Via Marginal), seguiu-se por 
um limite não materializado, obteve-se uma distância de 
17,15m, através de um arco de raio igual a 12,50m, chegou-
se ao V.1; Deste ponto, passando a limitar-se com o Lote 01 
(Eixo Viário 03), seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 271°04'31" e com uma 
distância de 88,01m, chegou-se ao V.2; Daí, abandonando-
se a confrontação com o Lote 01 (Eixo Viário 03), e 
passando a limitar-se com o Lote 5D, seguiu-se por um limite 
não materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
03°13'11" e com uma distância de 102,03m, chegou-se ao 
V.3; Deste ponto, passando-se a ter como confrontante o 
Lote 04, seguiu-se por um limite não materializado, obteve-
se um azimute verdadeiro de 92°57'14" e com uma distância 
de 102,41m, alcançou-se o V.4; Daí, passando-se a ter 
como confrontante com o Eixo 04 (Via Marginal), seguiu-se 
por um limite não materializado, obteve-se três 
alinhamentos consecutivos com os seguintes azimutes 
verdadeiros e distâncias: V.4/V.5 = 184°53'46" e 9,71m; 
V.5/V.6 = 185°28'42" e 44,88m; V.6/V.0 = 184°07'21" e 
34,19m, vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-se 
uma área de 10.089,00m² e um perímetro de 398,38m. 

 Parágrafo único – Todas as coordenadas aqui descritas 
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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 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 
2014.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

                                          
TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À 
A P R O VA Ç Ã O  D O  P R O J E TO  U R B A N Í S T I C O  
DENOMINADO RESIDENCIAL BAIRRO NOVO, NA 
FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Projeto Urbanístico denominado Residencial Bairro Novo, 
que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, com 
sede na Rua Francisco Drumond, Centro Administrativo, 
Camaçar i ,  Bah ia ,  inscr i to  no  CNPJ sob nº .  
14.109.763/0001-80, neste ato, representado pela Sra. ANA 
LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA, Secretária de 
Desenvolvimento Urbano, doravante denominada 
MUNICÍPIO, conforme competência delegada pelo Decreto 
Municipal n° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e, do outro 
lado, a empresa TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
09.625.762/0003-10, com sede à Av. Antônio Carlos 
Magalhães, 4009 – Térreo, Brotas, Salvador – BA, neste ato, 
representada na forma da Procuração Pública lavrada no 
15º Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo/SP, em 
17 de Outubro de 2013, as folhas 243 do livro 2366 por 
Rodrigo Fernandes Hissa, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da cédula de identidade RG n.º 930.130.097-70 
SSP/CE, inscrito no CPF n.º 766.983.273-87 e Natacha 
Amorim Castor, brasileira, solteira, advogada, portadora 
da cédula de identidade RG n.º 08603776-52 SSP/BA, 
inscrita no CPF sob o nº 833.971.675-15, doravante 
denominada PROPRIETÁRIA, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município 
estabelece normas para implantação do Projeto 
Urbanístico, denominado Residencial Bairro Novo, tendo 
em vista o constante no Processo Administrativo nº. 
07.051/2014 de 29 de Abril de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: a área de 46.136,81m² (quarenta e seis mil 
cento e trinta e seis metros e oitenta e um decímetros 
quadrados) destinada ao empreendimento, denominado 
Residencial Bairro Novo, está situada no Loteamento 

à redução, recuperação, reutilização e reciclagem de 
resíduos sólidos; e) instalar adequadamente, no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistema de tratamento 
de efluentes e promover a limpeza do mesmo, somente com 
empresas certificadas; f) destinar o efluente coletado, 
somente para unidade de tratamento licenciada; g) adquirir 
substância mineral para construção do empreendimento, 
somente proveniente de jazidas licenciadas; h) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI, aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78, do Ministério do Trabalho; i) na 
conclusão da obra, remover todas as instalações do canteiro 
e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II - 
apresentar para a aprovação da SEDUR: a) projeto 
paisagístico da área do empreendimento, priorizando o uso 
de espécies do bioma da Mata Atlântica, conforme termo de 
referência de arborização urbana; b) Programa de 
Educação Ambiental, voltado para os funcionários da obra, 
contemplando a gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; III - apresentar à SEDUR, no 
prazo de noventa dias: a) projeto aprovado pela EMBASA, 
para abastecimento de água e esgotamento sanitário; b) 
projeto de drenagem de águas pluviais, contemplando 
redutores de velocidade; IV - apresentar à SEDUR, no prazo 
de sessenta dias, o Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil - 
PCMAT; V -  implantar, de imediato, placas de sinalização e 
advertência, para alertar quanto ao tráfego de máquinas e 
veículos pesados, em pontos estratégicos, dentro e fora da 
área de trabalho, principalmente nas interações das vias de 
acesso; VI - os dispositivos de sinalização devem ser 
mantidos em perfeito estado de conservação; VII - 
apresentar, no prazo de noventa dias, outorga de água, 
emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
- INEMA do Estado da Bahia, em caso de: utilização de 
poços ou fontes naturais, lançamento de efluentes em corpo 
hídrico e  construção de estruturas ou realização de obras 
em mananciais; VIII - apresentar, no prazo de trinta dias, o 
projeto de segurança e combate a incêndio, aprovado pelo 
Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia ou pela Defesa 
Civil Municipal; IX - não ocupar, nem modificar Área de 
Preservação Permanente - APP, sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano à faixa de preservação de corpos 
hídricos, conforme estabelece a legislação vigente; X - 
apresentar no prazo de sessenta dias, Plano de 
Recuperação de Área Degradada – PRAD, a ser aprovado 
pela SEDUR, contemplando prioritariamente a faixa de APP, 
na área de abrangência do empreendimento; XI - executar 
os projetos de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e de drenagem de águas pluviais, com 
acompanhamento técnico da obra - ATO, visando garantir o 
atendimento das normas técnicas pertinentes; XII - atender 
aos parâmetros urbanísticos e ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido na 
Análise de Orientação Prévia - AOP de Projeto, nº 118/2013, 
de 27 de dezembro de 2013, emitida através do Processo 
Administrativo nº 19.918/2013, de  18 de outubro de 2013, 
por esta SEDUR; XIII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração, que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03 de setembro de 2008. 
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental ,  de competência da Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, quando 
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vértice V-20, de coordenadas N 8.595.928,91 m. e E 
578.157,03 m.; deste, segue com azimute de 194°22'38" e 
distância de 5,47 m., confrontando neste trecho com 
TERRENOaté o vértice V-21, de coordenadas N 
8.595.923,61 m. e E 578.155,67 m.; deste, segue com 
azimute de 187°18'42" e distância de 5,44 m., confrontando 
neste trecho com TERRENOaté o vértice V-22, de 
coordenadas N 8.595.918,22 m. e E 578.154,98 m.; deste, 
segue com azimute de 180°16'16" e distância de 5,14 m., 
confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice V-
23, de coordenadas N 8.595.913,08 m. e E 578.154,96 m.; 
deste, segue com  azimute de 173°02'13" e distância de 
5,12 m., confrontando neste trecho com TERRENO até o 
vértice V-24, de coordenadas N 8.595.908,00 m. e E 
578.155,58 m.;  deste, segue com  azimute de 166°55'57" e 
distância de 8,91 m., confrontando neste trecho com 
TERRENO até o vértice V-25, de coordenadas N 
8.595.899,32 m. e E 578.157,59 m.; deste, segue com  
azimute de 178°02'35" e distância de 3,48 m., confrontando 
neste trecho com TERRENOaté o vértice V-26, de 
coordenadas N 8.595.895,85 m. e E 578.157,71 m.;  deste, 
segue com  azimute de 188°05'15" e distância de 3,50 m., 
confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice V-
27, de coordenadas N 8.595.892,38 m. e E 578.157,22 m.; 
deste, segue com azimute de 198°33'37" e distância de 3,75 
m., confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice 
V-28, de coordenadas N 8.595.888,83 m. e E 578.156,02 m.; 
deste, segue com  azimute de 208°51'21" e distância de 
3,38 m., confrontando neste trecho com TERRENO até o 
vértice V-29, de coordenadas N 8.595.885,86 m. e E 
578.154,39m.; deste, segue com azimute de 219°07'44" e 
distância de 3,79 m., confrontando neste trecho com 
TERRENO até o vértice V-30, de coordenadas N 
8.595.882,93 m. e E 578.152,00 m.; deste, segue com 
azimute de 224°41'21" e distância de 82,16 m., 
confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice V-
31, de coordenadas N 8.595.824,52 m. e E 578.094,22 m.; 
deste, segue com azimute de 224°41'21" e distância de 
119,11 m., confrontando neste trecho com TERRENO até o 
vértice V-32, de coordenadas N 8.595.739,84 m. e E 
578.010,46 m.; deste, segue com azimute de 314°41'21" e 
distância de 142,73 m., confrontando neste trecho com 
TERRENO até o vértice V-33, de coordenadas N 
8.595.840,22 m. e E 577.908,99 m.;  deste, segue com  
azimute de 224°41'20" e distância de 36,00 m., 
confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice V-
34, de coordenadas N 8.595.814,62 m. e E 577.883,67 m.; 
deste, segue com  azimute de 355°39'39" e distância de 
2,07 m., confrontando neste trecho com TERRENO até o 
vértice V-35, de coordenadas N 8.595.816,69 m. e E 
577.883,51 m.; deste, segue com azimute de 345°13'13" e 
distância de 2,04 m., confrontando neste trecho com 
TERRENO até o vértice V-36, de coordenadas N 
8.595.818,66 m. e E 577.882,99 m.; deste, segue com 
azimute de 334°25'03" e distância de 1,97 m., confrontando 
neste trecho com TERRENO até o vértice V-37, de 
coordenadas N 8.595.820,43 m. e E 577.882,14 m.; deste, 
segue com azimute de 326°52'41" e distância de 1,75 m., 
confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice V-
38, de coordenadas N 8.595.821,90 m. e E 577.881,19 m.;  
deste, segue comazimute de 316°21'08" e distância de 1,98 
m., confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice 
V-39, de coordenadas N 8.595.823,33 m. e E 577.879,82 m.; 
deste, segue comazimute de 306°14'35" e distância de 2,06 
m., confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice 
V- 40, de coordenadas N 8.595.824,55 m. e E 577.878,16 
m.; deste, segue com azimute de 297°13'14" e distância de 
1,69 m., confrontando neste trecho com TERRENO até o 

