
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 627 de 04 a 10 de Julho de 2015XII

Art. 4º Qualquer usuário que se sentir prejudicado 
poderá registrar ocorrência junto ao PROCON, 
Promotoria de Defesa do Consumidor, na Delegacia de 
Polícia Civil ou na Secretária de Desenvolvimento 
Urbano, devendo ser acompanhado de pelo menos 
três testemunhas e seu processo encaminhado para 
Procuradoria Geral do Municipio. 

§1º  Após formalizada a ocorrência, junto aos órgãos 
de que trata o artigo 4º, será dado 15 dias para defesa 
do banco ou posto de atendimento bancário autuado 
ou denunciado e encaminhando em seguida o 
processo à Procuradoria Geral do Município, que 
adotará as medidas definidas no artigo 2º no prazo de 
05 (cinco) dias.

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

Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei, 
correrão por conta das dotações orçamentárias da 
Secretária de Desenvolvimento Urbano, suplementadas 
se necessário.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1400/2015
DE 06 DE JULHO DE 2015

 
Altera a Lei Municipal n. 1120/2010, de 25 
de novembro de 2010, acrescentando o 
artigo 156-C e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO 
saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam acrescidos à Lei Municipal n. 1120/2010, de 
25 de novembro de 2010, que instituiu o Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari, revogou as Leis 
Municipais n. 051, de 10 de dezembro de 1976, n. 228, de 
17 de dezembro de 1991, n. 378, de 30 de julho de 1997, n. 
747, de 18 de agosto de 2006 e deu outras providências, o 
artigo 156-C, com a seguinte redação:

“Art. 165-C Para o fornecimento de Autorização ou 
Alvará de Localização e Funcionamento, as agências 
bancárias estabelecidas no município de Camaçari 
deverão instalar biombos em frente aos caixas 
normais, de forma a proteger o usuário da visão de 

LEI Nº 1398/2015
DE 06 DE JULHO DE 2015

 
Denomina de Rua Antônio Valdelino Neres 
a Rua localizada em Barra de Jacuípe, 
com as coordenadas geográficas: 
Ligação com a BA 099, 12°41'56.5"S 
38°07'48.2"W e com a Estrada Velha de 
Monte Gordo, com as coordenadas 
geográficas: 12°41'49.0"S 38°08'02.9"W, 
nesta cidade de Camaçari, Bahia, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO 
saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art.1º Fica oficializada a denominação de Rua Antônio 
Valdelino Neres a rua localizada em Barra de Jacuípe, com 
as coordenadas geográficas: Ligação com a BA 099, 
12°41'56.5"S 38°07'48.2"W e com a Estrada Velha de 
Monte Gordo, com as coordenadas geográficas: 
12°41'49.0"S 38°08'02.9"W, nesta cidade de Camaçari, 
Bahia.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
oficial.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1399/2015
DE 06 DE JULHO DE 2015

 
Altera o artigo 4º da Lei nº 672, de 23 de maio de 
2005, que dispõe sobre o atendimento de 
usuários nas agências bancárias do Município e 
dá outras atribuições.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO 
saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o Caput do Art. 4º da Lei nº 672, de 23 
de maio de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

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

Art. 1º  Fica instituído de Utilidade Pública o Serviço Social 
a FAB- Associação de Apoio a Família e ao Meio Ambiente, 
com sede na Avenida Tiradentes, s/n, Vila de Abrantes no 
Município de Camaçari.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

     LEI Nº 1404/2015
DE 06 DE JULHO DE 2015

 

Institui mecanismo de controle do 
patrimônio público do Município de 
Camaçari, dispondo sobre provisões de 
encargos trabalhistas a serem pagos às 
empresas contratadas para prestar 
serviços de forma contínua, no âmbito 
dos Poderes Públicos do Município de 
Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO 
saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Os editais de licitação e contratos de serviços 
terceirizados com previsão de mão-de-obra residente nas 
dependências do contratante, no âmbito dos Poderes 
Públicos do Município de Camaçari, sem prejuízo das 
disposições legais aplicáveis, observarão as normas 
desta Lei. 

Parágrafo único. Os editais referentes às contratações 
de empresas para prestação de serviços terceirizados aos 
órgãos públicos do Município de Camaçari, na forma 
prevista no caput deste artigo deverão conter 
expressamente o disposto no art. 2º desta Lei, bem como 
disposição sobre a obrigatoriedade de observância de 
todos os seus termos.

Art. 2º Deverá ser retido mensalmente do valor faturado 
pelas empresas contratadas para prestação de serviços 
terceirizados o percentual equivalente às provisões de 
encargos trabalhistas relativas a férias, abono de férias, 
décimo terceiro salário e multa do FGTS por dispensa sem 
justa causa, bem como a incidência dos encargos 
previdenciários, sociais e FGTS sobre férias, abono de 
férias e décimo terceiro salário que será depositado 
exclusivamente em banco público oficial.

§ 1º O percentual a incidir sobre o faturamento bruto da 
empresa será definido através de regulamento.

§ 2º Os depósitos de que trata o caput deste artigo devem 
ser efetivados em conta corrente vinculada, bloqueada 
para movimentação, no dia do vencimento da fatura, 

terceiros quando da realização de suas operações 
bancárias.

Descumprimento: infração grave.”

Art. 2º As Instituições bancárias deverão se adequar às 
exigências da presente lei no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias.

Art. 3º A Prefeitura Municipal de Camaçari deverá, no 
momento da expedição ou renovação do alvará de 
funcionamento, independentemente das ações de 
fiscalização, avaliar se o estabelecimento bancário se 
encontra dentro dos padrões exigidos pela presente 
norma.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor  na data da sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1401/2015
DE 06 DE JULHO DE 2015

 
Denomina de Bairro Nova Vitória o 
a juntamento  urbano a tua lmente  
denominado de Favela Rodoviária, nesta 
cidade de Camaçari, Bahia, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO 
saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica oficializada a denominação de Bairro Nova 
Vitória o ajuntamento urbano atualmente denominado de 
Favela Rodoviária.

Art. 2º A Prefeitura Municipal de Camaçari deverá 
comunicar a alteração do nome aos órgãos oficiais, 
inclusive aos correios.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
oficial.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1403/2015
DE 06 DE JULHO DE 2015

 
Que torna de Utilidade Pública o Serviço 
Social a FAB- Associação de Apoio a 
Família e ao Meio Ambiente, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO 
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as obrigações rescisórias, sociais e previdenciárias 
relativas aos seus empregados. 

Art. 11 Para assegurar o quanto estabelecido na presente 
Lei, fica assegurado à empresa contratada o direito ao 
recebimento, dentro do prazo de vencimento, previsto no 
contrato das faturas mensais pelos serviços executados, 
com obediência à ordem cronológica dos vencimentos, 
assim como o direito a receber os reequilíbrios 
econômicos financeiros do contrato, decorrentes de 
aumento de remuneração e benefícios gerados pelas 
convenções, dissídios ou acordos coletivos de trabalho e 
dos reajustes previstos contratualmente em até 90 
(noventa) dias da data da solicitação por parte da 
contratada.

Art. 12 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
publicação. 

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

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1405/2015
DE 06 DE JULHO DE 2015

  
 

Dispõe sobre a comercialização de alimentos 
em logradouros, áreas e vias públicas por 
veículos automotores denominados “ food 
trucks”,  dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O comércio e a doação de alimentos em logradouros, 
áreas e vias públicas por food trucks - deverá atender aos termos 
fixados nessa lei, excetuadas as feiras livres.

Parágrafo único – Será admitida a colocação do equipamento 
em bens privados mediante termo de anuência do proprietário do 
imóvel, observados os demais termos fixados nesta lei.

Art. 2º Para os efeitos dessa lei, considera-se comércio ou 
doação de alimentos em vias e áreas públicas as atividades que 
compreendem a venda direta ou a distribuição gratuita ao 
consumidor, de caráter permanente ou eventual e de modo 
estacionário e itinerante. 

Parágrafo único: O comércio de alimentos de que trata esse 
artigo será realizado conforme as seguintes categorias de 
equipamentos: 

I - categoria A: alimentos comercializados em veículos 
automotores, assim considerados os equipamentos montados 
sobre veículos a motor ou rebocados por estes, tais como, 
caminhões, trailers, furgões e congêneres, desde que recolhidos 
ao final do expediente, até o comprimento máximo de 6 (seis) 
metros;

Art. 3º A autorização para exploração do food trucks fica 
condicionado à comprovação de adequação do equipamento 
quanto às normas sanitárias e de segurança do alimento em face 
dos grupos de alimentos que serão comercializados.

previsto no contrato, aberta em nome da empresa, 
unicamente para essa finalidade e com movimentação 
somente por autorização do órgão ou entidade 
contratante.

§ 3º Serão também retidas mensalmente do valor faturado 
pelas empresas contratadas parcelas de mesma natureza 
das elencadas no caput deste artigo, desde que previstas 
em convenções coletivas, respeitando o percentual limite, 
na forma do regulamento.

Art. 3º O edital de licitação e o contrato de serviços 
terceirizados, deverão prever a obrigação de que a 
empresa contratada adote as providências para abertura 
da conta vinculada, bloqueada para movimentação, 
ficando responsável pelas respectivas taxas bancárias, 
sendo o órgão ou entidade contratante responsável pela 
autorização para movimentar a conta corrente vinculada, 
na forma do regulamento.

Art. 4º Os órgãos contratantes deverão firmar acordo de 
cooperação com banco público oficial, determinando os 
termos para abertura da conta corrente vinculada, 
bloqueada para movimentação, na forma do regulamento.

Art. 5º A assinatura do contrato de prestação de serviços 
entre o órgão ou entidade contratante e a empresa 
vencedora do certame, será precedida da abertura da 
conta vinculada, bloqueada para movimentação, pela 
empresa contratada, com assinatura de autorização para 
que o órgão ou a entidade contratante tenha acesso aos 
saldos, extratos e do termo de vinculação da 
movimentação dos valores depositados à prévia 
autorização do Poder Público.

Art. 6º Os saldos da conta vinculada, bloqueada para 
movimentação, serão remunerados pelo índice da 
poupança ou outro definido no acordo de cooperação 
previsto no art. 4º desta Lei, sempre escolhido o de maior 
rentabilidade e que não apresente riscos.

Art. 7º Os percentuais a serem aplicados para as 
retenções mensais serão inseridos nos contratos, 
devendo ser definido o setor encarregado de autorizar a 
movimentação da conta vinculada. 

Art. 8º A empresa contratada poderá solicitar autorização 
do órgão ou entidade competente para efetivação do 
pagamento dos valores referentes a despesas com 
indenizações trabalhistas dos empregados que prestam 
os serviços contratados, ocorridas durante a vigência do 
contrato, na forma do regulamento.

Art. 9º Nos casos de determinação judicial para bloqueio 
de valores a crédito da empresa, o saldo da conta 
vinculada, bloqueada para movimentação, eventualmente 
utilizado será recomposto em até 30 (trinta) dias antes do 
término do contrato.

Art. 10 O saldo total da conta corrente vinculada, 
bloqueada para movimentação, será liberado à empresa 
contratada no momento do encerramento do contrato, e 
após a confirmação do pagamento das rescisões 
trabalhistas, na hipótese em que ocorrer o desligamento 
dos empregados.

Parágrafo único - Somente será considerado encerrado o 
contrato mediante a comprovação do pagamento de todas 
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nº. 618/2003, que instituiu o programa 
municipal de promoção de emprego – Pró – 
Emprego, acrescentado pela Lei nº. 
1.255/2012, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, CONSIDERANDO que a política de incentivos fiscais 
possui ampla fundamentação econômica e é utilizada em todos 
os países; 

CONSIDERANDO que o incentivo fiscal é caracterizado como 
um dos instrumentos de desenvolvimento local;

CONSIDERANDO que o Município de Camaçari concede 
incentivos fiscais aos empreendimentos industriais, comerciais e 
de prestação de serviços que aqui se instalarem ou expandirem;

CONSIDERANDO que o Programa Pró-Emprego se destina a 
fomentar a criação de novos postos de trabalho, reduzir os 
índices de desemprego, fortalecendo o aumento da capacidade 
produtiva das atividades de prestação de serviços;

CONSIDERANDO que o Programa de Incentivos Fiscais para o 
Desenvolvimento do Município privilegia os arranjos produtivos 
locais e os segmentos econômicos considerados relevantes 
para o Município

DECRETA

Art. 1º As empresas que prestem os serviços adstritos ao subitem 
9.01 da Lista de Serviços do Código Tributário Municipal, 
poderão ter prorrogados, por até 05 (cinco) anos, os incentivos 
fiscais instituídos pela Lei nº. 618/2003, com as alterações da Lei 
1.255/2012,  obedecidas as condições, limites e requisitos 
instituídos por este Decreto.