Parque Nascente do Capivara, Quadra 12B, Lote 12B1, 
Distrito Sede, Camaçari – Bahia.
II – Características e memorial descritivo da área: a área 
caracteriza-se como terreno próprio, correspondente a uma 
poligonal 46.136,81m² (quarenta e seis mil cento e trinta e 
seis metros e oitenta e um centímetros quadrados), descrita 
pelos marcos de confrontação a seguir: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V-1, de coordenadas N 
8.596.050,53 m. e E 578.060,39 m., situado no limite com 
TERRENO, deste, segue com azimute de 134°42'08" e 
distância de 20,50 m., confrontando neste trecho com 
TERRENO até o vértice V-2, de coordenadas N 
8.596.036,11 m. e E 578.074,96 m.; deste, segue com 
azimute de 217°59'15" e distância de 2,77 m., confrontando 
neste trecho com TERRENO até o vértice V-3, de 
coordenadas N 8.596.033,93 m. e E 578.073,26 m.; deste, 
segue com azimute de 205°25'41" e distância de 2,25 m., 
confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice V-4, 
de coordenadas N 8.596.031,89 m. e E 578.072,29 m.; 
deste, segue com azimute de 193°18'44" e distância de 2,37 
m., confrontando neste trecho com TERRENOaté o vértice 
V-5, de coordenadas N 8.596.029,59 m. e E 578.071,75m.; 
deste, segue com azimute de 181°10'05" e distância de 2,53 
m., confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice 
V-6, de coordenadas N 8.596.027,06 m. e E 578.071,69 m.; 
deste, segue com azimute de 169°13'40" e distância de 2,55 
m., confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice 
V-7, de coordenadas N 8.596.024,55 m. e E 578.072,17 m.;  
deste, segue com  azimute de 156°15'43" e distância de 
2,28 m., confrontando neste trecho com TERRENO até o 
vértice V-8, de coordenadas N 8.596.022,46 m. e E 
578.073,09 m.; deste, segue com azimute de 144°46'47" e 
distância de 2,68 m., confrontando neste trecho com 
TERRENO até o vértice V-9, de coordenadas N 
8.596.020,28 m. e E 578.074,63 m.; deste, segue com  
azimute de 131°10'07" e distância de 2,34 m., confrontando 
neste trecho com TERRENO até o vértice V-10, de 
coordenadas N 8.596.018,74 m. e E 578.076,39 m.;  deste, 
segue com azimute de 120°02'00" e distância de 2,54 m., 
confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice V-
11, de coordenadas N 8.596.017,47 m. e E 578.078,59 m.; 
deste, segue com azimute de 106°31'21" e distância de 2,61 
m., confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice 
V-12, de coordenadas N 8.596.016,73 m. e E 578.081,09 m.; 
deste, segue com azimute de 94°48'11" e distância de 2,31 
m., confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice 
V-13, de coordenadas N 8.596.016,53 m. e E 578.083,39 m.; 
deste, segue com azimute de 134°40'58" e distância de 
96,27 m., confrontando neste trecho com TERRENOaté o 
vértice V-14, de coordenadas N 8.595.948,84 m. e E 
578.151,84 m.; deste, segue com  azimute de 139°50'21" e 
distância de 3,77 m., confrontando neste trecho com 
TERRENO até o vértice V-15, de coordenadas N 
8.595.945,95 m. e E 578.154,27 m.; deste, segue com 
azimute de 150°30'17" e distância de 3,80 m., confrontando 
neste trecho com TERRENO até o vértice V-16, de 
coordenadas N 8.595.942,65 m. e E 578.156,14 m.; deste, 
segue com azimute de 161°06'00" e distância de 3,56 m., 
confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice V-
17, de coordenadas N 8.595.939,28 m. e E 578.157,30 m.; 
deste, segue com azimute de 171°06'04" e distância de 3,52 
m., confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice 
V-18, de coordenadas N 8.595.935,80 m. e E 578.157,84 m.; 
deste, segue com azimute de 181°41'10" e distância de 3,82 
m., confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice 
V-19, de coordenadas N 8.595.931,98 m. e E 578.157,73 m.;  
deste, segue com  azimute de 192°47'07" e distância de 
3,15 m., confrontando neste trecho com TERRENO até o 
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construída com 50.789,72m²m², área ocupada com 
10.431,00m², área permeável com 24.201,71m²; área verde 
e lazer do condomínio com 13.414,67m², correspondente a 
29,07% da área líquida; área de sistema viário interno (ruas 
e passeios) com 18.401,05m²; estacionamento para 580 
vagas; coeficiente de aproveitamento ou Índice de utilização 
de 1,10; taxa de ocupação de 22,60% e taxa de 
permeabilidade de 52%, segundo planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 46.136,81m² (quarenta e seis mil 
duzentos e três metros e sessenta e quatro centímetros 
quadrados), assim distribuída:

· Área residencial, com 10.089,68m² (dez mil, oitenta e 
nove metros e sessenta e oito centímetros quadrados), 
equivalentes a 22,60%da área total do empreendimento, 
totalizando 1.160 unidades habitacionais, distribuídas em 
58 torres com 20 UH, conforme quadros abaixo:

vértice V- 41, de coordenadas N 8.595.825,32 m. e E 
577.876,66 m.; deste, segue com azimute de 288°39'03" e 
distância de 2,06 m., confrontando neste trecho com 
TERRENO até o vértice V- 42, de coordenadas N 
8.595.825,98 m. e E 577.874,71 m.; deste, segue com 
azimute de 275°08'33" e distância de 2,47 m., confrontando 
neste trecho com TERRENO até o vértice V-43, de 
coordenadas N 8.595.826,20 m. e E 577.872,25m.;deste, 
segue com azimute de 267°50'03" e distância de 1,45 m., 
confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice V- 
44, de coordenadas N 8.595.826,14 m. e E 577.870,79 m.; 
deste, segue comazimute de 259°03'41" e distância de 2,05 
m., confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice 
V-45, de coordenadas N 8.595.825,76 m. e E 577.868,78 m.; 
deste, segue com azimute de 247°22'39" e distância de 2,06 
m., confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice 
V- 46, de coordenadas N 8.595.824,96 m. e E 577.866,88 
m.; deste, segue com azimute de 238°19'37" e distância de 
1,88 m., confrontando neste trecho com TERRENO até o 
vértice V-47, de coordenadas N 8.595.823,98 m. e E 
577.865,28 m.; deste, segue comazimute de 228°36'47" e 
distância de 1,72 m., confrontando neste trecho com 
TERRENO até o vértice V-48, de coordenadas N 
8.595.822,84 m. e E 577.863,99 m.; deste, segue 
comazimute de 314°41'21" e distância de 19,49 m., 
confrontando neste trecho com TERRENO até o vértice V-
49, de coordenadas N 8.595.836,55 m. e E 577.850,13 m.; 
deste, segue com azimute de 44°29'54" e distância de 
162,50 m., confrontando neste trecho com TERRENO até o 
vértice V-50, de coordenadas N 8.595.952,45 m. e E 
577.964,03 m.; deste, segue com azimute de 44°29'43" e 
distância de 137,50 m., confrontando neste trecho com 
TERRENO até o vértice V-1, de coordenadas N 
8.596.050,53 m. e E 578.060,39 m.; ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas 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. 

III – Documentação: o terreno no qual o empreendimento 
será implantado foi adquirido pela PROPRIETÁRIA, através 
de Contrato Particular feita à Empresa: ODEBRECHT 
REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S.A., 
CNPJ/MF de nº 10.917.143/0007-01, através da Escritura 
Particular de Promessa de Compra e Venda, que se 
encontra devidamente registrada no Cartório do 2º Oficio de 
Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, 
deste Estado, em 27 de janeiro de 2012.

IV – Características gerais do projeto: trata-se de uma 
urbanização integrada, do tipo condomínio residencial, 
sujeito ao regime instituído nos termos da Lei Federal nº. 
4.591/1964 e Leis Municipais nº. 339, de 26 de Dezembro de 
1995, nº 913 de 03.09.2008; nº 866, de 11.01.2008 e nº 
1.092, de 30.07.2010, composto de 1.160 (um mil cento e 
sessenta) unidades residenciais multidomiciliares, divididos 
em dois condomínios, distribuídos em 58 torres de 
apartamentos, com 20 unidades habitacionais, mais salão 
de festas, espaço gourmet, administração, portaria, casa de 
lixo, casa de bombas, reservatórios, espaço fitness, praças 
e jardins, sendo: área líquida com 46.136,81m²; área total 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO
O sistema viário interno será implantado, com largura de 
6,00 (seis) metros de pista de rolamento, com sinalização 
vertical e horizontal, sendo todas as vias pavimentadas em 
piso intertravado, grama nas vagas e cimentado / concreto 
nas vagas para Pessoas com Deficiência - PCD. Os 
passeios terão largura de 1,50m de cada lado da rua e meio-
fio padrão econômico, executados em concreto, com 
rampas para acessibilidade de PCD, assim como as vagas 
de estacionamento, deverão ser devidamente sinalizadas.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO
I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância dos limites dos blocos de 
edifícios, das vias internas e edificações:
a) frente = 4,00m (quatro metros);
b) laterais limítrofes =3,00m (três metros);
c) fundos =1,50m (um metro e cinquenta centímetros);
II – Gabarito: 5 pavimentos;
III – Taxa de ocupação máxima (To): 22,60%, a ser 
aplicado sobre a área total da gleba;
IV – Coeficiente de Aproveitamento ou Índice de 
utilização máximo (Iu): 1,10 a ser aplicado sobre a área 
total da gleba;
V – Taxa de permeabilidade mínima (TP): 52,46% a ser 
aplicada sobre a área total da gleba;

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Fica vedada construção, ampliação ou alteração de prédios, 
das unidades e das áreas comuns, sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros estabelecidos, 
bem como as seguintes proibições: 

· construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 
bloco;

· construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, 
em qualquer bloco.

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para os 
blocos residenciais, cuja via de acesso possua infraestrutura 
concluída, bem como a área de uso comum.

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

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-
ESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário interno será implantado, 
exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, com pavimentação 
em piso intertravado, disposto sobre base de arenoso;
II – Passeios: os passeios serão executados pela 
PROPRIETÁRIA, em concreto, com observância a 
execução de rampas para acessibilidade PCD, conforme 
NBR 9050;

· Áreas verdes com 16.917,44m² (dezesseis mil, 
novecentos e dezessete metros e quarenta e quatro 
centímetros quadrados) correspondentes a:
· Área verde para lazer descoberto com 13.414,67m² (treze 
mil, quatrocentos e quatorze metros e sessenta e sete 
centímetros quadrados) equivalentes a 29,08% da área 
líquida do terreno;
· Área verde sem uso para lazer (taludes) com 3.502,77m² 
(três mil quinhentos e dois metros e setenta e sete 
centímetros quadrados).
· Áreas cobertas de lazer e áreas técnicas com 728,65m² 
(setecentos e vinte e oito metros e sessenta e cinco 
centímetros quadrados);
· Área do sistema viário com 18.401,05m² (dezoito mil, 
quatrocentos e um metros e cinco centímetros quadrados) 
contemplando ruas, passeios e área das vagas para 
estacionamento.
Condomínio I
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com a viabilidade da empresa responsável pela limpeza 
urbana municipal;
· apresentar como condicionante para emissão do Alvará 
de Habite-se dos Conjuntos Residenciais, informativo do 
agente financiador, comprovando que a renda familiar dos 
adquirentes dos imóveis é de até 03 (três) salários mínimos, 
conforme indicado na Cláusula Segunda deste Termo, 
considerando que o empreendimento utilizou prerrogativa 
de ½ vaga de estacionamento para cada unidade 
residencial, conforme prevista no Anexo IV da Lei Municipal 
nº 1092/2010;
· Complementar o número de vagas de estacionamento, 
no caso de venda de unidade habitacional à faixa de renda 
superior à 03 (três) salários mínimos, na proporção de 01 
(uma) vaga para cada unidade que for enquadrada na faixa 
acima de 03 (três) salários mínimos, distando no máximo de 
100,00m (cem metros) do portão de acesso, no caso de ser 
em área externa ao Condomínio.
· Adotar complementarmente às vagas para veículos 
automotores previstas no projeto aprovado, bibicletário, na 
proporção de 1/2 vaga para cada unidade residencial.
· E x e c u t a r  m e d i d a s  d e  a c e s s i b i l i d a d e  a o  
empreendimento, para possibilitar o acesso confortável a 
pessoas com deficiência (PCD).
·  Implantar sinalização horizontal e vertical, nos acessos 
ao empreendimento.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
· fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
· intervir pelos instrumentos próprios, para o cumprimento 
da legislação vigente, em especial a legislação ambiental;
· observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão de 
alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo e na Legislação Vigente.

CLÁUSULA NONA– REGISTRO DO 
EMPREENDIMENTO
O PROPRIETÁRIO obriga-se, num prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, aapresentar ao MUNICÍPIO a certidão oriunda 
do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca 
de Camaçari, relativa ao registro do empreendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES
A inobservância de qualquer das estipulações consignadas 
no presente instrumento, sujeitará o PROPRIETÁRIO, sem 
prejuízo de outras cominações, às multas previstas na 
legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FORO
O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos.

Camaçari, 28 de Novembro  de 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
_____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

III – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: as unidades serão abastecidas por 
rede de energia elétrica e a iluminação pública será 
executada, conforme projeto devidamente aprovado na 
COELBA e contrato da PROPRIETÁRIA com essa 
Concessionária, sendo as plantas entregues para a 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, ficando a 
cargo de cada adquirente a ligação de energia na respectiva 
unidade imobiliária;
IV – Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será executado pela 
PROPRIETÁRIA e contará com rede de distribuição interna 
ao condomínio, interligada à adutora da EMBASA, conforme 
projeto específico, devidamente aprovado por essa 
concessionária;
V – Rede de esgotamento sanitário: o sistema interno de 
esgotamento sanitário do conjunto será executado pela 
PROPRIETÁRIA, composto de Estação de Tratamento de 
Esgoto - ETE e, após o devido tratamento, lançado em curso 
d'água, ou será interligado à rede da EMBASA conforme 
projeto específico, devidamente aprovado por essa 
concessionária e pelo órgão ambiental competente;
VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a rede de 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pela 
PROPRIETÁRIA, conforme projeto aprovado e arquivado 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
atendendo à contribuição pluvial interna;
VII – As edificações: serão executadas de acordo com as 
normas técnicas, brasileiras (ABNT), conforme memorial 
descritivo e especificação de materiais  anexo, parte 
integrante deste processo.
VIII - Identificação das áreas públicas: as áreas públicas 
deverão estar devidamente delimitadas por cerca de arame 
farpado ou material semelhante e identificadas por placas, 
com a indicação da titularidade, dimensão e o uso previsto 
conforme Artigo 37, inciso V da Lei Municipal 913/2008.
IX - Paisagismo: As áreas de lazer, taludes e laterais dos 
blocos serão plantadas com grama natural. Também serão 
plantadas mudas de árvores de espécies nativas ou 
adaptadas, na proporção mínima de 01 (uma) árvore para 

2 cada 100,00m do total de áreas verdes e de lazer, conforme 
projeto paisagístico específico, aprovado pela SEDUR. As 
espécies exóticas serão toleradas apenas quando 
adaptadas ao ecossistema local. Os taludes serão 
revestidos com grama natural ou outra variedade de 
vegetação rasteira, adequados ao tipo de solo, ventilação e 
ao clima local.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução das obras será de 24 (vinte e quatro) 
meses, prorrogável por mais 01 (um) ano, a contar da 
expedição da competente licença para implantação do 
empreendimento pelo Município, sob pena de, não o 
fazendo, ser o empreendimento considerado clandestino, 
para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES
I – O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:
· cumprir quanto disposto no presente instrumento;
· executar todas a obras relacionadas, de acordo com as 
especificações indicadas nas cláusulas terceira e sexta do 
presente Termo de Acordo e Compromisso, às suas 
expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade, no prazo 
indicado na Cláusula Sétima;
· responsabilizar-se pela construção de depósito de lixo 
dispostos internamente, ao longo do empreendimento, para 
o veículo coletor responsável pelo recolhimento, de acordo 
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PORTARIA N.º 010/2014
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a comissão de avaliação, para 
verificar as condições físicas, os recursos 
humanos e técnicos da Associação Padre 
Kolbe.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas 

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores José Pessoa Nunes da Silva 
Neto, cad. 039148-5; Maricea Serafim dos Santos, cad. 
061437-6 e Mateus dos Santos Oliveira, cad. 039167-9, sob 
a presidência do primeiro, para compor a Comissão de 
Avaliação, para verificar as condições físicas, os recursos 
humanos e técnicos da Associação Padre Kolbe. 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE 
NOVEMBRO DE 2014                                          

MOZART DE OLIVEIRA VIVAS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NOTA 001/2014
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 
CMAS, em reunião extraordinária realizada no dia 14 de 
novembro de novembro de 2014, no uso da competência 
conferida pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS; Lei Municipal nº. 
355/96 e Alterada pela Lei nº. 857/2008.
Considerando a Política Nacional de Assistência Social - 
PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 15 de 
outubro de 2004, que dispõe sobre as diretrizes e princípios 
para a implantação do Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS;
Considerando o documento Orientações Técnicas: 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, 
aprovado pela Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01, 
de 18 de junho de 2009;
Considerando a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109, 
de 11 de novembro de 2009;
Considerando o Pacto de Aprimoramento do SUAS, 
aprovado pela Resolução CNAS nº 18, de 15 de julho de 
2013;
Considerando a Resolução CNAS nº 23, de 27 de setembro 
de 2013, que aprovou os critérios de elegibilidade e partilha 
dos recursos do cofinanciamento federal para expansão 
qualificada e do Reordenamento de Serviços de 
Acolhimento para crianças, adolescentes e jovens de até 
vinte e um anos, no âmbito dos municípios e Distrito Federal;
Considerando a Resolução CNAS nº 31, de 31 de outubro 
de 2013, que aprovou princípios e diretrizes da 
regionalização no âmbito do Sistema Único de Assistência 

___________________________________
TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Testemunhas:

1.

2.

PORTARIA Nº 009/2014
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2014

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
das atribuições legais,

R E S O L V E

Art 1º Designar o servidor FERNANDO ANTONIO FREIRE 
MENESES, cad. 39749-1, para desenvolver atividades 
correspondentes às necessidades do FUNDO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, como Ordenador de 
Despesa.

Parágrafo único. O Ordenador de Despesa é o 
administrador das receitas e despesas e terá como 
atribuições: 
a) atender as solicitações de materiais e serviços;
b) acompanhar e executar os processos licitatórios;
c) receber, conferir e atestar o recebimento das Notas 
Fiscais;
d) elaborar a prestação de contas mensalmente por meio de 
balancetes;
e) enviar a Declaração de Benefícios Fiscais-DBF à Receita 
Federal em caso de recebimento de doação dos respectivos 
Fundos;
f) elaborar anualmente o Relatório com o Demonstrativo 
Financeiro e apresentar junto aos Poderes Executivo, 
Legislativo, Tribunal de Contas e ao FMDPI.

Art. 2º O prazo de mandato do membro é de 02 (dois) anos, 
permitida a recondução por igual período.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
NOVEMBRO  DE 2014.