Art. 2º A prorrogação está condicionada a geração de, no mínimo 
10% (dez por cento) dos postos de trabalho, em relação à 
quantidade existente no momento do pedido da ampliação do 
benefício, conforme números apresentados no Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados – CAGED, do 
estabelecimento beneficiário, ressalvados os casos em que o 
investimento seja superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de 
reais).
Art. 3º Em caso de prorrogação, os benefícios ficam limitados aos 
seguintes percentuais:
I. Para o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, será 
concedido o benefício de 50% (cinquenta por cento), que 
começará a vigorar no exercício seguinte ao da sua concessão;
II. Para o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN, será concedido o benefício de 85% (oitenta e cinco por 
cento) incidente sobre o valor devido;
III. Para as taxas e emolumentos, será concedido o benefício de 
85% (oitenta e cinco por cento);   
Art. 3º A concessão dos benefícios prevista nesta Lei está 
condicionada a comprovação de regularidade fiscal junto às 
fazendas municipal, estadual e federal, podendo vir o 
beneficiário a perdê-los se incorrer em inadimplência ou, 
mudando a natureza de suas atividades, deixar de se enquadrar 
nos requisitos estabelecidos em regulamento ou também pelo 
descumprimento das obrigações acessórias previstas na 
legislação tributária municipal.

Art. 4º  Aplica-se, no que couber, as regras do Decreto nº. 
3957/2004.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 25 
DE JUNHO DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

§ 1º O Poder Público poderá condicionar a autorização a outras 
exigências previstas em Regulamento.

§2º Ficam limitadas a 02 (duas) as autorizações referentes à 
exploração de alimentos para cada CNPJ .

§3º A autorização poderá ser revogada a qualquer tempo por 
descumprimento das obrigações assumidas em decorrência de 
sua outorga, bem como em atendimento ao interesse público, 
mediante regular processo administrativo, garantida a ampla 
defesa do interessado.

Art. 4º Os alimentos embalados para comercialização deverão 
atender as exigências legais nos níveis Municipal, Estadual e 
Federal.

Art. 5º A definição dos logradouros, áreas e vias públicas, assim 
como a forma de ocupação dos espaços públicos destinados ao 
food trucks serão determinados em regulamento.

Art. 6º O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 7º As despesas com a execução da presente Lei, correrão 
por conta das dotações orçamentárias da Secretária de 
Desenvolvimento Urbano, suplementadas se necessário. 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

DECRETO Nº 5994/2015
DE 17 DE JUNHO DE 2015.

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

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 5393.15.1528-11/2015 devidamente instruídos 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria Especial de Professor 
ao servidor ANTONIO JORGE DE JESUS, matrícula 3367-6, no 
cargo de Professor, nível II, referência G, lotado na SEDUC – 
Secretaria de Educação, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal 1988, combinado com o artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei Municipal 
nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as demais d isposições em contrár io .

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
17 DE JUNHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 5995/2015
DE 25 DE JUNHO DE 2015

Regulamenta o art. 2º, parágrafo único, da Lei 

DECRETOS
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DECRETO Nº 6001/2015
DE 07 DE JULHO DE 2015.

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

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 9238.15.1552-11/2015 devidamente instruídos 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição Especial de Professor a servidora RAIMUNDA 
PEREIRA DOS SANTOS, matrícula 6062-1, no cargo de 
Professor, nível II, referência G, lotada na SEDUC – Secretaria 
de Educação, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal 1988, combinado com o artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei Municipal 
nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
07 DE JULHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 5996/2015
DE 30 DE JUNHO DE 2015

Aprova o Plano Bimestral de Aplicação - 
PBA, dos Órgãos e Entidades da 
Administração Municipal, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais e, de acordo com 
o disposto na alínea IV, do art. 94, da Lei Orgânica do 
Município, no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, e 
no artigo 3º, do Decreto nº 5862 de 29 de Dezembro de 
2014,

DECRETA

Art. 1 º  Fica aprovado o Plano Bimestral de Aplicação – 
PBA dos Órgãos e Entidades da Administração Municipal 
para o 4º bimestre do exercício de 2015, na forma 
estabelecida no Anexo Único, deste Decreto.

Art. 2 º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a 01 de Julho de 
2015, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI,30  DE JUNHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE JULHO DE 2015.
.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6000/2015
DE 07 DE JULHO DE 2015.

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

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 1991.15.1501-11/2015 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria Especial de 
Professor ao servidor NEMIAS BATISTA DOS SANTOS, 
matrícula 3140-7, no cargo de Professor, nível II, 
referência H, lotado na SEDUC – Secretaria de Educação, 
com fundamento no § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal 1988, combinado com o artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei Municipal nº 
997/2009, alterada pela Lei Municipal1256/2012.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE JULHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO DE 02 DE JUNHO DE 2015

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

 
DESIGNAR MARIA DAS DORES LIMA GONÇALVES, 
cadastro n°. 2216-2 para a função de Confiança de 
Diretora de Unidade Escolar II, FCE II-A, do Centro Social 
de Trabalho e Cidadania, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, em 02 de junho de 2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JUNHO DE 2015.     
       

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 5998/2015
DE 07 DE JULHO DE 2015

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

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 4703.14.1262-14/2014 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por Invalidez a 
servidora VERA LUCIA DE JESUS SOUZA, matrícula 
7825-7, no cargo de Professor IV, nível I, referência C, 
lotada na SEDUC – Secretaria da Educação, com 
fundamento no artigo 40, § 1º, inciso I da Constituição 
Federal de 1988, combinado com o artigo 16 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012, com proventos fixados de acordo com o artigo 
6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, acrescido pela 
Emenda Constitucional 70/2012.

2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de novembro de 
2013, data do Laudo Pericial, revogadas as demais 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE JULHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5999/2015
DE 07 DE JULHO DE 2015

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

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 10615.15.1560-11/2015 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por Tempo de 
Contribuição ao servidor JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, 
matrícula 7511-8, no cargo de Agente de Suporte 
Operacional, nível I, referência H, lotado na SEOPS – 
Secretaria de Ordem Pública e Sustentabilidade, com 
fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03 
e artigo 42 da Lei Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal 1256/2012.

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

RESOLVE

Retificar o decreto de 14 de maio de 2015, publicado 
no D.O.M de nº 621 de 23 a 29 de maio de 2015, o qual 
concedeu a vacância por posse em cargo inacumulável 
com os mesmos efeitos jurídicos concernentes ao da 
declaração de vacância por exoneração para o servidor 
CESAR APARECIDO DOS SANTOS, cadastro:61986-3, 
lotado na Secretaria do Desenvolvimento Urbano - 
SEDUR, onde se lê: Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, leia-se: Fiscal do Uso do Solo e Meio Ambiente.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE JUNHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE JULHO DE 2015

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 001/2013.

Considerando a Decisão Judicial no Processo 
n.º0009607-03.2015.8.05.000, resolve :

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

FISIOTERAPEUTA

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 01 DE JULHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998.

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº. 
407/1998, art. 45, quanto à previsão legal no âmbito 
municipal nos casos que decorrerá a vacância.

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo 
nº. 04854/2015, o qual se verificou a possibilidade jurídica 
de declaração da vacância por posse em cargo 
inacumulável.

Outrossim, aliado ao Parecer Jurídico de nº 04854/2015, 
exarado pela Procuradoria Geral do Município de 
Camaçari. 

RESOLVE

Retificar o decreto de 15 de maio de 2015, publicado 
no D.O.M de nº 621 de 23 a 29 de maio de 2015, o qual 
concedeu a vacância por posse em cargo inacumulável 
com os mesmos efeitos jurídicos concernentes ao da 
declaração de vacância por exoneração para a servidora 
GILCE MEIRE NEVES ALVES DOS SANTOS, cadastro: 
62706-6, lotado na Secretaria da Saúde - SESAU, onde se 
lê: Professor I, leia-se: Agente Comunitário de Saúde.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE JUNHO DE 2015. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998.

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº. 
407/1998, art. 45, quanto à previsão legal no âmbito 
municipal nos casos que decorrerá a vacância.

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo 
nº. 04860/2015, o qual se verificou a possibilidade jurídica 
de declaração da vacância por posse em cargo 
inacumulável.

Outrossim, aliado ao Parecer Jurídico de nº 1315/2015, 
exarado pela Procuradoria Geral do Município de 

S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA N° 344/2015
DE 18 DE JUNHO DE 2015

    

Dispõe sobre a conversão em pecúnia das 
férias não gozadas dos servidores 
municipais de Camaçari.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o Decreto n° 
5002/2011, que estabelece as normas para conversão de 
1/3 de férias em pecúnia, com fulcro nos arts. 87 e 88 da 
Lei Municipal n° 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

- Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão de 1/3 (um terço) de férias, conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo n°. 
03430/2015

R E S O L V E

Retificar portaria de nº 256 de 18 de maio de 2015, a 
qual concede a servidora DULCE ALMEIDA NAZARE 
CAMPOS MOREIRA, matrícula nº 9352-6, ocupante do 
cargo de Assistente de Secretario, lotada na 
Controladoria geral do Município - CGM, conversão de 
1/3 (um terço) de férias, referente ao período aquisitivo de 
07/06/2011 a 06/06/2012 e gozo de 20 dias, desfrutados 
de 08  de junho de 2015 a 27 de junho de 2015. Onde se 
lê: 07/06/2014 à 06/06/2015, leia-se: 07/06/2013 à 
06/06/2014

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE JUNHO DE 
2015.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
              SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 345/2015
DE 01 DE JULHO DE 2015

    

Dispõe sobre o gozo de férias a serem 
desfrutados pelos servidores municipais de 
Camaçari.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro nos arts. 87 e 88 da Lei 
Municipal n° 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

R E S O L V E

Conceder aos servidores abaixo relacionados, férias 
referentes aos períodos de gozo conforme anexo:



PÁGINA 12 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  627 - de 04 a 10 de Julho de 2015 - 



PÁGINA 13PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº 627 - de 04 a 10 de Julho de 2015 - 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 013/2015
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca  as(os) 
candidatas(os) aprovadas(os) e classificadas(os) no 
concurso público nº 001/2013, para o cargo de 
PROGRAMADOR, conforme relação abaixo, nos dias 
13, 14, 15, 16 e 17/07/2015, das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00, à Rua Francisco Drumond n° 391 Ed. 
Alzira Dias 1° andar – Centro – Camaçari-Bahia, (próximo 
a Coelba), para apresentação dos seguintes documentos 
em originais e cópias: Diploma (para cargos nível 
superior), Certificado de Especialização (quando o cargo 
exigir conforme Edital de abertura), Residência Médica 
(quando o cargo exigir conforme Edital de abertura), 
Carteira do Conselho Regional respectivo ou no órgão que 
regulamenta o exercício da profissão, histórico e 
certificado de conclusão do curso referente à escolaridade 
m í n i m a  e x i g i d a  p a r a  a  f u n ç ã o  c o m  p r é -
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional 
(págs. da foto e o verso), comprovante de residência com 
CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de 
filhos (menores de 21 anos), certidão de nascimento, 
casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo 
masculino), carteira de identidade, CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente. Os 
candidatos convocados deverão as suas expensas 
apresentar os exames médicos admissionais 
conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 no período estabelecido, sob pena de 
eliminação do certame caso o prazo não seja atendido, 
conforme item 20.4 do edital de Abertura.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 a candidata convocada deverá apresentar os 
seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);
Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação 
do Cartão de Vacina.

Convocados:

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE JULHO DE 
2015.
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GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 238/2015
SERVIDOR: Atenor Conceição Santos
CADASTRO: 3369-8    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 24/05/1995
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 241/2015
SERVIDOR: Eliete B. dos Santos
CADASTRO: 3613-6   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2010 a 01/06/1995
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 242/2015
SERVIDOR: Gessicla Silene D. Nascimento
CADASTRO: 9221-1   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 26/05/2010 a 25/05/2015
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 243/2015
SERVIDOR: Angela G. Silveira
CADASTRO: 9237-6  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/06/2010 a 31/05/2015
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 244/2015
SERVIDOR: Virginia Freitas S. Guimarães
CADASTRO: 9209-1  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 02/05/2005 a 01/05/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 246/2015
SERVIDOR: Solange M. dos Santos
CADASTRO: 3004-1  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2010 a 06/06/2015
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 247/2015
SERVIDOR: Reinaldo Passos Moreira
CADASTRO: 60679-9     Lotação: SEFAZ
PERIODO AQUISITIVO: 01/12/2004 a 01/12/2014
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 248/2015
SERVIDOR: Katia Maria B. Martfeld
CADASTRO: 3173-0     Lotação: SEFAZ
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2010 a 01/06/2015
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 249/2015
SERVIDOR: Jose Carvalho
CADASTRO: 1423-1    Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: A partir de 15 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 250/2015
SERVIDOR: Maria Jose Magalhães Borges
CADASTRO: 7960-3    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/08/1994 a 19/08/1999
GOZO: A partir de 15 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 251/2015
SERVIDOR: Luzia de Souza Nogueira
CADASTRO: 6003-0    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 02/06/2015
GOZO: A partir de 15 de Julho de 2015.

PROGRAMADOR

DISPOSIÇÕES FINAIS:

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

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

www.camacari.ba.gov.br a partir de 06/07/2015.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 06 DE JULHO DE 2015.

   LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 072/2015
SERVIDOR: Geruza Alves Rodrigues
CADASTRO: 60288-4     Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 03/03/2009 a 02/04/2014
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 229/2015
SERVIDOR: Arlene de Paula Queiroz
CADASTRO: 7977-6     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 06/08/2009 a 05/08/2014
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 233/2015
SERVIDOR: Jailda Santos Soares
CADASTRO: 8108-4     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/05/2010 a 30/05/2015
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015

PORTARIA N° 235/2015
SERVIDOR: Leila Maria de Oliveira
CADASTRO: 8002-4     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 08/08/2009 a 07/08/2014
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 236/2015
SERVIDOR: Marinalva Borges Cerqueira
CADASTRO: 3303-3    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 237/2015
SERVIDOR: Raimunda Pereira dos Santos
CADASTRO: 6062-1    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2010 a 16/05/2015
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cento).  Este resulta da soma do PIB nacional referente ao 
primeiro trimestre de 2015, definido em - 0,2% (menos 
zero vírgula dois por cento) e a meta de esforço de 
arrecadação fixada em 1,5% (hum vírgula cinco por 
cento), conforme proposto pela Comissão de Metas 
nomeada pelo Secretário da Fazenda. 

3º - Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 8º do 
Decreto nº 5174/12 foram incorporadas na definição da 
meta de arrecadação do mês de Maio de 2015 as 
oscilações do ritmo da atividade econômica e a exclusão 
dos efeitos do pagamento do IPTU Incontroverso do 
Exercício de 2014 por parte das Empresas patrocinadas 
pela ação do COFIC no montante de R$ 5.278.645,16 
(Cinco Milhões, Duzentos e Setenta e Oito Mil, Seiscentos 
e Quarenta e Cinco Reais e Quinze Centavos). 

Gabinete do Secretário, em 6 de Julho de 2015.

Camilo Pinto de Faria Lima e Silva
Secretário da FazendaSérgio 

Silvio Santos Miranda
Membro

Renata Brito Berbert de Castro
Membro

Karina Luzia Ferreira de Souza
Secretário da Comissão

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS, 
Órgão vinculado a Secretaria da Fazenda do Município de 
Camaçari, com lastro no art. 234, III, 'a', da Lei n. 
1.039/2009, INTIMA os contribuintes, abaixo 
relacionados, e seus responsáveis legais, do julgamento à 
Revelia dos Processos Administrativos Fiscais a segui 
especificados: 

    

 

DISPÕE SOBRE GOZO DE FERIAS
DE SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 318/2015
SERVIDOR: Kelly Lago Santos Farias
CADASTRO: 062304-6   Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 19/04/2014 a 18/04/2015
GOZO: 20 dias de 16 a 04/08/2015

PORTARIA N° 320/2015
SERVIDOR: Agnaldo de Sousa Silva
CADASTRO: 7522-7   Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 04/05/2014 a 03/05/2015
GOZO: 20 dias de 20 a 08/08/2015

PORTARIA N° 329/2015
SERVIDOR: Francisco José V. e Silva
CADASTRO: 01543-9   Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 17/07/2014 a 16/07/2015
GOZO: 20 dias de 17 a 05/08/2015

RESOLUÇÃO Nº 8/2015.
DE 6 DE JULHO DE 2015.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo artigo 7º do Decreto nº 
5174/12,

RESOLVE

Estabelecer, com base no disposto no Decreto nº 
5174/12, Artigo 7º e Artigo 10º, § 1º, a meta de incremento 
da arrecadação para o mês de Julho de 2015, 
correspondente às fontes de receitas a que se refere o 
artigo 8º do mesmo instrumento normativo.

A meta do mês de Julho de 2015 fica definida em R$ 
16.098.713,54 (dezesseis milhões, noventa e oito mil, 
setecentos e treze reais e cinquenta e quatro 
centavos). Este valor decorre da aplicação dos 
parâmetros abaixo descritos:

1º - Aplicação do 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 
vírgula sessenta e dois por cento), sobre as receitas 
elencadas no artigo 8º do Decreto supracitado;

2º - Excetuam-se da regra acima definida, as receitas 
tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de atualização 
captura os efeitos conjunturais da atividade econômica, 
somado à melhoria da eficiência tributária. Com base 
nestes parâmetros, tais tributos serão atualizados 
utilizando-se o índice de 1,3% (hum vírgula três por 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

A JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS, 
Órgão    vinculado a Secretaria da Fazenda do Município 
de Camaçari, com lastro no art. 234, III, 'a', da Lei n. 
1.039/2009 – que institui o Código Tributário Municipal, 
INTIMA os contribuintes, abaixo relacionados, e seus 
responsáveis legais, do Julgamento dos Processos 
Administrativos Fiscais a seguir especificados:

O contribuinte poderá pagar a dívida ou interpor Recurso 
ao Conselho Municipal de Contribuintes no prazo de 30 
dias, a contar da publicação do presente Edital, como 
preconiza o art. 274, do Código Tributário Municipal.
A s  g u i a s  p o d e m  s e r  e m i t i d a s  p e l o  
site:sefaz.camacari.ba.gov.br/serviços.php.

Carlos Alberto de Santana Portugal 
Presidente Suplente

Márcia Lúcia Neves da Silva
Secretária da Junta de Julgamento

                        EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Data: 14/07/2015

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
Recurso nº                  302/2015
Processo nº          11521/2014
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:                                   OTICA SADRAKE LTDA
Assunto:                             Abertura de Estabelecimento

Recurso nº            369/2015
Processo nº        13785/2014
Recorrente:       Junta de Julgamento

O contribuinte poderá pagar a dívida ou interpor Recurso 
ao Conselho Municipal de Contribuintes no prazo de 30 
dias, a contar da publicação do presente Edital, como 
preconiza o art. 274, do Código Tributário Municipal.
As  gu ias  poderão  se r  emi t i das  pe lo  s i te :  
sefaz.camacari.ba.gov.br/serviços.php. 

Carlos Alberto de Santana Portugal 
Presidente Suplente

Márcia Lúcia Neves da Silva
Secretária da Junta de Julgamento

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS, 
Órgão vinculado a Secretaria da Fazenda do Município de 
Camaçari, com lastro no art. 234, III, 'a', da Lei n. 
1.039/2009, INTIMA os contribuintes, abaixo 
relacionados, e seus responsáveis legais, do julgamento à 
Revelia dos Processos Administrativos Fiscais a segui 
especificados: 
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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: 16/07/2015

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
Recurso nº                  364/2015
Processo nº         06695/2015
Recorrido:                                 AP MIDIA LTDA
Assunto:                            Isenção de impostos/Consulta

Recurso nº                         365/2015
Processo nº           0048/2014
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:                        PORTOBELLO EMPREEND. E 
CONSTRUÇÕES LTDA
Assunto:                                            Revisão do Imovel

Recurso nº            366/2015
Processo nº        09466/2014
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:       KRISTIANE SOAREZ SILVA 
Assunto: Inscrição no Cadastro Imobiliário (IPTU) 

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos 
Lima 
Recurso nº            374/2015
Processo nº        09871/2014
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:  EDINAELSON DA SILVA CRUZ 
Assunto:      Baixa de Inscrição Mobiliaria 

Recurso nº            375/2015
Processo nº         26237/2011
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:            LICIA MARIA PALLOS BARRETO 
Assunto:  Inscrição no Cadastro Imobiliaria (IPTU)
 
Recurso nº            376/2015
Processo nº        27034/2009
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:  JULIVAL OLIVEIRA DE JESUS 
Assunto:  Inscrição no Cadastro Imobiliaria (IPTU)

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de 
Alencar
Recurso nº            377/2015
Processo nº        09623/2015
Recorrido:      TOP SERVICE SERV. E SISTEMAS LTDA 
Assunto:          Consulta Tributária

Recorrido:      MARIA LUSINETE DUARTE GOMES 
Assunto:  Inscrição no Cadastro Imobiliário (IPTU)

Recurso nº                  370/2015
Processo nº         04101/2012
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:                                 OZIEL SANTANA MEIRA
Assunto:                                Recadastramento Setor 99

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos 
Lima 
Saneamento nº            371/2015
Auto de Infração nº         13441/2013
Interessado:               SEDIC SERV. DE DISTRIBUIÇÃO 
COMERCIAL LTDA
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Assunto:                                                        TFF
Atuante:          Mario P. da S. Hasselman

 

Saneamento nº            372/2015
Auto de Infração nº         14138/2014
Interessado:                  LIMA & ZWAHLEN EMPREEND. 
HOTELEIROS LTDA ME
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Assunto:                                                       TFF
Atuante:     Deives Sampaio Pires

Saneamento nº            373/2015
Auto de Infração nº         14139/2014
Interessado:                 LIMA & ZWAHLEN EMPREEND. 
HOTELEIROS LTDA ME
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Assunto:                                                        TFF
Atuante:     Deives Sampaio Pires

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de 
Alencar
Saneamento nº            298/2015
Auto de Infração nº         01956/2014
Interessado:           APR CURSOS E TREINAMENTOS 
LTDA ME
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Assunto:                                               Simples Nacional
Autuante:     Deives Sampaio Pires

Recurso nº                  367/2015
Processo nº         00718/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido: ESCOLA MONTESSORIANA DE CAMAÇARI 
LTDA - ME
Assunto:                                               Denuncia

Recurso nº            368/2015
Processo nº        00723/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:          COLEGIO CLAUDE MONET LTDA 
Assunto:            Denuncia

Camaçari – BA, 09 de julho de 2015.

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

                          EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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funcionamento o sistema de proteção contra incêndio, 
conforme estabelecido na Norma Regulamentadora, NR- 23 
do Ministério do Trabalho e Emprego; VII - realizar 
treinamento com os funcionários para situações de 
emergência; VIII - implantar Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos – PGRS, conforme apresentado à 
CMA/SEDUR; IX - destinar todos os resíduos (equipamentos 
eletrônicos defeituosos, estopas, lâmpadas fluorescentes, 
papel de escritório, resíduos oleosos passíveis de serem 
gerados na manutenção/lubrificação de equipamentos), para 
unidades de reaproveitamento ou reciclagem, devidamente 
licenciadas; X - armazenar temporariamente os resíduos 
sólidos em área reservada, dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo com a 
classe do resíduo, atendendo os critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11.174, para o armazenamento dos 
resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os da NBR 
12.235 , para armazenamento de resíduos classe I; XI - 
Encaminhar os resíduos de classe I e classe II para 
destinação final em instalações com licença ambiental para 
tal fim e, no caso de resíduos classe I, requerer ao INEMA a 
competente Autorização de Transporte de Resíduos 
Perigosos - ATRP; XII - manter na empresa, a documentação 
comprobatória, referente à  quantidade, classe,  local  de  
geração,  do acondicionamento/armazenamento e  da  
destinação final  dos  resíduos  de classe I e classe II; XIII - 
destinar os efluentes domésticos, para a Estação de 
Tratamento da CETREL S.A.; XIV - manter na empresa, a 
documentação  comprobatória correspondentes a: a) Nota 
Fiscal - NF, do recebimento do efluente;  b)  credenciamento  
da  empresa  na CETREL;  c) nota  fiscal da empresa que 
efetuou a  limpeza e recolhimento do efluente; XV - fornecer 
obrigatoriamente aos funcionários,  Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI, adequados e compatíveis com o 
exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, 
conforme estabelecido na NR-6 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; XVI - apresentar à SEDUR, até o último dia do mês 
de fevereiro de cada ano, o Relatório Técnico de Garantia 
Ambiental - RTGA, conforme o estabelecimento no inciso  XIII 
do art. 140 do regulamento da lei 10.431/06 aprovado pelo 
decreto 11/235/08, contendo: a) resumo das principais ações 
da CTGA no  ano anterior; b) atas das reuniões ocorridas no 
período; c) resultados obtidos na área ambiental, de saúde 
ocupacional, de higiene e de segurança, d) demonstrativos 
do desempenho ambiental da atividade, ilustrados com 
gráficos e planilhas; e) situação do cumprimento dos 
condicionantes desta licença acompanhado de documentos, 
desenhos e fotos; f) registro de ocorrência de acidentes, suas 
causas e medidas adotadas; g) outras informações 
relevantes; XVII  -  realizar treinamento com os funcionários 
para situações de emergência; XVIII  - apresentar outorga, 
emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
INEMA do Estado da Bahia, para utilização de poço; XIX - 
executar o Plano  de  Recuperação de Área Degradada - 
PRAD, conforme apresentado e aprovado por esta 
SEDUR; XX - comunicar de imediato à SEDUR a ocorrência 
de qualquer acidente ou ação, resultante das atividades 
desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XXI - requerer 
previamente à SEDUR a competente Licença, no caso de 
alteração do projeto apresentado, conforme Art. 45 °, inciso IV 
da Lei N° 10.431, de 20 de dezembro de 2006. 

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

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como, as cópias 

Recurso nº            378/2015
Processo nº        04513/2015
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:   LAVAMAX LAVANDEIRA INDUSTRIAL 
Assunto:             Cancelamento de Tributo

Recurso nº            379/2015
Processo nº        02681/2013
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:          SONIA MARIA LOBO M. DA SILVA 
Assunto:          Recadastramento Setor 99

Camaçari – BA, 09 de julho de 2015.