MOZART DE OLIVEIRA VIVAS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

S
E

D
E

S

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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2013;
Considerando a Resolução CNAS nº 23, de 27 de setembro 
de 2013, que aprovou os critérios de elegibilidade e partilha 
dos recursos do cofinanciamento federal para expansão 
qualificada e do Reordenamento de Serviços de 
Acolhimento para crianças, adolescentes e jovens de até 
vinte e um anos, no âmbito dos municípios e Distrito Federal;
Considerando a Resolução CNAS nº 31, de 31 de outubro 
de 2013, que aprovou princípios e diretrizes da 
regionalização no âmbito do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS, parâmetros para a oferta regionalizada do 
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos – PAEFI, e do Serviço de Acolhimento 
para Crianças, Adolescentes e Jovens de até vinte e um 
anos, e critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do 
cofinanciamento federal para expansão qualificada desses 
Serviços.

SOLICITA:
Esclarecimentos da Secretaria de Desenvolvimento Social 
de Camaçari – SEDES e da Comissão Central Permanente 
de Contratação Direta – COPECOD acerca do Edital de 
Credenciamento Nº 007/2014, que trata do credenciamento 
de entidades privadas que sejam associativas comunitárias 
ou filantrópicas, sem fins lucrativos, interessadas em firmar 
com a administração municipal contrato para acolhimento 
institucional de crianças e adolescentes.

1.0.No item 7.5 Da Documentação, letra g que diz: 
Poderão participar do credenciamento as 
instituições que apresentarem os seguintes 
documentos: g) Comprovante de inscrição e ou 
registro no Conselho Municipal de Assistência 
Social e ou Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

2.0.Da publicação no DOM – Ano XII – nº 592 – de 01 a 07 
de novembro de 2014 – páginas 26 e 27 do que 
homologa o Credenciamento 007/2014 da 
Associação Padre Kolbe, extrato do contrato nº 
325/2014, processo 1068/2014.

Cumpre nos ressaltar que as Resoluções CNAS nº 31/2013 
e 23/2013, determinam que as entidades privadas que 
prestam serviço de acolhimento devem estar devidamente 
inscritas no conselho de direitos da criança e do adolescente 
e no conselho de assistência social para fins de 
cofinanciamento (inciso III, alínea c, do art. 7º da Resolução 
nº 23, de setembro de 2013). E a referida Instituição não está 
inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social de 
Camaçari – CMAS, o seu processo de inscrição ainda está 
em andamento.

Cely Maria de Souza Silva
Presidenta do CMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Social - SUAS, parâmetros para a oferta regionalizada do 
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos – PAEFI, e do Serviço de Acolhimento 
para Crianças, Adolescentes e Jovens de até vinte e um 
anos, e critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do 
cofinanciamento federal para expansão qualificada desses 
Serviços.
SOLICITA:
Esclarecimentos e retificação da Secretaria de 
Desenvolvimento Social – SEDES da Portaria Nº 006/2014 
de 08 de Setembro de 2014 publicada no DOM – Ano XII – 
nº 590 – de 18 a 24 de outubro de 2014 – páginas 20 e 21, 
que trata da publicação da Errata da Portaria 006/2014 da 
composição da Comissão responsável por julgar as 
propostas técnicas do Edital de Credenciamento 007/2014 
que se refere ao credenciamento de Entidades Privadas, 
Associações Comunitárias ou Filantrópicas, sem fins 
lucrativos que se interessam em firmar contrato para 
acolhimento institucional de crianças e adolescentes.
No Art. 3º exclui da comissão o representante e a 
representatividade do Conselho Municipal de 
Assistência Social.
Cumpre nos ressaltar que a Resolução Conjunta 
CNAS/CONANDA nº 01/2009 e demais legislações, 
determinam que o Conselho Municipal de Assistência Social 
e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente deverão fazer o acompanhamento e a 
regulamentação dos Serviços de Acolhimento para Crianças 
e Adolescentes no âmbito Municipal.

Cely Maria de Souza Silva
Presidenta do CMAS

NOTA 002/2014
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 
CMAS, em reunião extraordinária realizada no dia 14 de 
novembro de novembro de 2014, no uso da competência 
conferida Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS; Lei Municipal nº. 
355/96 e Alterada pela Lei nº. 857/2008.
Considerando a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;
Considerando a Política Nacional de Assistência Social - 
PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 15 de 
outubro de 2004, que dispõe sobre as diretrizes e princípios 
para a implantação do Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS;
Considerando a Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-
RH/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 269, de 13 de 
dezembro de 2006;
Considerando o documento Orientações Técnicas: 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, 
aprovado pela Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01, 
de 18 de junho de 2009;
Considerando a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109, 
de 11 de novembro de 2009;
Considerando a Resolução CNAS nº 17, de 20 de junho de 
2011, que ratifica a equipe de referência definida pela Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 
Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS e reconhece 
as categorias profissionais de nível superior para atender as 
especificidades dos serviços socioassistenciais e das 
funções essenciais de gestão do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS;
Considerando o Pacto de Aprimoramento do SUAS, 
aprovado pela Resolução CNAS nº 18, de 15 de julho de 

S
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SECRETARIA DA FAZENDA
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Recurso nº                      526/2014
Processo nº            22062/2013
Recorrente:                          Benedito do Carmo Lima
Recorrido:                                         Junta de Julgamento
Assunto:                                                Revisão do Imovel

Recurso nº                     527/2014
Processo nº             11554/2011
Recorrente:                        Sebastião Cruz Silva Filho
Recorrido:                                         Junta de Julgamento
Assunto:         Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos Lima 

Saneamento nº                            528/2014
Auto de Infração nº            13990/2014
Remetente:                                 Junta de Julgamento
Interessado:  LPV Cardoso Serviços de Portaria Industrial 
Ltda
Assunto:     Penalidade Fixa
Autuante:      Edson dos Reis 
Benevides 

Saneamento nº                             529/2014
Auto de Infração nº             14808/2014
Remetente:                                 Junta de Julgamento
Interessado:  Paraíso Comercio de Derivados do Petróleo 
e Serviços Ltda 
Assunto:    Penalidade Fixa
Autuante:        Clivio Marcos P. Sady

Saneamento nº                            530/2014
Auto de Infração nº            14809/2014
Remetente:                                 Junta de Julgamento
Interessado:Paraíso Comercio de Derivados do Petróleo e 
Serviços Ltda 
Assunto:     Penalidade Fixa
Autuante:         Clivio Marcos P. Sady

Recurso nº                     531/2014
Processo nº            12207/2013
Recorrente:         Junta de Julgamento
Recorrido:                           Carlos Fernando Boeck Ludtke
Assunto:                                      Cancelamento de Tributo

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de Alencar

Saneamento nº                             532/2014
Auto de Infração nº             14046/2014
Remetente:                                  Junta de Julgamento
Interessado:    A Preferida Material de Construção Ltda 
Assunto:                        TFF
Autuante:        Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento nº                             533/2014
Auto de Infração nº             14047/2014
Remetente:                                  Junta de Julgamento
Interessado:    A Preferida Material de Construção Ltda 
Assunto:                        TLF
Autuante:       Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento nº                            534/2014
Auto de Infração nº             14727/2014
Remetente:                                  Junta de Julgamento
Interessado:                       OAS Empreendimentos Ltda 
Assunto:                      ISSR
Autuante:                 Marcilio Meireles

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: 11/12/2014

Horário: 12:00

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

Saneamento nº                           520/2014
Auto de Infração nº            13849/2014
Remetente:                                 Junta de Julgamento
Interessado: Maprin Manutenção Industrial de Precisão 
Ltda-ME
Assunto:    Penalidade Fixa
Autuante:   Marcilio Meireles 

Saneamento nº                           521/2014
Auto de Infração nº           13848/2014
Remetente:                                 Junta de Julgamento
Interessado: Maprin Manutenção Industrial de Precisão 
Ltda-ME
Assunto:    Penalidade Fixa
Autuante:   Marcilio Meireles 

Saneamento nº                           522/2014
Auto de Infração nº           13850/2014
Remetente:                                Junta de Julgamento
Interessado: Maprin Manutenção Industrial de Precisão 
Ltda-ME
Assunto:    Penalidade Fixa
Autuante:   Marcilio Meireles 

Saneamento nº                           523/2014
Auto de Infração nº           52453/2014
Remetente:                                Junta de Julgamento
Interessado:                          Jorge de Oliveira Boureau
Assunto:    Penalidade Fixa
Autuante:      Marcos Sobral

Recurso nº               524/2014
Auto de Infração nº           13661/2013
Recorrente:         Junta de Julgamento
Recorrido:  Sanjuan Engenharia Ltda
Assunto:    Penalidade Fixa
Autuante:        Clivio Marcos P. Sady

Conselheiro relator Sr. Anisvaldo Bomfim Daltro

Recurso nº. (Embargos)               525/2014
Processo nº.           17453/2005
Embargante:  Gerencia de Arrecadação
Embargado:             Conselho de Contribuintes
Interessada:      Jurandi Batista Santos
Assunto:            Recadastramento Setor 99
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Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor, na data da sua 
assinatura.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 
2014.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
PRESENCIAL N. º 019/2014.

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público do 
Município de Camaçari - STT torna público, para o 
conhecimento de todos os interessados, que foi DESERTA a 
LICITAÇÃO modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 
019/2014, visando a aquisição de equipamentos de 
informática, para atender as necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte do município de 
Camaçari(BA). Camaçari – BA, 25 de Novembro de 2014. 
Ana Maura Bezerra – Pregoeira.

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 020/2014

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público - STT, 
através da Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para o 
conhecimento de todos os interessados que fará realizar no 
dia 15 de dezembro de 2014, às 09h e 30min, na sede da 
STT, localizada na Rua Lateral de Dentro, s/n, Jardim 
Limoeiro, Camaçari-Ba, PREGÃO PRESENCIAL, visando a 
contratação de empresa especializada em serviços de 
reestruturação das instalações físicas da STT, para atender 
as necessidades da Superintendência de Trânsito e 
Transporte do município de Camaçari(BA), conforme 
especificações constantes no Anexo I, parte integrante e 
indissociável do Edital. Os interessados poderão obter o 
Edital e maiores esclarecimentos com a Pregoeira e Equipe 
de Apoio na sede da STT, endereço supracitado, telefone 
(71) 3622-7703/7717, no horário de expediente das 09h às 
11h e 14h às 16h. Camaçari – BA, 27 de Novembro de 2014. 
Ana Maura Bezerra/Pregoeira.

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 021/2014

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público - STT, 
através da Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para o 
conhecimento de todos os interessados que fará realizar no 
dia 15 de dezembro de 2014, às 14h e 30min, na sede da 

Saneamento nº                             535/2014
Auto de Infração nº             14728/2014
Remetente:                                  Junta de Julgamento
Interessado:                       OAS Empreendimentos Ltda 
Assunto:                      ISSR
Autuante:    Marcilio Meireles

Saneamento nº                            536/2014
Auto de Infração nº            14729/2014
Remetente:                                 Junta de Julgamento
Interessado:                       OAS Empreendimentos Ltda 
Assunto:                      ISSR
Autuante:    Marcilio Meireles

Camaçari – BA, 02 de dezembro de 2014.

Dalton Cavalcante Reis Edinalva Farias da Silva
Presidente do Conselho Secretária do Conselho

PORTARIA Nº. 323/2014,
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014.

“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:

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE
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atribuições, homologa o Pregão N.º 047/2014 
(Eletrônico) – COSEL/EDUCAÇÃO – OBJETO: 
Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis (Hortifrutis) destinados à alimentação Escolar 
nas Creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Data da Homologação: 17/11/2014. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 
115/2014 – COMPEL, cujo objeto é o Registro de preços 
para aquisição de eletrodomésticos (bebedouros) para 
futuras contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da administração municipal. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2014. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS.

CREDENCIAMENTO Nº 004/2013 - GECAF
A Secretaria da Saúde, do município de Camaçari, no 
u s o  d e  s u a s  a t r i b u i ç õ e s ,  h o m o l o g a  o  
Credenciamento da pessoa jurídica CDC CENTRO DE 
DIAGNOSTICO CAMAÇARI LTDA - ME, através do 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2013 – GECAF, cujo 
objeto é o credenciamento de Pessoas Jurídicas para 
a Prestação de Serviços de saúde aos usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS na área de Serviços 
Médicos Ambulatoriais Especializados, Serviços 
Auxiliares de Diagnose e Terapia (SADT) nas diversas 
especialidades, a fim de assegurar a melhor 
promoção e assistência à saúde, de forma 
complementar as atividades da rede pública, em 
todos os procedimentos e segundo critérios, termos 
e condições estabelecidos neste edital e seus 
anexos. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 28/11/2014. 
VITAL SAMPAIO NETO.
A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 

STT, localizada na Rua Lateral de Dentro, s/n, Jardim 
Limoeiro, Camaçari-Ba, PREGÃO PRESENCIAL, visando a 
aquisição de material permanente, para atender as 
necessidades da Superintendência de Trânsito e Transporte 
do município de Camaçari(BA), conforme especificações 
constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável do 
Edital. Os interessados poderão obter o Edital e maiores 
esclarecimentos com a Pregoeira e Equipe de Apoio na sede 
da STT, endereço supracitado, telefone (71) 3622-
7703/7717, no horário de expediente das 09h às 11h e 14h 
às 16h. Camaçari – BA, 27 de Novembro de 2014. Ana 
Maura Bezerra/Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO

CREDENCIAMENTO Nº 006/2014 - COPECOD

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Credenciamento da pessoa jurídica 
J. M. DOS SANTOS FILHO - ME, através do 
CREDENCIAMENTO Nº 006/2014 – COPECOD, cujo 
objeto é o fornecimento de bens e serviços de apoio social 
oferecido pelo Município de Camaçari - Grupo 01 - Urna 
Funerária e Translado Fúnebre - através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Município de Camaçari, em 
conformidade com o Edital e o Anexo I – Termo de 
Referência do CREDENCIAMENTO N.º 006/2014 – 
COPECOD. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17/11/2014. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

CREDENCIAMENTO Nº 005/2014 - COPECOD

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Credenciamento da pessoa física 
TAIS ALVES MARINHO ABREU ,  a t ravés  do  
CREDENCIAMENTO Nº 005/2014 – COPECOD, cujo 
objeto é a prestação de serviços de parecer técnico de 
avaliação mercadológica para aquisição e locação de imóvel 
de uso da Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como 
parecer em sede de laudo judicial e expedição de 
documentação cartorária para aquisição de imóvel, de 
acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas 
no Edital e seus anexos. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
24/11/2014. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.
O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão N.º 056/2014 
(Presencial) – COSEL/EDUCAÇÃO, Objeto Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de 
equipamento de Infraestrutura de Rede de TI/Telecom, 
sendo ele, UTM/NGFW visando atender a Rede Pública 
Municipal de Ensino, composta por unidades escolares, 
pedagógicas, setores de logísticas (alimentação e 
almoxarifados) e administrativas à empresa, JOSE 
MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR-ME. Para o lote 01 
conforme a seguir:

Data da Homologação: 03/11/2014. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS – PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
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P R E G Ã O  N º  1 7 2 / 2 0 1 4  ( P R E S E N C I A L )  -  
COSEL/SAÚDE

OBJETO: Aquisição de pinça cheron, essenciais para a 

realização das ações voltadas a promoção da Saúde no 

Cres (centro de especialidades em Saúde) do Município 

de Camaçari/BA DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 

01/12/2014.VITAL SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o Pregão N.º 069/2014 

(Presencial) - COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é o 

Data da Homologação: 01/12/2014. ADEMAR 

DELGADO DAS CHAGAS – PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o Pregão N.º 059/2014 

(Presencial) – COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é o 

R

 à 

empresa: COMERCIAL DE ALIMENTOS HS ALMEIDA 

LTDA – ME, para os lotes conforme a seguir:

. 

registro de preços para aquisição de materiais de 

reposição (maçaneta e baqueta) para atender as 

fanfarras estudantis da Rede Municipal de Ensino do 

Município de Camaçari, para futuras contratações de 

acordo com a conveniência e necessidade da 

Administração Pública Municipal.

egistro de preços para aquisição de gêneros 

alimentícios perecíveis (pão de milho e pão de hot-dog) 

destinados à alimentação escolar nas Creches e 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino

P R E G Ã O  N º  1 0 6 / 2 0 1 4  ( E L E T R Ô N I C O )  -  
COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 19/11/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 
P R E G Ã O  N º  1 9 0 / 2 0 1 4  ( P R E S E N C I A L )  -  
COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 01/12/2014. VITAL SAMPAIO NETO. 

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:

. 

. 
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da Assinatura: 18/11/2014. LEZINEIDE ANDRADE 
C H A G A S  S A N T O S  –  S E C R E T Á R I A  D A  
ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
320/2014. CONTRATADA: VERDE IMPERIAL COMERCIO 
E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-EPP. PREGÃO 
N.º 047/2014 (ELETRONICO) – COSEL/EDUCAÇÃO – 
OBJETO Registro de preço para aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis (Hortifrutis) destinados à 
alimentação Escolar nas Creches e Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora dos lotes 03 e 06. VALOR 
GLOBAL: R$ 109.450,00 (cento e nove mil quatrocentos 
e cinquenta reais). Data da Assinatura: 18/11/2014. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS –  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
321/2014. CONTRATADA: QUALLYFRUT COMERCIO DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI. PREGÃO N.º 
047/2014 (ELETRONICO) – COSEL/EDUCAÇÃO – 
OBJETO Registro de preço para aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis (Hortifrutis) destinados à 
alimentação Escolar nas Creches e Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora do lote 04. VALOR 
GLOBAL: R$ 99.000,00(noventa e nove mil rais). Data da 
Assinatura: 18/11/2014. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS 
SANTOS – SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
325/2014. CONTRATADA: LM 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
326/2014. CONTRATADA: OFFICE COMERCIAL 
VAREJISTA DE ELETRO – ELETÔNICO LTDA - EPP

 

T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O  N . º  3 2 3 / 2 0 1 4 .  
CONTRATADA: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 106/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade das 
ações em saúde.  Vencedora dos lotes 01 e 02. VALOR 
GLOBAL: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). DATA 

LOPES SICUPIRA - ME. 
Pregão Presencial N.º 115/2014 – COMPEL. OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos 
(bebedouros) para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da administração municipal.
Vencedora do Lote 02. VALOR UNITÁRIO: 531,99 
(quinhentos e trinta e um reais e noventa e nove 
centavos). VALOR GLOBAL: R$ 79.798,50 (setenta e 
nove mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta 
centavos). DATA DA ASSINATURA: 24/11/2014. 
LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS - SECRETÁRIA DA 
ADMINISTRAÇÃO.
 

. 
Pregão Presencial N.º 115/2014 – COMPEL. OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos 
(bebedouros) para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da administração municipal.
Vencedora do Lote 01. VALOR UNITÁRIO: 582,00 
(quinhentos e oitenta e dois reais). VALOR GLOBAL: R$ 
87.300,00 (oitenta e sete mil e trezentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 24/11/2014. LEZINEIDE ANDRADE C. 
SANTOS - SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

Data da Homologação: 01/12/2014. ADEMAR 

DELGADO DAS CHAGAS – PREFEITO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 
122/2014 – COMPEL, cujo objeto é a 

 DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 24/11/2014. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 
P R E G Ã O  N º  2 0 5 / 2 0 1 4  ( P R E S E N C I A L )  -  
COSEL/SAÚDE
 

OBJETO: contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de equoterapia para atendimento 

aos usuários da Secretaria da Saúde do município de 

Camaçari - Bahia DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 

03/12/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

Aquisição de cestas 
natalinas e frangos a serem distribuídos aos beneficiários 
do Programa Bolsa Família e ás famílias carentes 
cadastradas pelo serviço social da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Município.

. 