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

PORTARIA Nº. 048/ 2015
DE 01 DE JULHO  DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 9.925/2015, de 12 de junho de 
2015, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de cento e vinte dias, à empresa, 
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A., inscrita no CNPJ Nº 
10.656.452/0092-17, com sede na Rua dos Transportes, s/n, 
Pólo Industrial, inserida na MACROZONA: CA. ZI – Zona 
Industrial, Camaçari - BA, conforme PDDU, Lei Municipal nº 
866, de 11 de janeiro de 2008, para operar em fase de teste, a 
unidade industrial de produção de argamassa. Esta Licença 
está sendo concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a unidade 
industrial de acordo com o projeto apresentado a este órgão, 
devendo a empresa atuar sempre de forma preventiva, em 
relação aos riscos referentes ao homem e ao meio ambiente, 
buscando soluções baseadas em tecnologias limpas; II - 
promover periodicamente junto aos funcionários, Programas 
de Educação Ambiental e treinamento quanto à aplicação do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólido – PGRS, 
Programa de Gerenciamento de Risco – PGR, Plano de 
Emergência Ambiental - PEA e Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA; III - apresentar à SEDUR, quando 
do requerimento de renovação desta licença, a 
documentação comprobatória dos resultados obtidos e 
atualização dos planos e programas da empresa; IV - adotar 
normas de segurança, higiene industrial e saúde ocupacional 
nas áreas da produção, de armazenamento e expedição; V - 
fazer o controle do nível de ruídos, por tempo de exposição 
dos funcionários da empresa, para que o mesmo permaneça 
dentro dos limites aceitáveis, observando a NR15/1978; VI - 
implantar e manter em condições adequadas de 
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Poço da Panela, Recife, Pernambuco, neste ato 
representada da forma do contrato social por Frederico 
Cavalcanti de Moura Gonçalves, brasileiro, separado 
judicialmente, Engenheiro Civil, inscrito no Registro Geral 
sob nº 3.697.726 SSP-PE, Cadastro de Pessoa Física nº. 
669.488.004-91, 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 Loteamento Luar de Camaçari 
I,  tendo em vista o constante no Processo Administrativo 
nº.18.920/2014 de 20.11.2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: a área de 421.901,37m² (quatrocentos e 
vinte mil, novecentos e um metros e trinta e sete decímetros 
quadrados), destinada ao empreendimento denominado 
Loteamento Luar de Camaçari I, situada na Rodovia BA 
512, Bairro Santo Antônio, Camaçari – Bahia.

II – Características e memorial descritivo da área: a área 
caracteriza-se como terreno próprio e, corresponde a uma 
poligonal de 421.901,37m² (quatrocentos e vinte e um mil, 
novecentos e um metros e trinta e sete decímetros 
quadrados), descrita pelos marcos de confrontação a 
seguir: partindo do ponto do vértice 1, de coordenadas N 
8.597.788,20m e E 569.906,47m; deste, segue 
confrontando com a Rodovia BA512, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 138°09'36" e 125,92 m até o vértice 
2, de coordenadas N 8.597.694,39m e E 569.990,46m; 
138°10'58" e 60,18 m até o vértice 3, de coordenadas N 
8.597.649,54m e E 570.030,58m; 136°59'19" e 63,09 m até 
o vértice 4, de coordenadas N 8.597.603,41m e E 
570.073,62m;  137°45'03" e 94,84 m até o vértice 5, de 
coordenadas N 8.597.533,21m e E 570.137,38m;  
137°52'43" e 151,88 m até o vértice 6, de coordenadas N 
8.597.420,55m e E 570.239,25m;  deste, segue 
confrontando com Estrada pavimentada, 163°15'47" e 
109,25 m até o vértice 7, de coordenadas N 8.597.315,93m 
e E 570.270,71m;  178°15'40" e 11,17 m até o vértice 8, de 
coordenadas N 8.597.304,77m e E 570.271,05m;  
216°58'52" e 6,66 m até o vértice 9, de coordenadas N 
8.597.299,45m e E 570.267,05m;  257°17'02" e 33,47 m até 
o vértice 10, de coordenadas N 8.597.292,08m e E 
570.234,40m;  271°05'27" e 121,93 m até o vértice 11, de 
coordenadas N 8.597.294,41m e E 570.112,48m;  
279°07'31" e 38,40 m até o vértice 12, de coordenadas N 
8.597.300,50m e E 570.074,57m;  274°36'03" e 66,55 m até 
o vértice 13, de coordenadas N 8.597.305,83m e E 
570.008,23m;  274°15'19" e 55,56 m até o vértice 14, de 
coordenadas N 8.597.309,96m e E 569.952,82m;  
286°36'47" e 43,13 m até o vértice 15, de coordenadas N 
8.597.322,29m e E 569.911,49m;  296°54'19" e 55,67 m até 
o vértice 16, de coordenadas N 8.597.347,48m e E 
569.861,85m; deste, segue confrontando com Estrada 
carroçável,  296°50'51" e 61,37 m até o vértice 17, de 
coordenadas N 8.597.375,20m e E 569.807,09m;  
296°14'28" e 36,32 m até o vértice 18, de coordenadas N 
8.597.391,26m e E 569.774,51m;  294°30'46" e 26,92 m até 
o vértice 19, de coordenadas N 8.597.402,43m e E 
569.750,02m;  278°30'37" e 41,59 m até o vértice 20, de 
coordenadas N 8.597.408,58m e E 569.708,89m;  
266°28'25" e 24,08 m até o vértice 21, de coordenadas N 
8.597.407,10m e E 569.684,86m;  248°24'51" e 18,13 m até 
o vértice 22, de coordenadas N 8.597.400,43m e E 
569.668,00m;  237°43'08" e 30,99 m até o vértice 23, de 
coordenadas N 8.597.383,88m e E 569.641,80m;  

dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citadas, 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 01 DE JULHO DE 2015. 

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 49/2015
DE 03 JULHO DE 2015

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no 
uso das suas competências que lhe foram atribuídas pelo 
Decreto 4.245/2006 e ainda no Decreto Municipal, datado 
do dia 02 de janeiro de 2013, assim como as demais 
disposições pertinentes,

R E S O L V E:

Art. 1° - Altera a Portaria nº 107/2014, de 07 de agosto de 
2014, que designa os servidores desta secretaria para 
compor o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de 
Saneamento Básico- PMSB e respectivo Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – MPGIRS, com 
o objetivo de operacionalizar o processo de elaboração 
desses planos, para incluir nesse comitê  a servidora 
Maiana Fernandes Vaz Freitas, cadastro nº 63334-0.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  

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

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

                                          

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À 
APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍST ICO 
DENOMINADO LOTEAMENTO LUAR DE CAMAÇARI 1, 
NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Loteamento Residencial Luar de Camaçari 1, 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, Camaçari, 
Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob nº. 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 
100., da lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS, doravante denominado MUNICÍPIO e, do 
outro lado, COLMAÇARI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, sociedade limitada inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
20.069.863/0001-22, com sede na Rua do Chacon, nº 82, 
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8.597.039,47m e E 569.144,14m;  344°24'36" e 12,28 m até 
o vértice 77, de coordenadas N 8.597.051,30m e E 
569.140,84m;  35°34'42" e 51,62 m até o vértice 78, de 
coordenadas N 8.597.093,28m e E 569.170,88m;  
311°58'45" e 14,91 m até o vértice 79, de coordenadas N 
8.597.103,26m e E 569.159,79m;  2°52'42" e 37,98 m até o 
vértice 80, de coordenadas N 8.597.141,19m e E 
569.161,70m;  19°36'02" e 8,23 m até o vértice 81, de 
coordenadas N 8.597.148,95m e E 569.164,46m;  
121°04'32" e 10,07 m até o vértice 82, de coordenadas N 
8.597.143,75m e E 569.173,08m;  23°05'18" e 66,34 m até 
o vértice 83, de coordenadas N 8.597.204,77m e E 
569.199,10m;  57°07'49" e 5,21 m até o vértice 84, de 
coordenadas N 8.597.207,60m e E 569.203,47m;  
61°46'32" e 97,35 m até o vértice 85, de coordenadas N 
8.597.253,64m e E 569.289,25m;  67°00'03" e 56,96 m até 
o vértice 86, de coordenadas N 8.597.275,89m e E 
569.341,68m;  49°06'41" e 52,45 m até o vértice 87, de 
coordenadas N 8.597.310,23m e E 569.381,33m;  
82°05'27" e 22,41 m até o vértice 88, de coordenadas N 
8.597.313,31m e E 569.403,52m;  101°13'15" e 15,03 m até 
o vértice 89, de coordenadas N 8.597.310,38m e E 
569.418,26m;  89°23'45" e 7,00 m até o vértice 90, de 
coordenadas N 8.597.310,46m e E 569.425,26m;  
60°31'27" e 21,75 m até o vértice 91, de coordenadas N 
8.597.321,16m e E 569.444,19m;  142°43'18" e 14,10 m até 
o vértice 92, de coordenadas N 8.597.309,94m e E 
569.452,74m;  40°25'26" e 24,21 m até o vértice 93, de 
coordenadas N 8.597.328,37m e E 569.468,44m;  
69°08'35" e 46,00 m até o vértice 94, de coordenadas N 
8.597.344,75m e E 569.511,42m;  105°34'53" e 10,73 m até 
o vértice 95, de coordenadas N 8.597.341,87m e E 
569.521,75m;  37°25'26" e 33,69 m até o vértice 96, de 
coordenadas N 8.597.368,62m e E 569.542,22m;  
25°36'52" e 28,25 m até o vértice 97, de coordenadas N 
8.597.394,09m e E 569.554,44m;  64°49'06" e 18,16 m até 
o vértice 98, de coordenadas N 8.597.401,82m e E 
569.570,87m;  16°02'41" e 16,64 m até o vértice 99, de 
coordenadas N 8.597.417,81m e E 569.575,47m;  
41°36'28" e 52,80 m até o vértice 100, de coordenadas N 
8.597.457,28m e E 569.610,52m;  30°11'23" e 12,82 m até 
o vértice 101, de coordenadas N 8.597.468,37m e E 
569.616,97m;  58°38'31" e 86,11 m até o vértice 102, de 
coordenadas N 8.597.513,18m e E 569.690,50m;  
49°53'36" e 38,88 m até o vértice 103, de coordenadas N 
8.597.538,23m e E 569.720,24m;  95°28'03" e 16,20 m até 
o vértice 104, de coordenadas N 8.597.536,68m e E 
569.736,37m;  83°29'36" e 37,55 m até o vértice 105, de 
coordenadas N 8.597.540,94m e E 569.773,67m;  
72°57'18" e 52,28 m até o vértice 106, de coordenadas N 
8.597.556,26m e E 569.823,66m;  19°38'54" e 246,28 m até 
o vértice 1,        ponto inicial da descrição deste perímetro. 
Todas as coordenadas aqui  descr i tas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir de coordenadas N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o 
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção U T M, 
fechado um polígono que abrange uma área de 
421.901,37m² (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e 
um metro e trinta e sete decímetros quadrados).

III – Documentação: o imóvel no qual o loteamento será 
implantado, foi adquirido pela PROPRIETÁRIA por compra 
feita a Empresa CHUI ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 15200.991/0001-23, sediada na Rua 
André L R Fontes, Q 09, nº 25, sala 105, Edifício 
Mediterrâneo, Município de Lauro de Freitas, Estado da 
Bahia, CEP 42.700-000, neste ato representada pelos seus 