EXTRATO TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
318/2014. CONTRATADA: SOSERV COMERCIO 
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP. PREGÃO 
N.º 047/2014 (ELETRONICO) – COSEL/EDUCAÇÃO – 
OBJETO Registro de preço para aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis (Hortifrutis) destinados à 
alimentação Escolar nas Creches e Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora dos lotes de 01 e 05. VALOR 
GLOBAL: R$ 90.810,00 (noventa mil oitocentos e dez 
reais). Data da Assinatura: 18/11/2014. LEZINEIDE 
ANDRADE CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DA 
ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
319/2014. CONTRATADA: COREMEL COMERCIO DE 
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME. PREGÃO N.º 
047/2014 (ELETRONICO) – COSEL/EDUCAÇÃO – 
OBJETO Registro de preço para aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis (Hortifrutis) destinados à 
alimentação Escolar nas Creches e Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora do lote 02. VALOR 
GLOBAL: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Data 
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Contrato nº 331/2014. Processo n.º 1100/2014. 
Contratada: J. M. DOS SANTOS FILHO - ME. Objeto: 
fornecimento de bens e serviços de apoio social 
oferecido pelo Município de Camaçari - Grupo 01 - Urna 
Funerária e Translado Fúnebre - através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Município de Camaçari, em 
conformidade com o Edital e o Anexo I – Termo de 
Referência do CREDENCIAMENTO N.º 006/2014 – 
COPECOD. Valor básico anual estimado: R$ 
922.360,90 (novecentos e vinte e dois mil, trezentos e 
sessenta reais e noventa centavos). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4001 e 4073. 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39. e 3.3.90.32 Fonte: 
0001.000-0. Data da Assinatura: 17/11/2014. Ademar 
Delgado das Chagas.
Contrato Nº 0326/2014. Termo de Dispensa Nº 091/2014 
– Processo Nº 210/2014. Contratado: LUCCIOLA 
PARTICIPAÇÕES LTDA. Objeto: Locação de imóvel 
urbano, situado na Rua Bom Jesus, Monte Gordo, 
Camaçari-BA, com vistas às instalações do Pronto 
Atendimento de Monte Gordo.  Valor Global 56.414,40 
(cinquenta e seis mil quatrocentos e quatorze reais e 
quarenta centavos).  Fundamentada no Art. 24, Inciso X 
da Lei Federal Nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4114; Natureza da Despesa: 
3390.39.00.00; Fonte de Recurso: 0601.002-20 / 
0901.014-25. Data da Assinatura: 10/11/2014. Ademar 
Delgado das Chagas.

CONTRATO N.º 315/2014. CONTRATADO: JOSE 
MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR - ME: PREGÃO 
N.º 056/2014 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO – 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de equipamento de Infraestrutura de Rede 
de TI/Telecom, sendo ele, UTM/NGFW visando atender a 
Rede Pública Municipal de Ensino, composta por 
unidades escolares, pedagógicas, setores de logísticas 
(alimentação e almoxarifados) e administrativas. 
Vencedor do Lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 
442.138,42(quatrocentos e quarenta e dois mil cento 
e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 
4093 - Natureza da Despesa: 44.90.52.00.00 - Fonte:7 
101.030. DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 
2014. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.
 
Contrato nº 339/2014. Processo n.º 0612/2014. 
Contratada: CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO 
CAMAÇARI LTDA - ME. Objeto: Credenciamento de 
Pessoas Jurídicas para a Prestação de Serviços de 
saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS 
na área de Serviços Médicos Ambulatoriais 
Especializados, Serviços Auxiliares de Diagnose e 
Terapia (SADT) nas diversas especialidades, a fim de 
assegurar a melhor promoção e assistência à saúde, de 
forma complementar as atividades da rede pública, em 
todos os procedimentos e segundo critérios, termos e 
condições estabelecidos neste edital e seus anexos. 
Valor estimado para 12 (doze) meses: R$ 3.576.175,80 
(três milhões, quinhentos e setenta e seis mil, cento e 
setenta e cinco reais e oitenta centavos). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4119. Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39.00.00. Fonte: 0901.014-25, 
0001.014-25, 0601.002-20. Data da Assinatura: 

DA ASSINATURA: 19/11/2014. VITAL SAMPAIO NETO.
T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O  N . º  3 2 4 / 2 0 1 4 .  
CONTRATADA: D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 106/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade das 
ações em saúde.  Vencedora do lote 06. VALOR 
GLOBAL: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 19/11/2014. VITAL SAMPAIO NETO.
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
331/2014. CONTRATADA: COMERCIAL DE ALIMENTOS 
HS ALMEIDA LTDA – ME. PREGÃO N.º 059 /2014 
(PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis (pão de milho e pão de hot-dog) 
destinados à alimentação escolar nas Creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
Vencedora dos lotes 01 e 02. VALOR GLOBAL: R$ 
616.800,00 (seiscentos e dezesseis mil e oitocentos 
reais). Data da Assinatura: 02/12/2014. LEZINEIDE 
ANDRADE CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DA 
ADMINISTRAÇÃO.

                            EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO DO CREDENCIAMENTO Nº 005/2014 - 
COPECOD
 
Contrato nº 337/2014. Processo n.º 0435/2014. 
Contratada: TAIS ALVES MARINHO ABREU. Objeto: 
prestação de serviços de parecer técnico de avaliação 
mercadológica para aquisição e locação de imóvel de 
uso da Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como 
parecer em sede de laudo judicial e expedição de 
documentação cartorária para aquisição de imóvel, de 
acordo com os critérios, termos e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. Valor global 
estimado: R$ 225.888,00 (duzentos e vinte e cinco mil, 
oitocentos e oitenta e oito reais).  Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2018. Elemento de 
Despesa:3.3.90.39.00 e 3.3.90.36.00 Fonte: 0100.000. 
Data da Assinatura: 24/11/2014. Ademar Delgado das 
Chagas.

T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O  N . º  3 2 7 / 2 0 1 4 .  
CONTRATADA: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO 
FARMACEUTICA CEARENSE LTDA .  PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 190/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade das ações 
em saúde. Vencedora do lote 01,02,03,04,05 e 06. VALOR 
GLOBAL: R$ 285.700,00 (duzentos e oitenta e cinco mil 
setecentos reais).DATA DA ASSINATURA: 01/12/2014. 
VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
330/2014. CONTRATADA: CORDEIRO CARAPIA 
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 172/2014 – COSEL/SAÚDE –OBJETO: 
Aquisição de pinça cheron, essenciais para a realização das 
ações voltadas a promoção da Saúde no Cres (centro de 
especialidades em Saúde) do Município de Camaçari/BA. 
Vencedora do lote 01.  VALOR GLOBAL: R$ 25.350,00 
(vinte e cinco mil trezentos cinquenta reais). DATA DA 
ASSINATURA: 01/12/2014. VITAL SAMPAIO NETO.
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BANDA DNA E GRUPO MUSICAL GRAÇA DO 
ESPIRITO SANTO, PARA O EVENTO DENOMINADO 
ALEGRAI-VOS 2014, NO ESPAÇO CAMAÇARI 2000, 
NO DIA 22/11/2014, EM CAMAÇARI-BA. Valor Global: 
R$ 131.000,00 (Cento e trinta e um mil reais). 
Fundamentada no Art. 25, III, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
Data da Homologação: 21/11/2014.

Termo de Inexigibilidade nº. 148/2014. Processo Nº. 
0415/2014. Contratado: FEDERAÇÃO BAHIANA DE 
TÊNIS DE MESA - FBTM. Objeto: CONTRATAÇÃO DA 
FEDERAÇÃO BAHIANA DE TÊNIS DE MESA - FBTM 
PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO DOS ATLETAS DA 
EQUIPE REPRESENTATIVA DA MODALIDADE DO 
MUNICÍPIO, NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS A NÍVEL 
ESTADUAL, REGIONAL E NACIONAL. CONSISTINDO 
NO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS 
C O R R E P O N D E N T E S  A O S  C U S T O S  D A  
PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS. Valor Global: R$ 
28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais). 
Fundamentada no Art. 25, CAPUT, da Lei Federal nº. 
8.666/93. Data da Homologação: 21/11/2014.

Termo de Inexigibilidade nº. 149/2014 – Processo Nº. 
1346/2014. Contratado: SRCESU – Associação de 
usuários de Informática e Telecomunicações. Objeto: 
Inscrição dos servidores: Fernando Eliel de Lima cad: 
8577; Martinho Apostolo de Jesus Junior cad: 39107; 
Vagner Simões Santos cad: 39755 para participarem do 
evento Congresso de Informática e Telecomunicações 
voltado á área de Tecnologia da Informação realizado 
pela Sucesu Bahia - Associação de Usuários de 
Informática e Telecomunicações da Bahia, nos dias 26 a 
28 de Novembro no Grand Hotel Stella Maris na Cidade 
de Salvador-BA. Valor Global: R$ 2.730,00 (Dois mil 
setecentos e trinta reais). Fundamentada no Art. 25, 
Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data da 
Homologação 25/11/2014.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa Nº 095/2014 – Processo Nº 
01036/2014. Contratado: Cordeiro Carapia Produtos 
Médicos Hospitalares. Objeto: Destina-se à despesa 
com aquisição de Compressa de gaze algodonada 
estéril, devido a necessidade da continuidade das ações 
em saúde do Município de Camaçari/BA. Valor Global 
R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 25/11/2014.

Termo de Dispensa Nº 097/2014 – Processo Nº 
1345/2014. Contratado: WALDEMIR RIBEIRO DA 
SILVA. Objeto: O presente Termo de Referência tem por 
objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços gráficos para confecção de 
cupons a serem utilizados na entrega das cestas 
natalinas da Prefeitura Municipal de Camaçari. Valor 
Global: R$ 7.399,00 (Sete mil e trezentos e noventa e 
nove reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso I, da Lei 
Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 27/11/2014.
Termo de Dispensa Nº 091/2014 – Processo Nº 
210/2014. Contratado: LUCCIOLA PARTICIPAÇÕES 
LTDA. Objeto: Locação de imóvel urbano, situado na 
Rua Bom Jesus, Monte Gordo, Camaçari-BA, com vistas 

28/11/2014. Vital Sampaio Neto – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.
 
CONTRATO N.º 338/2014. CONTRATADO: JAM 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI. Pregão 
Presencial n.º 122/2014 – COMPEL. OBJETO: 
Aquisição de cestas natalinas e frangos à serem 
distribuídos aos beneficiários do Programa Bolsa 
Família e ás famílias carentes cadastradas pelo 
serviço social da Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Município. Vencedora do Lote 01 com o 
valor global adjudicado R$ 670.800,00 (seiscentos e 
setenta mil e oitocentos reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4073; Elemento de 
Despesa: 3390.32.00.00; Fonte: 0001.000-0. DATA DA 
ASSINATURA: 25/11/2014. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS – PREFEITO.