231°04'14" e 55,06 m até o vértice 24, de coordenadas N 
8.597.349,28m e E 569.598,97m;  232°09'42" e 139,35 m 
até o vértice 25, de coordenadas N 8.597.263,80m e E 
569.488,92m;  deste, segue confrontando com a Área 
pertencente a Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, 
230°45'54" e 44,30 m até o vértice 26, de coordenadas N 
8.597.235,78m e E 569.454,61m;  201°05'24" e 49,36 m até 
o vértice 27, de coordenadas N 8.597.189,72m e E 
569.436,84m;  205°05'55" e 57,11 m até o vértice 28, de 
coordenadas N 8.597.138,00m e E 569.412,62m;  
205°47'35" e 135,53 m até o vértice 29, de coordenadas N 
8.597.015,98m e E 569.353,65m;  131°40'51" e 26,20 m até 
o vértice 30, de coordenadas N 8.596.998,56m e E 
569.373,21m;  140°29'29" e 97,48 m até o vértice 31, de 
coordenadas N 8.596.923,35m e E 569.435,23m;  
170°08'49" e 141,55 m até o vértice 32, de coordenadas N 
8.596.783,89m e E 569.459,45m;  167°54'49" e 145,94 m 
até o vértice A, de coordenadas N 8.596.641,18m e E 
569.490,01m;  deste, segue confrontando com a Gleba “B”, 
253°17'17" e 133,37m até o vértice B, de coordenada N = 
8.596.602,83m e E = 569.362,27m; 343°17'17" e 83,88 m 
até o vértice C, de coordenada N = 8.596.683,17m e E = 
569.338,15m; 73°17'17" e 35,22 m até o vértice D, de 
coordenada N = 8.596.693,30m e E = 569.371,89m; 
353°47'50" e 43,22 m até o vértice E, de coordenada N = 
8.596.736,26m e E = 569.367,22m; 357°50'15" e 73,54 m 
até o vértice F, de coordenada N = 8.596.809,75m e E = 
569.364,44m; 253°17'17" e 61,58 m até o vértice G, de 
coordenada N = 8.596.792,04m e E = 569.305,46m; 
343°17'17" e 40,70 m até o vértice H, de coordenada N = 
8.596.831,02m e E = 569.293,76m; 253°17'17" e 118,56 m 
até o vértice I, de coordenada N = 8.596.796,93m e E = 
569.180,20m; 169°52'07" e 62,82 m até o vértice J, de 
coordenada N = 8.596.735,09m e E = 569.191,25m; 
163°07'37" e 23,48 m até o vértice K, de coordenada N = 
8.596.712,62m e E = 569.198,07m; 156°23'06" e 27,89 m 
até o vértice L, de coordenada N = 8.596.687,07m e E = 
569.209,24m; 242°02'37" e 363,68 m até o vértice M, de 
coordenada N = 8.596.516,58m e E = 568.888,00m; 
227°11'36" e 25,93 m até o vértice N, de coordenada N = 
8.596.499,21m e E = 568.868,74m; 262°48'28" e 14,69 m 
até o vértice O, de coordenada N = 8.596.497,37m e E = 
568.854,17m; 199°31'58" e 13,12 m até o vértice P, de 
coordenada N = 8.596.485,00m e E = 568.849,78m; 
13°44'33" e 4,64 m até o vértice 61, de coordenada N 
8.596.489,51m e E 568.850,88m;  15°10'33" e 42,60 m até 
o vértice 62, de coordenadas N 8.596.530,63m e E 
568.862,04m;  13°45'14" e 12,73 m até o vértice 63, de 
coordenadas N 8.596.542,99m e E 568.865,06m;  
24°39'58" e 14,31 m até o vértice 64, de coordenadas N 
8.596.556,00m e E 568.871,04m;  33°08'53" e 34,05 m até 
o vértice 65, de coordenadas N 8.596.584,50m e E 
568.889,65m;  330°35'35" e 55,34 m até o vértice 66, de 
coordenadas N 8.596.632,71m e E 568.862,48m;  
331°03'39" e 85,33 m até o vértice 67, de coordenadas N 
8.596.707,38m e E 568.821,19m;  334°56'31" e 75,01 m até 
o vértice 68, de coordenadas N 8.596.775,33m e E 
568.789,42m;  29°10'24" e 30,96 m até o vértice 69, de 
coordenadas N 8.596.802,36m e E 568.804,51m;  
67°08'57" e 32,18 m até o vértice 70, de coordenadas N 
8.596.814,86m e E 568.834,17m;  86°12'26" e 31,51 m até 
o vértice 71, de coordenadas N 8.596.816,95m e E 
568.865,61m;  52°52'47" e 101,75 m até o vértice 72, de 
coordenadas N 8.596.878,35m e E 568.946,74m;  
56°52'41" e 51,99 m até o vértice 73, de coordenadas N 
8.596.906,76m e E 568.990,28m;  38°42'51" e 99,80 m até 
o vértice 74, de coordenadas N 8.596.984,63m e E 
569.052,70m;  54°10'31" e 83,43 m até o vértice 75, de 
coordenadas N 8.597.033,46m e E 569.120,35m;  
75°50'18" e 24,54 m até o vértice 76, de coordenadas N 
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b) área comercial e de serviço, com 17.345,03m² 
(dezessete mil, trezentos e quarenta e cinco metros e três 
decímetros quadrados), equivalente a 4,11% (quatro 
vírgula onze por cento) da área total do empreendimento, 
distribuídas em 03 (três) quadras com 44(quarenta e 
quatro) lotes, conforme listagem a seguir:

sócios, Raimundo Alves dos Santos Junior, brasileiro, 
casado, portador da Carteira de Identidade nº 0390843539, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 616.068.635- 68, residente e 
domiciliado na Rua Guadalajara, 789, AP 201, Barra, 
Salvador Bahia, CEP 40140-461, e Marcelo Pereira dos 
Santos, brasileiro, solteiro, portador da carteira de 
identidade nº 03899042-36, inscrito no CPF/MF sob o nº 
616.354.305-00, residente e domiciliado na Rua Araruama, 
quadra 14, lotes 3 e 4, loteamento Vilas do Atlântico, 
doravante denominada simplesmente CHUI; a Empresa 
BR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.324.777/0001-90, com sede na Rua Senador Theotônio 
Vilela, nº 225, sala 401, CEP 40.279-435, Município de 
Salvador, Estado da Bahia, neste ato representada pelo seu 
sócio Ébano Mascarenhas Lima, brasileiro, solteiro, 
empresário, inscrito no RG sob o nº 9821293-19, e no CPF 
sob o nº 022.067.895-23, residente e domiciliado na Rua 
Barro Vermelho, nº 386, ap. 05, CEP 41.940-340, Município 
de Salvador, Estado da Bahia, doravante denominada 
simplesmente BR; Ao Sr. CLAUDIO LUIS OLIVEIRA DA 
SILVA, brasileiro, casado sob o regime de separação total 
de bens, pecuarista, inscrito no RG sob o nº 298946033, e 
no CPF sob o nº 407.151.325-04, residente e domiciliado na 
Rua Ceará, nº 177, ap. 1102, Edifício Mares da Pituba, 
Município de Salvdor, Estado da Bahia, CEP 41.830-450; e 
a Empresa RAFAELA MARTINS ALMEIDA EIRELI – 
PROJET EMPREENDIMENTOS, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.290.518/0001-84, 
com sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 2501, 
sala 504, Parque Bela Vista, CEP 40.280-000, Município de 
Salvador, Estado da Bahia, neste ato representada por sua 
sócia, Rafaela Martins Almeida, brasileira, solteira, 
advogada, inscrita no RG sob o nº 0874182824, e no CPF 
sob o nº 020.119.525-90, residente e domiciliada na Rua 
Anthenor Tupinambá, nº 453, Ed. Búzios, ap. 101, Pituba, 
CEP 41.810-680, Município de Salvador, Estado da Bahia e 
encontra-se devidamente registrado no Cartório de 1º 
Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – 
Ba, sob matrícula nº21.836 L2 - R3, de 21.10.2014. 

IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
loteamento residencial sujeito ao regime instituído nos 
termos da Lei Federal nº. 6.766/1979 e Leis Municipais nº 
913 de 03.09.2008 e nº 866 de 11.01.2008, com 33 (trinta e 
tres) quadras residenciais e 03 quadras comerciais, 
perfazendo um total de 869 (oitocentos e sessenta e nove) 
lotes, três áreas destinadas à implantação de 
equipamentos comunitários (área institucional), cinco áreas 
verdes públicas, e duas grandes Áreas de Preservação 
Permanente, distribuídas segundo planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 421.901,37m² (quatrocentos e vinte 
um mil, novecentos e um metros e trinta e sete decímetros 
quadrados), assim distribuída:

a) área residencial, com 143.935,63m² (cento e quarenta e 
três mil, novecentos e trinta e cinco metros e sessenta e três 
decímetros quadrado), equivalentes à 34,12% (trinta e 
quatro virgula doze por cento) da área total do 
empreendimento, distribuídas em 33 (trina e três) quadras 
com 825 (oitocentos e vinte e cinco) lotes, , conforme 
listagem a seguir:



em qualquer dos lados, superior a 40% (quarenta 
por cento) da correspondente medida lateral ou de 
fundo do lote;

c) quando encostar, em limites do fundo do lote, 
deverá ter parede dupla;

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Ficam vedadas construção, ampliação ou alteração das 
unidades e das áreas públicas, sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições: 
a. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 

lote;
b. construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, 

em lotes que tenham os respectivos limites com rua 
ou culd'  sac (lotes com mais de uma testada);

c. Construções nas Áreas de Preservação 
Permanente – APP, conforme legislação ambiental 
vigente.

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as 
unidades imobiliárias, cuja via de acesso aos lotes possua 
infraestrutura concluída.

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

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-
ESTRUTURA

I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, com pavimentação 
de tratamento asfáltico ou paralelepípedo, disposto sobre 
base de arenoso compactada;

II – Acesso: O melhoramento do sistema viário de acesso 
será executado, exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, 
com pavimentação em asfalto, conforme projeto aprovado 
pela CBN/ DERBA;

III – Passeios: os passeios lindeiros às áreas verdes e 
institucionais, serão executados pela PROPRIETÁRIA, em 
grama e faixa de concreto, com observância à execução de 
rampas para acessibilidade de PDC, conforme NBR 9050;

IV – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: as unidades serão abastecidas por 
rede de energia elétrica e a iluminação pública será 
executada pela PROPRIETÁRIA, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA e contrato com essa 
Concessionária, sendo as plantas entregues para a 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, ficando a 
cargo de cada adquirente a ligação de energia em cada 
unidade imobiliária;

V – Rede de abastecimento de água: o sistema interno de 
abastecimento de água potável será executado pela 
PROPRIETÁRIA, composto por derivação da rede de 
abastecimento público (EMBASA), conforme projeto 
específico, devidamente aprovado por essa concessionária 
e órgão ambiental competente;

VI – Rede de esgotamento sanitário: o sistema interno de 

c) Áreas Públicas com 260.620,71m² (duzentos e sessenta 
mil, seiscentos e vinte metros e setenta e um decímetros 
quadrados) equivalente a 61,77% (sessenta e um vírgula 
setenta e sete por cento) da área total do empreendimento, 
correspondendo a: 
1. Área de sistema viário, compreendendo: acesso 
rodoviário a partir da BA 512, via de circulação interna 
relativa à área residencial, totalizando 91.185,73m² 
(noventa e um mil, cento e oitenta e cinco metros e setenta e 
três decímetros quadrados), equivalente a 21,61% (vinte e 
um vírgula sessenta e um por cento) da área total do 
empreendimento;
2. Área verde, com 87.015,26m² (oitenta e sete mil quinze 
metros e vinte e seis decímetros quadrados), equivalendo a 
20,62% (vinte vírgula sessenta e dois por cento) da área 
líquida do empreendimento;
3. Área Institucional, 21.189,77m² (vinte e um mil, cento e 
oitenta e nove metros e setenta e sete decímetros 
quadrado), equivalente a 5,02% da área total do 
empreendimento; 
4. Área de Preservação Permanente, com 61.229,95m² 
(sessenta e um mil, duzentos e vinte e nove metros e 
noventa e cinco decímetros quadrados), equivalendo a 
14,51% (quatorze virgula cinquenta e um por cento) da área 
total do empreendimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENCIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO EXTERNO DE ACESSO E SISTEMA 
VIÁRIO INTERNO

O sistema viário interno será implantado exclusivamente 
pela PROPRIETÁRIA, e apresenta: pistas com largura de 
7,00m (sete metros), passeio de 2,40m (dois metro e 
quarenta centímetros), sendo 1,40m de calçada e 1,00m de 
faixa de grama, posicionada entre a calçada e o meio fio, nos 
dois lados da rua e meios-fios padrão DNER. Todo o sistema 
será provido de sinalizações horizontal e vertical.
No sistema viário externo de acesso serão executadas 
melhorias, exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, que 
consistem em execução de passeios e alargamento da via, 
conforme plantas arquivadas na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, sendo também 
executado o acesso pela BA 512, conforme projeto 
aprovado pelo DERBA, todo o sistema viário será provido de 
sinalização vertical e horizontal.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO
Os parâmetros urbanísticos incidentes nos lotes deste 
loteamento são os previstos na legislação vigente, para os 
usos indicados.
Edículas: será permitida a construção de edículas 
exclusivamente térreas (um pavimento), obedecendo-se as 
seguintes determinações:

a) a área total construída da edícula não poderá 
ultrapassar 40,00m² (quarenta metros quadrados);

b) a edícula não poderá apresentar dimensões totais, 
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esgotamento sanitário do loteamento será executado pela 
PROPRIETÁRIA, composto de Estação de Tratamento de 
Esgoto - ETE e será interligado à rede da EMBASA ou 
lançado em curso d'água, conforme projeto específico, 
devidamente aprovado por essa concessionária e pelo 
órgão ambiental competente;

VII – 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;

VIII - Identificação das áreas públicas: as áreas públicas 
deverão estar devidamente delimitadas por cerca de arame 
farpado ou material semelhante;

IX - Paisagismo: As áreas verdes e taludes do loteamento 
serão plantadas com grama natural, conforme projeto 
paisagístico apresentado e aprovado na SEDUR. Serão 
plantadas mudas de árvores de espécies nativas ou 
adaptadas, na proporção mínima de 01 (uma) árvore para 

2cada 100,00m  do total das 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, adequada ao tipo de solo, ventilação e 
ao clima local.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução das obras será de 24 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 – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:

a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) 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;

c) fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos 
respectivos adquirentes em cumprirem fielmente a 
legislação pertinente à matéria;

d) responsabilizar-se pela construção de depósitos de 
lixo dispostos internamente, ao longo do 
empreendimento, com o devido acesso para o 
veículo coletor responsável pelo recolhimento do 
lixo, de acordo com a viabilidade da empresa 
responsável pela limpeza urbana municipal;

e) comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação 
de qualquer uma das unidades residenciais.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 

Compromisso;
b) intervir pelos instrumentos próprios, para o 

cumprimento da legislação vigente, em especial a 

legislação ambiental;
c) liberar os lotes caucionados, assim que cumprida, 

comprovadamente, as disposições deste 
instrumento;

d) 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.

III – Os futuros adquirentes dos lotes obrigam-se a:
a) realizar individualmente ou pela Associação de 

Proprietários de lotes e às suas expensas, a coleta 
de lixo domiciliar, colocando-o em depósitos 
internos de fácil acesso ao veículo municipal coletor, 
que recolherá os resíduos sob responsabilidade do 
Município;

b) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a 
legislação ambiental;

c) cumprir as decisões da assembléia da Associação 
de Proprietários de lotes, que defina princípios, 
normas e posturas próprias, de acordo com as 
legislações em vigor e com os princípios apontados 
pelas licenças ambientais a que o empreendimento 
será submetido;

d) apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, 
reforma ou ampliação, só podendo dar inicio às 
respectivas obras, após o recebimento do alvará de 
construção correspondente.

CLÁUSULA NONA – GARANTIAS

Como garantia à plena execução das obras de infraestrutura 
do empreendimento, ficam caucionados ao Município a área 
de 49. 227,82m², correspondendo 285 (duzentos e oitenta e 
cinco) lotes, equivalendo a 30% da área de lotes, conforme 
descrito a seguir: 

CLÁUSULA DÉCIMA – REGISTRO DO LOTEAMENTO

A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de cento e oitenta 
dias, contados da data do ato de publicação do decreto 
correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a certidão 
oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da 
Comarca de Camaçari, relativa ao registro do 
empreendimento e dos lotes caucionados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações consignadas 
no presente instrumento, sujeitará a PROPRIETÁRIA, sem 
prejuízo de outras cominações, às multas previstas na 
legislação.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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, 18 de junho de 2015.

________________________________
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

MUNICIPIO
______________________________________________

COLMAÇARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA

PROPRIETÁRIA

Testemunhas: 

1. 

2.

ATO DE DESEMBARGO ADMINISTRATIVO

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 

suas atribuições legais,

Considerando o Processo Administrativo nº 00463/2015 e o 

quanto disposto no Parecer Jurídico de fls. 73/75 deste, e 

tendo em vista ainda os Despachos da Coordenação de Uso 

do Solo, datados de 05 de maio de 2015, conforme fls. 75-V;

FICAM DESEMBARGADAS, no Loteamento Sítio 

Encantamento, situado na localidade de Jauá, as Quadras 

Q-01, Q-04, Q-06, Q-08, Q-10 e Q-11, e os lotes que as 

integram, bem como as vias que lhes dão acesso.

Poderão, assim, os respectivos donos ou promitentes 

de lotes pertencentes a essas quadras, praticar todos os 

atos para o uso e gozo dos mesmos, na forma da 

legislação pertinente.

Poderá, também, o Poder Público, através de seus 

órgãos e das concessionárias de serviços públicos 

praticar atos que forem necessários à urbanização das 

áreas desembargadas.

FICA MANTIDO O EMBARGO DAS DEMAIS QUADRAS E 

LOTES per tencentes  ao  Loteamento  S í t io  

Encantamento, em especial o das Áreas de Preservação 

Permanente.

Publique-se e cumpra-se.

Camaçari, 12 de junho de 2015.

Ana Lúcia Bastos de Araújo Costa

Secretária de Desenvolvimento Urbano

PORTARIA Nº. 017/2015
DE 29 DE MAIO DE 2015

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, considerando a necessidade de 
continuar avaliando as atividades desta Secretaria, 

RESOLVE

Art. 1º. Designar o servidor PEDRO LUCIANO RIBEIRO DE 
AZEVEDO, cadastro 39054-6, para responder pela 
Ouvidoria da SEDUC – Secretaria de Educação do 
Município de Camaçari, a partir de 01 de junho de 2015. 
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE MAIO DE 2015. 

Márcio Silva das Neves
Secretário de Educação

PORTARIA N°.018/2015
DE 17 DE JUNHO DE 2015

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, considerando a necessidade de 
continuar avaliando as atividaddes desta secretaria,

RESOLVE

Art. 1°. Designar o servidor ELMITON BARBOSA DOS 
SANTOS, cadastro 63028-3, para responder como 
Coordenador de Tecnologia da SEDUC – Secretaria da 
Educação do Município de Camaçari, a partir de 02 de março 
de 2015.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

S
E

D
U

C

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE JUNHO DE 2015.

Márcio Silva das Neves
Secretário de Educação

PORTARIA Nº. 19/2015
DE 04 DE MAIO DE 2015

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, institui a COMISSÃO TÉCNICA DE 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS 
C O N T R AT O S  D E  C R E D E N C I A M E N T O  D A S  
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PRIVADAS SEM FINS 
LUCRATIVOS HABILITADAS NO CREDENCIAMENTO 
001/2015, no município de Camaçari.

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores ANA CARLA PEREIRA 
SANTOS GOMES, cadastro 8508-6, NILZETE FERREIRA 
RODRIGUES, cadastro 7600-5, ADRIANA MARQUES 
DOS SANTOS, cadastro 39030-2, CARLOS FÁBIO DE 
ARAÚJO SILVA, cadastro 39071-6, para compor a 
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E 
F I S C A L I Z A Ç Ã O  D O S  C O N T R A T O S  D E  
C R E D E N C I A M E N T O  D A S  I N S T I T U I Ç Õ E S  
EDUCACIONAIS PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, 
visando atender às exigências do Edital de Credenciamento 
nº 001/2015 e o cadastramento de novas unidades 
educacionais da Secretaria de Educação do Município de 
Camaçari. 

Art. 2º. A citada comissão terá poderes para analisar, 
tecnicamente, e declarar “apta” ou “não apta” as instituições 
que se apresentarem para credenciamento, através de 
visitas, in loco, análise de documentação e avaliação de 
estrutura física das instituições, conforme edital.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrato.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 04 DE MAIO DE 2015.

MARCIO DA SILVA NEVES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 007/2015
DE 07 DE JULHO DE 2015.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições, que lhe são conferidas por lei e 
considerando a necessidade de criação de Comissão para 
inserção de entidades privadas no Cadastro Nacional de 
Entidades de Assistência Social (CNEAS).

RESOLVE

Constituir uma Comissão, composta pelos servidores, 
abaixo citados, para sob a presidência da primeira, realizar 
levantamento das informações relativas às ofertas 
prestadas pelas entidades privadas e posterior inserção 
dessas informações no sistema informatizado do Cadastro 
Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS).

Composição da Comissão:

Ø Carla Angelica Araújo Santos  - Matrícula: 061335-2;
Ø Telma Freitas Teixeira - Matrícula: 003489-0;
Ø Adione Lima da Silva  - Matrícula: 061333-8;
Ø Josefa Josinete Santana de Oliveira - Matrícula: 

039453-0;
Ø Zefira Santana Barreto - Matrícula: 153268-4;
Ø Mariana Mendes Novais de Oliveira - Matrícula: 

063792-0.

Esta Portaria entra 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, 07 DE JULHO DE 
2015.

Mozart de Oliveira Vivas
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDITAL 002/2015

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) do Município de Camaçari/BA 
torna público a RETIFICAÇÃO do Edital 001/2015, 
conforme a seguir especificado, permanecendo 
inalterados os demais itens e subitens:

2. DO CONSELHO TUTELAR

2.1 O Processo de Escolha para função de Conselheiro 
Tutelar será para o preenchimento de 10 (dez) membros 
titulares e 10 (dez) suplentes sendo divido entre os 
Conselhos Tutelares do Município SEDE/ORLA, 
conforme Área de Abrangência (ANEXO V – Edital).

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS

S
E

D
E

S

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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3.5. Comprovada atuação na área da infância e 
juventude de, no mínimo, 02 (dois) anos no município, 
relacionada à promoção, proteção, protagonismo, 
controle social e gestão política dos direitos da criança 
e adolescente, em instituição/órgão do Município de 
Camaçari. Art. 11, §§ 1º e 2° da Resolução nº 139 do 
CONANDA.

4. DA INSCRIÇÃO: ENTREGA DOS DOCUMENTOS
4.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá 
apresentar original e cópia dos documentos a seguir: 
f) Declaração, sob as penas da Lei, mediante cópia 
autenticada do contrato de trabalho e último 
contracheque, Termo de Adesão de Voluntariado, ou 
ainda através de GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à 
Previdência) e de cópia dos RPAs (recibo de pagamento 
a autônomo) referente ao período, permitido sua 
cumulação, de instituição/órgão da área da infância e 
juventude do município de Camaçari, que comprove 
atuação do candidato por, no mínimo, 02 (dois) anos na 
promoção, proteção, controle social e gestão política 
dos direitos da criança e do adolescente, no último 
q u i n q u ê n i o  ( 0 5  a n o s ) .  D e v e n d o  c o n t e r  
minunciosamente: período, carga horária, o tipo e a 
função da atividade exercida, além do nome completo, 
CPF, RG, endereço e telefone de contato dos 
responsáveis; 
j) Não sendo necessário a apresentação de Curriculum 
Vitae.

10.1. DO PROCESSO DE VOTAÇÃO - TERCEIRA ETAPA
10.1.1. No Município de Camaçari/BA, serão escolhidos 
10 (dez) membros titulares e 10 (dez) suplentes sendo 
divido entre os Conselhos Tutelares do Município 
SEDE/ORLA;
10.1.6. Cada votante poderá votar em até no máximo de 
05 (cinco) candidatos para cada Conselho Tutelar 
Sede/Orla, sendo invalidada a votação em um número 
maior de 05 (cinco).

12. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
12.1. Ao final de todo o processo, a Comissão de 
Organização do Processo de Escolha divulgará o nome 
dos 10 (dez) Conselheiros Tutelares escolhidos titulares 
e 10 (dez) suplentes sendo divido entre os Conselhos 
Tutelares do Município SEDE/ORLA.

 EDITAL Nº 001/2015 – Comissão de Organização do 
Processo de Escolha – CMDCA
– Camaçari/BA
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE IMPEDIMENTO PARA O 
PROCESSO DE ESCOLHA
UNIFICADO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 
DO QUATRIÊNIO
2016/2020.
Eu____________________________________________
__________,brasileiro, solteiro(a) ( ) casado(a) ( ), natural 
de __________________, nascido aos ___/ ___/ ___, 
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______________ 
(SSP/___) e Título eleitoral nº _____________, inscrito(a) 
no CPF nº __________________, DECLARO, sob as penas 
previstas no artigo 299, do Código Penal, que não exerço 
cargo político e que tenho ciência dos impedimentos 
capitulados na Lei Federal nº
8.069/1990 e dos itens 3.4., 3.5. e 3.6. do Edital nº 001/2015/ 
Comissão de Organização do Processo de Escolha – 
CMDCA – Camaçari/BA.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração 
para os fins de direitos.

Camaçari/BA, ______ de __________________ de 2015.

                     ________________________
                                     Declarante

Camaçari, 09 de Julho de 2015

José Hilton Alves dos Santos
Presidente do CMDCA –Camaçari/BA.

PORTARIA N° 226/2015
DE 18 DE JUNHO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 5393.15.1528-11/2015, fundamentado no 
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do segurado ANTONIO 
JORGE DE JESUS, matrícula 3367-6, no cargo de 
Professor, nível II, referência G, lotado na SEDUC – 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 5.757,40 (cinco mil, 
setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), 
com base na remuneração do mês de maio de 2015, 
constituído das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
3.598,38 (três mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e 
oito centavos), Adicional por Tempo de Serviço 30% (trinta 
por cento) do salário base R$ 1.079,51 (hum mil, setenta e 
nove reais e cinquenta e um centavos), Regência de Classe 
30% (trinta por cento) do salário base R$ 1.079,51 (hum mil, 
setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), de acordo 
com o disposto no art. 20 e 42 da Lei Municipal 997/2009, 
alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 18 DE JUNHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 237/2015
DE 30 DE JUNHO DE 2015

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais resolve:

DESIGNAR

IS
S

M INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL
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A servidora AMANDA COIMBRA DE ALMEIDA FERREIRA, 
cadastro 10027, para responder interinamente como 
Diretora de Previdência e Assistência Social do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, durante o período 
de gozo de férias do seu Titular, de 01 a 20 de julho de 2015, 
conforme prevê o Art. 30, Inciso V, do Regimento Interno do 
ISSM. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, DE 30 DE JUNHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 242/2015
DE 08 DE JULHO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 4703.14.1262-14/2014, fundamentado no 
art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/03 acrescido pela 
Emenda Constitucional 70/2012.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora VERA 
LUCIA DE JESUS SOUZA, matrícula 7825-7, no cargo de 
Professor IV , nível I, referência C, lotada na SEDUC – 
Secretaria da Educação, no valor de R$  4.388,78 (quatro 
mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), 
correspondendo a 100% (cem por cento) do último Salário 
de Contribuição do mês de junho de 2015, sendo: 
Vencimento R$ 2.906,48 (dois mil, novecentos e seis reais e 
quarenta e oito centavos), Adicional por Tempo de Serviço 
21% (vinte e um por cento) do salário base R$ 610,36 
(seiscentos e dez reais e trinta e seis centavos) e Regência 
de Classe R$871,94 (oitocentos e setenta e um reais e 
noventa e quatro centavos),de acordo com o disposto no 
art.16 da Lei Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 16 de dezembro de 2013, data do 
Laudo Pericial, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 08 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA N° 243/2015
DE 08 DE JULHO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 

de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 10615.15.1560-11/2015, fundamentado 
no art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do servidor JOSÉ 
OLIVEIRA DOS SANTOS, matrícula 7511-8, no cargo de 
Agente de Suporte Operacional, nível I, referência H, lotado 
na SEOPS – Secretaria de Ordem Pública e 
Sustentabilidade, no valor de R$ 2.407,30 (dois mil, 
quatrocentos e sete reais e trinta centavos), com base na 
remuneração do mês de junho de 2015, constituído das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 954,95 (novecentos e 
cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), 
Adicional por Tempo de Serviço 35% (trinta e cinco por 
cento) do salário base R$ 334,23 (trezentos e trinta e quatro 
reais e vinte e três centavos) e Vant. Ant. PCCV R$ 1.118,12 
(hum mil, cento e dezoito reais e doze centavos), de acordo 
com o disposto no art. 42 da Lei Municipal 997/2009, 
alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 08 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA N° 244/2015
DE 08 DE JULHO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 1991.15.1501-11/2015, fundamentado no 
art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do servidor NEMIAS 
BATISTA DOS SANTOS, matrícula 3140-7, no cargo de 
Professor, nível II, referência H, lotado na SEDUC – 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 5.967,18 (cinco mil, 
novecentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), com 
base na remuneração do mês de junho de 2015, constituído 
das seguintes parcelas: Vencimento R$ 3.706,33 (três mil, 
setecentos e seis reais e trinta e três centavos), Adicional por 
Tempo de Serviço 31% (trinta e um por cento) do salário 
base R$ 1.148,96 (hum mil, cento e quarenta e oito reais e 
noventa e seis centavos) e Regência de Classe R$ 1.111,89 
(hum mil, cento e onze reais e oitenta e nove centavos), de 
acordo com o disposto no art. 20 e 42 da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 08 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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PORTARIA N° 245/2015
DE 08 DE JULHO DE 2015