 
Contrato Nº 0337/2014. Inexigibilidade de licitação Nº. 
147/2014. Contratado: PRODDARTBA PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA - ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
ARTISTAS E BANDAS: EUGÊNIO JORGE, 
ADORAÇÃO E VIDA, MINISTÉRIO LUZ DAS NAÇÕES, 
BANDA DNA E GRUPO MUSICAL GRAÇA DO 
ESPIRITO SANTO, PARA O EVENTO DENOMINADO 
ALEGRAI-VOS 2014, NO ESPAÇO CAMAÇARI 2000, 
NO DIA 22/11/2014, EM CAMAÇARI-BA. Valor Global: 
R$ 131.000,00 (Cento e trinta e um mil reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4021; Elemento de 
Despesa: 3390.39; Fonte de Recurso: 0001.000-0. Data 
da Assinatura: 21/11/2014. - Ademar Delgado das 
Chagas.
Contrato Nº 0336/2014. Inexigibilidade de licitação Nº. 
148/2014. Contratado: FEDERAÇÃO BAHIANA DE 
TÊNIS DE MESA - FBTM. Objeto: CONTRATAÇÃO DA 
FEDERAÇÃO BAHIANA DE TÊNIS DE MESA - FBTM 
PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO DOS ATLETAS DA 
EQUIPE REPRESENTATIVA DA MODALIDADE DO 
MUNICÍPIO, NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS A NÍVEL 
ESTADUAL, REGIONAL E NACIONAL. CONSISTINDO 
NO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS 
C O R R E P O N D E N T E S  A O S  C U S T O S  D A  
PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS. Valor Global: R$ 
28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4053; Elemento de 
Despesa: 3390.39; Fonte de Recurso: 0001.000-0. Data 
da Assinatura: 21/11/2014. - Ademar Delgado das 
Chagas.

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de Inexigibilidade nº. 147/2014. Processo Nº. 
1350/2014. Contratado: PRODDARTBA PRODUÇÕES 
E EVENTOS LTDA - ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
ARTISTAS E BANDAS: EUGÊNIO JORGE, 
ADORAÇÃO E VIDA, MINISTÉRIO LUZ DAS NAÇÕES, 

CONTRATO N.º 350/2014. CONTRATADA: ZUMIRA 
ALVES SENA – ME. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
205/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de 
equoterapia para atendimento aos usuários da 
Secretaria da Saúde do município de Camaçari - Bahia.
Vencedora do lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 03/12/2014. VITAL SAMPAIO NETO.
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TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº: 
0260/2014

(Processo Administrativo nº: 0991/2014)

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no  uso de 
suas atribuições, informa a correção na Cláusula 
terceira do Contrato 0260/2014,  com a empresa  ALB 
Promoções e Eventos Ltda - ME,  cujo objeto é  
Contratação dos grupos culturais (Filarmônica e 
Fanfarras): Banda de Música da Sociedade 
Filarmônica 28 de Setembro, FAMPA – Associação 
Cultural Fanfarra Municipal Popular de Abrantes, 
FANESP – Associação Cultural Fanfarra Estudantil de 
Parafuso, Associação Cultural Fanfarra Estudantil de 
Camaçari-FANESC, através de seu representante 
exclusivo a empresa ALB Promoções e Eventos Ltda 
- ME, para  apresentação no evento Encontro 
Harmônicos, que acontecerá nos dias 07, 21 e 28 de 
Setembro de 2014, em Camaçari-BA. 

Da Dotação Orçamentária.

Onde se lê:  Orçamento: SEGOV – Projeto de 
Atividade: 4021
Leia-se:  Orçamento: SECULT – Projeto de Atividade: 
2030

Camaçari,  05 de setembro  de 2014, Ademar 
Delgado das Chagas - Prefeito

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, REVOGA o lote 02 da 
licitação, modalidade Pregão No 032/2014 
(ELETRÔNICO) – COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto 
é a Aquisição de utensílios de cozinha, para as 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, 
Incluindo Transporte. Data da Revogação: 
02/12/2014. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso 
de suas atribuições, REVOGA o lote 01 da licitação, 

o
modalidade Pregão N  105/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é Aquisição de 
artigos de armarinho (tintas) para atender a 
necessidades das Unidades Escolares do Município. 
Data da Revogação: 04/12/2014. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO N.º 256/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE

Objeto: Aquisição de teste biológico para 
incubadora, para atender as unidades da UPA CME e 
SAMU do Município de Camaçari-BA Abertura: 
15/12/2014, às 13:30h. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Juliana Barreto dos Santos – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.
 

às instalações do Pronto Atendimento de Monte Gordo. 
Valor Global R$ 56.414,40 (cinquenta e seis mil 
quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso X da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 10/11/2014

ERRATA DE PUBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação Nº 139/2014. – Consultre 
Consultoria e Treinamento Ltda
Publicado no DOM Nº 593 de 08 à 14 de novembro  de 
2014

Da data de homologação:

Onde se lê: 07/11/2014;
Leia-se: 10/11/2014.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

P R E G Ã O  N º  2 4 8 / 2 0 1 4  ( P R E S E N C I A L )  -  
COSEL/SAÚDE
 
OBJETO: Aquisição de Caixa amplificada, Microfone, 
Cabo extensor, Cabo HDMI, Plugue, Adaptador para 
tomadas, Aparelho de som, Extenção multipla, Projetor 
multimidia e Tela de projeção, para a implantação do 
projeto NASF Camaçari para a realização de ações 
voltadas a promoção de saúde. DATA: 02/12/2014. 
Vanilda Carmen Pinto de Sá.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público para 
conhecimento dos interessados que foi 
FRACASSADO o PREGÃO N.º  180/2014 
(PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE, cujo objeto 
Aquisição de fórmulas infantis, para atendimento 
ao Programa de Complementação alimentar da 
Secretaria de Saúde do Município, 05/12/2014. 
Juliana Barreto dos Santos – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.
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Abertura: 06/01/2015, às 13:30h. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Re iza l ina  San tos  Sa les  –  Pregoe i ra  da  
COSEL/SAÚDE.
PREGÃO N.º 242/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE 
Objeto: Registro de preços para aquisição de tubos 
para coleta de sangue, para atender as unidades de 
saúde do município. Abertura: 09/01/2015, às 09:00h. 
Edital/Informações: 
w w w . c o m p r a s . c a m a c a r i . b a .  H Y P E R L I N K  
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/" HYPERLINK 
"http://www.compras.camacari.ba.gov.br/"gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Reizalina Santos Sales – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.
PREGÃO N.º 240/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE 
Objeto: Aquisição de máscara de venturi, máscaras 
transparente e máscara laríngea, para atender as 
unidades de saúde do município de Camaçari-BA. 
Abertura: 09/01/2015, às 13:30h. Edital/Informações: 
www.compras. camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-
6655. Vanilda Carmen Pinto de Sá – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC
À OFICCE 2 LTDA - ME
Proc. n.º 0767/2014
Pela presente, fica esta empresa, notificada a 
apresentar razões finais, por escrito, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, pelo não cumprimento da entrega 
do material solicitado através da Autorização de 
Fornecimento de Materiais – AFM nº 1240/2014, 
oriunda do Termo de Compromisso nº 204/2013, 
referente ao Pregão Presencial nº 090/2013 – 
COMPEL, Processo Licitatório nº 0909/2013, cujo 
objeto é o Registro de preço para aquisição de material 
de limpeza (papel higiênico e papel toalha), conforme 
relatado nos autos processuais (cópia do Processo 
CMP n.º 0767/2014 na CMP).
Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, 
ensejando a aplicação das penalidades cabíveis. A 
defesa deverá ser apresentada perante a Comissão 
Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores, no horário das 08h00min às 14h00min.

Camaçari, 01 de dezembro de 2014.

Atenciosamente,

PREGÃO N.º 186/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE
Objeto: Aquisição de suplemento nutricional, para 
atendimento ao Programa de Complementação 
Alimentar – destinados aos indivíduos portadores de 
feridas crônicas com desnutrição grave ou patologias 
com aumento da demanda nutricional, como câncer e 
diabetes mellitus em tratamento supervisionado na 
rede de saúde no âmbito da atenção básica do 
Município de Camaçari-BA. Abertura: 05/01/2015, às 
0 9 : 0 0 h .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Juliana Barreto dos Santos – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE
PREGÃO N.º 221/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE
Objeto: Aquisição de Ventilador Microprocessado para 
atender ao HOSPITAL DIA, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde do Município de 
Camaçari/BA. Abertura: 08/01/2015, às 13:30h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Juliana Barreto dos Santos – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.
 