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentador ia  n°  9238.15.1552-11/2015,  
fundamentado no artigo 6º da Emenda Constitucional 
41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS, matrícula 6062-1, 
no cargo de Professor, nível II, referência G, lotada na 
SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 
5.649,45 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos), com base na remuneração do 
mês de junho de 2015, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 3.598,38 (três mil, quinhentos e noventa e 
oito reais e trinta e oito centavos), Adicional por Tempo de 
Serviço 27% (vinte e sete por cento) do salário base R$ 
971,56 (novecentos e setenta e um reais e cinquenta e seis 
centavos), Regência de Classe 30% (trinta por cento) do 
salário base R$ 1.079,51 (hum mil, setenta e nove reais e 
cinquenta e um centavos), de acordo com o disposto no 
art. 20 e 42 da Lei Municipal 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 08 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

PORTARIA Nº. 389/2015,
DE 01 DE JULHO DE 2015.

“Fixa novo prazo para a apresentação dos veículos 
cadastrados na modalidade de permissão pública de 
serviço de transporte público individual na categoria 
táxi comum “meio-fio” para fins de aferição taximétrica 
a ser realizada pelo IBAMETRO na sede da STT e dá 
outras providências”.

A  D I R E T O R A  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; alíneas “d” e “f” do inciso 
III, do art. 13 do Decreto Municipal nº. 4521, de 05 de outubro 
de 2012; e, 
Considerando a obrigatoriedade de aferição dos 
instrumentos taximétricos fixada nos termos do art. 105, do 
Decreto Municipal nº. 3.142, de 20 de abril de 1999;
Considerando a obrigatoriedade da aferição taximétrica nos 
termos do art. 8º., da Lei Federal nº. 12.468, de 26 de agosto 
de 2011;
Considerando ainda a fixação de novo período para fins de 
realização da aferição dos instrumentos nos veículos 
cadastrados no município na modalidade táxi, conforme 
PORTARIA Nº. 172/2014, de 07 de novembro de 2014, do 
Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade – IBAMETRO;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a apresentação dos veículos integrantes 
do sistema de transporte público individual na modalidade 
táxi “meio-fio”, no pátio da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT, no período de 06 a 10 de Julho de 
2015, no horário de 8h às 12h e das 14h às 17h, para fins de 
aferição dos seus instrumentos taximétricos, conforme 
tabela abaixo:

Art. 2º. Além dos demais documentos que se fizerem 
necessários conforme legislação vigente, em especial, do 
disposto no Decreto Municipal nº. 3142/1999 e alterações 
posteriores, em especial as constantes do Decreto 
Municipal nº. 5612/2014 c/c a Lei Federal nº. 12.468/2011, 
os Permissionários deverão apresentar o certificado da 
última aferição.

Parágrafo Único: Sem prejuízo do disposto no caput do 

presente artigo, deverão ainda os Permissionários 

apresentar, para os veículos que se utilizam de combustível 

na modalidade gás natural, o respectivo selo, devidamente 

preenchido.

Art. 3º. A ausência de cumprimento do disposto nos termos 

da presente Portaria ensejará a aplicação das penalidades 

cabíveis.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, EM 01 DE JULHO DE 2015.

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRANSITO E TRANSPORTE
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CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS

Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 390/2015,
 DE 08 DE JULHO DE 2015.

“Dispõe sobre Estabilidade aos servidores da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público - 
STT, ocupantes de cargos de provimento efetivo e dá 
outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006 e Decreto nº. 4924, de 14 de dezembro de 
2010; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal de 1988, no artigo 23 e §§ da Lei 407/98 – Estatuto 
do Servidor; o disposto no Decreto 4.924/2010 que 
regulamenta o Estágio Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO a conclusão do Processo Administrativo 
de avaliação de estágio probatório de nº 055/2015, que 
culminou no Relatório Conclusivo apresentado pela 
Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório – 
CEAEP, designada através da Portaria nº 321 de 13 de 
novembro de 2014; 

RESOLVE

Art. 1º. Reconhecer a estabilidade no serviço público, dos 
servidores identificados no anexo único desta Portaria, nos 
termos das legislações supracitadas, para confirmar as 
aludidas nomeações, em virtude da aprovação na avaliação 
de estágio probatório, contados 36 (trinta e seis) meses a 
partir da entrada em exercício na função pública, onde foi 
apurada aptidão e capacidade dos servidores, arrimado nos 
fundamentos presente no Relatório Conclusivo apresentado 
pela Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório 
– CEAEP.

A r t .  2 º  -  F i c a  d e t e r m i n a d o  à  D i r e t o r i a  
Administrativa/Financeira – DAF, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores avaliados.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 08 DE JULHO DE 2015.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

ANEXO ÚNICO

Relação de servidores da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT aprovados na avaliação de 

estágio probatório:

A
Valor Global 

de 

Contratação da 

Federação Bahiana de Ginástica - FBG, para realizar a 

inscrição dos atletas da equipe representativa do Município, 

nas competições oficiais estaduais, regionais e nacionais, 

consistindo nos pagamentos de taxas e emolumentos 

correspondentes aos custos da participação dos atletas nos 

eventos da modalidade

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO n.º 038/2015 
(Presencial) – COMPEL, cujo objeto é a Aquisição de 
material de consumo para atender as necessidades dos 07 
(setes) cemitérios do Município de Camaçari. (Gleba H, 
Gleba C, Parafuso, Vila de Abrantes, Arembepe, Monte 
Gordo e Barra de Pojuca).  empresa: FG DISTRIBUIDORA 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, com o 

R$ 15.265,00 (quinze mil duzentos e sessenta e cinco 
reais). 01/07/2015. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO  N.º 182/2015. CONTRATADO :  FG 

DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME: 

Pregão Presencial n.º 038/2015 – COMPEL. OBJETO: 

Aquisição de material de consumo para atender as 

Contrato Nº 152/2015. Termo de Inexigibilidade Nº042/2015 

– Processo Nº 0480/2015. Contratado: FEDERAÇÃO 

BAHIANA DE GINÁSTICA - FGB. Objeto:

. Valor Global R$28.300,00 (vinte e 

oito mil e trezentos reais),Fundamentada no Art. 

25,”caput” da Lei Federal Nº. 8.666/93. Dotação 

Orçamentária: Projeto/Atividade: 4053; Natureza da 

Despesa: 3390.39. Fonte de Recurso: 0100.000. Data da 

Assinatura: 11/06/2015. Ademar Delgado das Chagas.
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necessidades dos 07 (setes) cemitérios do Município de 

Camaçari. (Gleba H, Gleba C, Parafuso, Vila de Abrantes, 

Arembepe, Monte Gordo e Barra de Pojuca). Com o valor 

global de R$ 15.265,00 (quinze mil duzentos e sessenta e 

cinco reais). Dotação Orçamentária:Projeto/Atividade: 

4010; Elemento de Despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 

0100.000.. DATA DA ASSINATURA: 01/07/2015. ADEMAR 

DELGADO DAS CHAGAS – PREFEITO.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

 

:

Em  03/07/2015. Valor Global.

Contratação da Federação 
Bahiana de Ginástica - FBG, para realizar a inscrição dos 
atletas da equipe representativa do Município, nas 
competições oficiais estaduais, regionais e nacionais, 
consistindo nos pagamentos de taxas e emolumentos 
correspondentes aos custos da participação dos atletas nos 
eventos da modalidade Em 11/06/2015.Valor Global.

:

Em  
03/07/2015. Valor Global.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 

Contrato Nº 184/2015. Termo de Inexigibilidade Nº 056/2015 

– Processo Nº 0479/2015. Contratado: FEDERAÇÃO 

BAHIANA DE KARATÊ. Objeto  Contratação da Federação 

Bahiana de Karatê - FBK, para realizar a inscrição dos 

atletas da equipe representativa do Município de Camaçari, 

nas competições oficiais a nível estadual, regional e 

nacional, consistindo nos pagamentos de taxas e 

emolumentos correspondentes aos custos da participação 

dos mesmos nos eventos da modalidade, em conformidade 

com o Termo de Referência n.º 8/2015 e proposta da 

Contratada, que são partes integrantes indissociáveis desse 

instrumento.   R$ 30.404,00 

(trinta mil quatrocentos e quatro reais) Fundamentada no 

Art. 25, Inciso III da Lei Federal Nº. 8.666/93. Dotação 

Orçamentária: Projeto/Atividade: 4053; Natureza da 

Despesa: 3390.39. Fonte de Recurso: 0001.000-0 Data da 

Assinatura: 03/07/2015. Ademar Delgado das Chagas.

Termo de Inexigibilidade Nº 42/2015 – Processo Nº 
0480/2015. Contratado: FEDERAÇÃO BAHIANA DE 
GINÁSTICA - FGB. Objeto:

. R$ 
28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais), 
Fundamentada no Art. 25, “caput” da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 11/06/2015.

Termo de Inexigibilidade Nº 56/2015 – Processo Nº 
0479/2015. Contratado FEDERAÇÃO BAHIANA DE 
KARATÊ. Objeto  Contratação da Federação Bahiana de 
Karatê - FBK, para realizar a inscrição dos atletas da equipe 
representativa do Município de Camaçari, nas competições 
oficiais a nível estadual, regional e nacional, consistindo nos 
pagamentos de taxas e emolumentos correspondentes aos 
custos da participação dos mesmos nos eventos da 
modalidade, em conformidade com o Termo de Referência 
n.º 8/2015 e proposta da Contratada, que são partes 
integrantes indissociáveis desse instrumento. 

  R$ 30.404,00 (trinta mil 
quatrocentos e quatro reais), Fundamentada no Art. 25, 
Inciso III da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 
03/07/2015.

                AVISO DE REVOGAÇÃO

o49, da Lei n  8.666/93, resolve REVOGAR o Pregão n.º 
032/2014 (Presencial) – COMPEL, que tem como objeto 
Registro de Preços para Aquisição de Extintores de incêndio 
para futuras contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração 

EXTRATO DE TERMOS ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviço Nº 172/2014; Contratante: 

MunicipalCamaçari. 
06/07/2015. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

ERRATA 

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 0126/2015 – Instituição Filantrópica Família 
Feliz
Publicação do DOM, nº 623, de 06 a 12 de Junho de 2015, 
pagina 33. 
Do valor global
Onde se lê: R$ 1400.108,94
Leia-se: R$ 400.108,94 (quatrocentos mil, cento e oito reais 
e noventa e quatro centavos)

NOTIFICAÇÃO – COPEC
À SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI-ME. 
Notificamos a promitente fornecedora, SOLETRANDO 
MOVEIS ESCOLARES EIRELI-ME., a comparecer à 
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores - COPEC, num prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis a partir da presente data, para fazer vistas ao 
Processo de Penalização n.º 0631/2015 e, posteriormente, 
apresentar defesa por escrito num prazo de 05 (Cinco) dias 
úteis, contados a partir da data da notificação. Camaçari, 06 
de Julho de 2015. Gilmara Conceição Ribeiro Lisboa – 
Membro da Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores – COPEC.

AVISO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DE ABERTURA
A Comissão Permanente de Licitação - COMPEL torna 
publico, para conhecimento dos interessados, que em 
virtude de recebimento de Mandado de segurança nº 
0500156-71.2015.8.5.0039, expedido pela 1º Vara da 
Fazenda Publica, Comarca de Camaçari, por ordem do 
excelentíssimo Juiz de Camaçari o Sr. Cesar Augusto 
Borges de Andrade, fica SUSPENSA a sessão de abertura 
do Pregão 054/2015 (Presencial), cujo objeto é Registro de 
preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado 
com instalação, de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal, que estava 
prevista para o dia 08 de julho de 2015 – 09h00min. 
Camaçari, 07/07/2015. Ana Carla Costa Paim – Presidente 
da COMPEL.  