PREGÃO N.º 257/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE
Objeto: Aquisição de Peça Reta para uso 
Odontológico, Turbina, Micromotor, Contra Ângulo, Kit 
de Peças de Mão, Aparelho Conjugado de Ultra-Som 
com jato de Bicarbonato e Fotopolimerizador, para 
atender as unidades de saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas, devido a necessidade 
da continuidade das ações em saúde do município de 
Camaçari/BA. Abertura: 05/01/2015, às 13:30h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Vanilda Carmen Pinto de Sá – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.
  PREGÃO N.º 254/2014 (ELETRÔNICO) – 
COSEL/SAUDE
Objeto: Aquisição de Oxímetro de Pulso, 
Desfibrilador, Monitor Multiparamétrico, Carro de 
Emergência, Cabo, Laringoscópio, Eletrodo, Garote 
e Fio Guia, para atender ao centro de Oncologia de 
Camaçari/BA. Acolhimento: 05/01/2015 a partir das 
08h; Abertura: 06/01/2015, às 09h; Disputa: 
06/01/2015, às 10h. Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6655. Vanilda 
Carmen Pinto de Sá - Pregoeira da COSEL/SAUDE.
PREGÃO N.º 261/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE
Objeto: Registro de Preço para aquisição de material 
odontológico (escova de robson, broca shofu e banda 
matriz), para atender as unidades de Saúde e ao 
Centro de Especialidades Odontológicas do Município. 
Abertura: 08/01/2015, às 09:00h. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Juliana Barreto dos Santos – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.
PREGÃO N.º 244/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE 
Objeto: Aquisição de Guia de Biópsia, para atender ao 
CEONC (Centro de Oncologia de Camaçari). 
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18/11/2014; Vital Sampaio Neto – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 

de Serviço Nº 375/2012; Contratante: Município de 

Camaçari – SESAU; Contratada: Histo-Cito Centro de 

Diagnóstico em Anatomia Patológica, Citopatologia e 

Imunopatologia Ltda.; Do Objeto: Alterar a Cláusula 

Quinta do Instrumento original; Do Prazo: O Contrato 

descrito na Cláusula anterior fica prorrogado por mais 

12 (doze) meses, de modo que, a partir de 12 de 

outubro de 2014, passará a viger até 12 de outubro de 

2015; Do Preço: De acordo com o quanto estabelece a 

Cláusula Terceira do Contrato ora aditado, o preço da 

prestação de serviços fica reajustado pela variação do 

INPC que foi no importe de 6,35% de modo que o valor 

global do Contrato passará a ser de R$ 104.071,20 

(cento e quatro mil, setenta e um reais e vinte 

centavos), conforme planilha que segue anexa a este 

Instrumento e faz parte integrante do mesmo. Fica 

mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 

Contrato original. Os recursos financeiros para 

pagamentos das despesas decorrentes do presente 

Termo aditivo correrão por conta da Função 10 / 

Subfunção 302 / Programa 38 / Ação 4114 e 4121 / 

Class. Econômica 3390.39.00.00.; Da Ratificação: 

Permanecem inalteradas e plenamente em  vigor, as 

demais Cláusulas e disposições do Contrato  originário 

e posterior Termo Aditivo, não modificadas por este 

Instrumento; Assinatura: 10/10/2014; Vital Sampaio 

Neto – Município.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 

Serviços Nº 0342/2010; Contratante: Município de 

Camaçari; Contratada: Abrantes Ambiental Ltda.; Do 

Objeto: Alterar o Caput da Cláusula Terceira e Sexta, 

do Instrumento original; Do Prazo: Por força do 

presente Termo Aditivo, a data prevista para 

encerramento do Contrato original, que é de 03 de 

novembro de 2014, passará a ser de 03 de novembro 

de 2015; Do Reajuste: Em razão do IGPM acumulado, 

no período compreendido entre Outubro de 2013 a 

Setembro/2014, no percentual 3,5414%, bem como o 

percentual referente ao Reajuste Salarial da Categoria, 

conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015, 

firmado com o Sindicato dos Trabalhadores na 

Limpeza Pública, Asseio, Conservação, Jardinagem e 

Controle de Pragas Intermunicipal – SINDILIMP – BA, 

no percentual de 9%, para o período de 

novembro/dezembro de 2014 e de mais 2%, para o ano 

de 2015,o que perfaz um total final de reajuste salarial 

para a categoria de 11%, para o ano de 2015, tudo 

conforme Planilha anexa ao presente Aditivo, bem 

como cálculos anexados ao Processo Administrativo nº 

17070/2014, ficam os valores unitários, previstos na 

Planilha anexa ao Contrato original, reajustados, 

Marco Aurélio Cavalcante Pavã
Presidente da COPEC 

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS 
AO CONTRATO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços Nº 0140/2013; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Santa Cruz 
Engenharia Ltda.; Do Objeto: Alterar o Caput da 
Cláusula Terceira, do Instrumento original; Do Preço: 
Em razão do acréscimo de quantitativos, fica 
acrescido, através do presente Termo Aditivo, o valor 
de R$ 2.725.172,65 (dois milhões, setecentos e vinte e 
cinco mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e 
cinco centavos), correspondendo a 24,99%, 
aproximadamente, do total previsto no Contrato 
original, já considerado o valor subcontratado. Fica 
anexa a nova Planilha, tendo em vista o acréscimo de 
valor constante no presente Termo Aditivo, conforme 
informações da SEINFRA. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Terceira do Contrato 
original; Do Reajuste: Em razão do INCC acumulado, 
no período compreendido de Abril/2013 a Julho/2014, 
no percentual 11,73%, aproximadamente, ficam os 
valores unitários, previstos na planilha anexa ao 
Contrato reajustados em decorrência do lapso 
temporal de 12 meses transcorridos da nota emissão 
da ordem de serviço; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas 
por este instrumento; Assinatura: 01/09/2014; Ademar 
Delgado das Chagas – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso 

de Fornecimento Nº 198/2014; Contratante: 

Município de Camaçari – SESAU; Contratada: 

EXOMED Representação de Medicamentos Ltda.; Do 

Objeto: Alterar o valor unitário e globais dos 

medicamentos objetos do Termo de Compromisso de 

fornecimento; Dos Novos Valores: O valor unitário a 

ser pago pelo Município ao Promitente Fornecedor por 

cada unidade de medicamento de nome “Montelucaste 

de Sódio, 5mh, comprimido” que conforme Mapa Final 

de Registro de Preços que fez parte integrante da 

avença ora aditada era de R$ 1,70 (um real e setenta 

centavos) passa a ser de R$ 1,65 (um real e sessenta e 

cinco centavos); Do Preço: Em virtude da redução do 

valor unitário, fica alterada a Cláusula Terceira do 

Termo de Compromisso em referência para constar 

como novo valor global do mesmo o montante de R$ 

3.300,00 (três mil e trezentos reais); Da Ratificação: 

Permanecem inalteradas e plenamente em  vigor, as 

demais Cláusulas e disposições do Termo de 

Compromisso originário e do posterior Termo Aditivo, 

não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 

PÁGINA 43PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  596 - de 29 de Novembro a 05 de Dezembro  de 2014 - 



Assinatura: 20/10/2014; Ademar Delgado das Chagas 

– Município.

Republicado Por Correção

Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 

Prestação de Serviço Nº 357/2009; Contratante: 

Município de Camaçari; Contratada: MJR - Serviços 

de Segurança LTDA.; Do Objeto: Alterar o item 6.1 da 

Cláusula Sexta - Da Vigência, do Contrato original; 

Da Vigência: Por força do presente Termo Aditivo, a 

data prevista para o encerramento do contrato original 

Nº357/2009, que é de 26 de outubro de 2014, passará a 

ser de 26 de janeiro de 2015; Do Preço:  Em virtude do 

Contrato original Nº0357/2009, ser de natureza de 

prestação de serviços de caráter continuado, 

considerando a prorrogação do prazo contida da 

cláusula Segunda do presente Termo Aditivo, o valor 

global, proporcional, estipulado para o referido 

instrumento é de R$ 3.643.940,88 (três milhões, 

seiscentos e quarenta e três mil, novecentos e 

quarenta reais e oitenta e oito centavos). O valor 

mensal proporcional, estipulado para o referido 

instrumento é de R$1.214.646,96 (um milhão, 

duzentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e seis 

reais e noventa e seis centavos); Fica mantida a forma 

de pagamento prevista na Cláusula Quarta do Contrato 

original; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 

em vigor, as demais Cláusulas e disposições do 

Contrato originário, não modificadas por este 

Instrumento; Assinatura: 24/10/2014; Ademar 

Delgado das Chagas – Município.

através do presente Termo Aditivo. Em virtude do 

reajustamento previsto no presente Termo Aditivo, fica 

anexa Nova Planilha Contratual, consoante 

informações da SESP; Do Valor Global: Fica 

acrescido, através do presente Termo Aditivo, o valor 

de R$  3.942.545,08 (três milhões, novecentos e 

quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais 

e oito centavos), correspondente ao reajustamento 

previsto na Cláusula Terceira do presente Termo 

Aditivo. Fica anexa Nova Planilha Contratual, tendo em 

vista o acréscimo constante no presente Termo Aditivo, 

conforme informações da SESP. Fica mantida a forma 

de pagamento prevista na Cláusula Terceira do 

Contrato original. Por força do reajuste contido na 

Cláusula Terceira deste Aditivo e do acréscimo contido 

na presente Cláusula, o valor global, devidamente 

reajustado, será de R$ 50.183.367,50 (cinquenta 

milhões, cento e oitenta e três mil, trezentos e sessenta 

e sete reais e cinquenta centavos); Da Ratificação: 

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 

Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 

modificadas por este instrumento; Assinatura: 

03/11/2014; Ademar Delgado das Chagas – 

Município.

Te r m o  d e  Tr a n s a ç ã o  E x t r a j u d i c i a l  d e  

Desapropriação que entres si celebram o Município 

de Camaçari e os SRS. Maria Luciene Marques da 

Cruz e Gilson Dantas da Cruz; Objeto: Os 

Expropriados SRS. Maria Luciene Marques da Cruz e 

Gilson Dantas da Cruz, são proprietários de uma área 

de terra medindo 7.000m², situado no Bairro Parque 

Real Serra Verde, Camaçari-Ba, declarada de utilidade 

pública para fins de desapropriação, através do 

Decreto de nº 5790 de 08 de setembro de 2014, que 

tem como objetivo a Construção de Unidade Escolar 

para atender a necessidade da Rede Municipal de 

Educação, conforme descrita na quadra e lotes 

descritos; Do Valor da Indenização e Forma de 

Pagamento: O valor certo e ajustado da indenização 

devida na presente transação, com plena concordância 

da expropriada é de R$ 757.500,00 (setecentos e 

cinquenta e sete mil e quinhentos reais). A descrição da 

dotação orçamentária correspondente será 

devidamente consignada, quando da elaboração da 

competente escritura pública; Da Imissão da Posse: A 

Expropriada, no ato da assinatura deste instrumento, 

imitirá automaticamente o Expropriante na posse da  

área de terras ora expropriada, ficando o mesmo, 

desde já autorizado a promover as obras, edificações 

ou qualquer intervenção na área; Da Quitação: Após o 

pagamento da indenização estabelecida na Cláusula 

Segunda deste instrumento, a Expropriada dará 

quitação total, ampla e irrevogável, nada mais tendo a 

reclamar ou cobrar do Expropriante, a qualquer título; 
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Ademar Delgado das Chagas

Teobaldo Ribeiro da Silva Neto