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO N.º 114/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Aquisição de equipamento odontológico (vibrador 
de gesso, bijato de areia, politriz, motor de suspensão, 
micromotor elétrico, torno odontológico, recortador de 
gesso, balança), para atender ao Centro de Especialidades 
Odontológicas do município. Abertura: 30/07/2015, às 09h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: 
(71) 3621-6655. Vanilda Carmen Pinto de Sá – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.
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Município de Camaçari; Contratada: IRC 
Isolamento Térmico Reformas e Construções Ltda-
ME.; Do Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) 
meses o prazo de vigência contratual, bem como 
reajustar o preço com base no Índice Geral de 
Preços de Mercado (IGPM) da Fundação Getulio 
Vargas e, consequentemente, alterar as cláusulas: 
Segunda (Do Recurso Financeiro) e Quinta (Dos 
Prazos) do instrumento do contrato;Da 
Prorrogação: Por força deste Termo Aditivo e da 
natureza continuada da prestação contratada, fica 
prorrogado o Contrato, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a partir de 1° de julho de 2015, passando a 
viger até o dia 1° de julho de 2016; Do Reajuste: 
Em razão do IGPM/FGV, incidente neste Termo 
Aditivo, acumulado desde a data da apresentação 
da proposta,no percentual de 3,69%, tudo 
conforme planilha anexa, elaborada pelo órgão 
competente , fica reajustado o valor original 
reajustado por intermédio deste aditivo; Do Preço: 
Por força do índice expresso na cláusula Terceira 
deste aditivo, fica alterado o preço contratado, que 
originalmente era de R$ 1.157.107,89 (um milhão, 
cento e cinquenta e sete mil, cento e sete reais e 
oitenta e nove centavos), por força deste reajuste, 
passará a ser de R$ 1.199.805,17 (um milhão, 
cento e noventa e nove mil,oitocentos e cinco reais 
e dezessete centavos). Fica anexa e fazendo parte 
integrante deste instrumento de aditamento a 
planilha demonstrativa do reajuste elaborado pelo 
órgão competente da Secretaria de Serviços 
Públicos do Município. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original; 
Ratificação:  Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
26/06/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviço Nº 189/2014; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE; 
Do Objeto: Prorrogar o prazo de vigência 
constante da Cláusula Quinta (Do Prazo) do 
instrumento do contrato;Do Prazo: Por força da 
alteração unilateral disposta na Cláusula Primeira 
deste Termo Aditivo, o prazo para a execução do 
objeto contratual fica dilatado em 10 (dez) meses, 
passando o contrato a viger até o dia 1° de março de 
2016; Do Preço: Por força da alteração disposta na 
cláusula Segunda deste aditivo, o preço fixo global 
do contrato, fica mantido sem alteração, bem 
assim, o teor da sua cláusula Segunda (Do Valor). 

Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do contrato original; Ratificação: Ficam 
ratificadas em todos os seus termos e condições, 
permanecendo inalteradas e plenamente em vigor 
as demais cláusulas e disposições contratuais não 
modificadas por este termo, que passa a integrar e 
complementar o contrato originário, a fim de que 
juntos produzam um só efeito; Assinatura: 
28/04/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviço Nº 270/2014; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Campbel 
Construções e Terraplanagens Ltda.; Do Objeto: 
Prorrogar o prazo de vigência constante da 
Cláusula Quinta (Dos Prazos) do contrato; Do 
Prazo: Por força da alteração unilateral disposta na 
Cláusula Primeira deste Termo Aditivo, o prazo para 
a execução do objeto contratual fica dilatado em 2 
(dois) meses, passando o contrato a viger até o dia 
26 de julho de 2015; Do Preço: Por força da 
alteração disposta na cláusula Segunda deste 
aditivo, o preço fixo global do contrato, fica mantido 
sem alteração, bem assim, o teor da sua cláusula 
Terceira (Do Preço). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original; 
Ratificação: Ficam ratificadas em todos os seus 
termos e condições, permanecendo inalteradas e 
plenamente em vigor as demais cláusulas e 
disposições contratuais não modificadas por este 
termo, que passa a integrar e complementar o 
contrato originário, a fim de que juntos produzam 
um só efeito; Assinatura: 26/05/2015; Ademar 
Delgado das Chagas – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviço Nº 149/2014; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Campbel 
Construções e Terraplanagens Ltda.; Do Objeto: 
Prorrogar o prazo de vigência constante da 
Cláusula Quinta (Dos Prazos) do contrato; Do 
Prazo: Por força da alteração unilateral disposta na 
Cláusula Primeira deste Termo Aditivo, o prazo para 
a execução do objeto contratual fica dilatado em 4 
(quatro) meses, passando o contrato a viger até o 
dia 07 de novembro de 2015; Do Preço: Por força 
da alteração disposta na cláusula Segunda deste 
aditivo, o preço fixo global do contrato, fica mantido 
sem alteração, bem assim, o teor da sua cláusula 
Terceira (Do Preço). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original; 
Ratificação: Ficam ratificadas em todos os seus 
termos e condições, permanecendo inalteradas e 
plenamente em vigor as demais cláusulas e 
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disposições contratuais não modificadas por este 
termo, que passa a integrar e complementar o 
contrato originário, a fim de que juntos produzam 
um só efeito; Assinatura: 26/06/2015; Ademar 
Delgado das Chagas – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviço Nº 38/2013; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Claro S/A; Do 
Objeto: Alterar a Cláusula Quarta do Instrumento 
original; Do Prazo: Fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 07 de março 
de 2015, passará a viger até 07 de março de 2016; 
Do Preço: Ficam mantidas as condições negociais 
do pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o preço, no valor global em R$ 39.570,00 
(trinta e nove mil, quinhentos e setenta reais), 
sendo o valor mensal de R$ 3.297,50 (três mil, 
duzentos e noventa e sete reais e cinquenta 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
conta do Projeto/Atividade 2.018, Elemento 
33 .90 .39 ,  Fon te  0 .1 .00 . ;  Rat i f icação:  
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
04/03/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviço Nº 111/2013; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Limpcano 
Desentupimentos e Sucção de Fossas Ltda-EPP; 
Do Objeto: Prorrogar por mais 12(doze) meses o 
prazo de vigência contratual e, por conseguinte, 
alterar a Cláusula Quinta (Dos Prazos) do Contrato: 
Da Prorrogação: Por força deste aditivo e da 
natureza continuada da prestação contratada, fica 
prorrogado o contrato, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a partir de 9 de julho de 2015, passando a 
viger até o dia 9 de julho de 2016; Do Preço: Em 
virtude da prorrogação contida na Cláusula 
Segunda deste termo aditivo, permanece sem 
alteração o preço proporcional global, fixado na 
avença. Segue mantido o preço de R$ 971.934,69 
(novecentos e setenta e um mil, novecentos e trinta 
e quatro reais e sessenta e nove centavos), 
proporcional e sem reajuste. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original; 
Ratificação:  Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não 

modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
30/06/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviço Nº 213/2012; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Eletronica 
Multi-Marcas Ltda.; Do Objeto: Alterar o item 4.2 da 
Cláusula Quarta do Instrumento original; Do Prazo: 
O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo 
que, a partir de 03 de Julho de 2015, passará a viger 
até 03 de Julho de 2016; Do Reajuste do Preço: 
Conforme estabelece a Cláusula Terceira do 
instrumento ora aditado, fica reajustado o preço 
contratado pela variação do IGPM dos últimos doze 
meses, que foi na ordem de 4,24%, de modo que o 
valor global para a contratação no período da 
prorrogação ora ajustada fica fixado em R$ 
155.824,66 (cento e cinquenta e cinco mil, 
oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo de contrato original. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
conta do Projeto Atividade 4093 – Elemento de 
Despesa 33.90.39; Ratificação: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e do 
posterior Termo Aditivo, não modificado por este 
Instrumento; Assinatura: 15/06/2015; Ademar 
Delgado das Chagas – Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação 
Nº 174/2010; Contratante: Município de Camaçari 
- SESAU; Contratada: Luiz da Silva Filho; Do 
Objeto: A prorrogação do prazo do contrato; Do 
Prazo: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o 
prazo de vigência do contrato acima referido, 
passando, portanto, a partir de 10 de Junho de 2015 
a viger até 10 de Junho de 2016; Do Reajuste do 
Preço: Conforme estabelece a Cláusula Sexta do 
instrumento ora aditado, fica reajustado o preço 
ajustado pela contratação pela variação do IGPM 
dos últimos doze meses, que foi na ordem de 
3,67%, de modo que o valor global para a locação 
no período da prorrogação ora ajustada fica fixado 
em R$ 45.563,64 (quarenta e cinco mil, quinhentos 
e sessenta e três reais e sessenta e quatro 
centavos, sendo o valor mensal da locação na 
ordem R$ 3.796,97 (três mil, setecentos e noventa 
e seis reais e noventa e sete centavos). Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
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conta da Ação 4113/ Class. Econômica 
3390.36.00.00.; Ratificação: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e do 
posterior Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 01/06/2015; Washington 
Luis Silva Couto – Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço Nº 359/2011; Contratante: Município 
de Camaçari - SESAU; Contratada: NSL Comércio 
e Serviços de Equipamentos Médicos-Hospitalares 
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 01 de Julho 
de 2015, passará a viger até 01 de Julho de 2016; 
Do Preço: Ficam mantidas as condições negociais 
do pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o preço, no valor global de R$ 410.500,00 
(quatrocentos e dez mil e quinhentos reais) e valor 
mensal de R$ 34.208,34 (trinta e quatro mil, 
duzentos e oito reais e trinta e quatro centavos), o 
qual permanece inalterado, não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. Os recursos financeiros para pagamento 
das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta do Programa 38, Ações 
4113 e 4114, Classe Econômica 3390.39.; 
Ratificação:  Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior 
Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 15/06/2015; Washington 
Luis Silva Couto – Município.

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 017/2012, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI E A CONSTRUTORA COWAN S/A.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 
direito público interno, doravante denominado 
simplesmente MUNICÍPIO, neste ato representado 
pelo Chefe do Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS, e a CONSTRUTORA COWAN 
S/A, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 
SAULO WANDERLEY FILHO, todos devidamente 
qualificados no Contrato original.

CONSIDERANDO que o Contrato ora aditivado 

objetiva garantir a conclusão das obras do 
Programa de Urbanização Integrada da Bacia do 
Rio Camaçari, integrante do Programa de 
Saneamento Integrado, TC 0350.977-09/2011 – 
Obras de Saneamento Integrado do Município de 
Camaçari/Ba, Ministério das Cidades;

CONSIDERANDO que o prazo previsto para a 
conclusão do objeto previsto no TC 0350.977-
09/2011,  foi prorrogado para 16 de dezembro de 
2016, conforme autorização do Ministério das 
Cidades através da Caixa Econômica Federal;

CONSIDERANDO os ajustes de metafísica em 
função da reprogramação nº 4, apresentada à 
Caixa Econômica Federal, que resultou da 
exclusão dos trechos 3, 8 e 9 do Contrato original, 
modificaram-se os quantitativos constantes nas 
Planilhas Orçamentárias do Quinto e Sétimo 
Termos Aditivos, ora retificada;

CONSIDERANDO que os preços unitários dos 
itens constante da Coluna – Revisão de Valores 
Unitários, da Planilha Orçamentária apresentada 
pela Secretaria da Habitação, em anexo, ficaram 
est imados ac ima dos preços uni tár ios 
estabelecidos pelo SINAPI – Sistema nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, 
após revisão procedida nestes pela Caixa 
Econômica Federal, o que enseja e justifica a atual 
revisão dos preços;

 
CONSIDERANDO a necessidade de incluir novos 
itens para atender a demanda atual, o que enseja e 
justifica o aumento previsto neste Termo Aditivo, 
tudo de acordo com o quanto solicitado no 
Processo Administrativo n° 06014/2015;

CONSIDERANDO o Acórdão nº 215/1999, Decisão 
do Tribunal Pleno do TCU, Sala de Seções, de 12 
de maio de 1999, no qual o Pleno do TCU, em 
cará te r  excepc iona l í ss imo,  au to r i za  a  
Administração Pública a aditivar contrato de 
prestação de serviços e obras, em percentual 
superior a 25%, dentro dos critérios justificadores 
por ele traçados;

CONSIDERANDO que se demonstram atendidos 
os princípios da finalidade, da razoabilidade e da 
proporcionalidade, além dos direitos patrimoniais 
d o  c o n t r a t a n t e  p r i v a d o ,  s a t i s f e i t o s  
cumulativamente que foram os pressupostos de I a 
VI , da alínea "b)", do item 8.1 do Acórdão TCU nº 
215/99, anexo;
   
CONSIDERANDO que o presente Aditivo tem a 
função de ev i tar  vu l tosos pre juízos à 
Administração, e por conseguinte ao interesse 
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público, o que representa a observância ao 
princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI possui a integralidade dos recursos 
orçamentários para o cumprimento da execução do 
Contrato com os seus  acréscimos;

CONSIDERANDO o quanto contido no Processo 
Administrativo nº 06014/2015, onde a Secretaria da 
Habitação apresenta as justificativas técnicas que 
fundamentam a elaboração do presente Termo;

CONSIDERANDO que as retificações procedidas 
em valores unitários da planilha do contrato original 
da licitação, em decorrência da confrontação de 
preços da tabela SINAPI, levou o valor global do 
Contrato para R$ 134.192.186,10 (cento e trinta e 
quatro milhões, cento e noventa e dois mil, cento e 
oitenta e seis reais e dez centavos), e que tal valor é 
considerado como base para os cálculos de 
acréscimos e decréscimos na planilha do referido 
Contrato, e; 

CONSIDERANDO, por último, o quanto também 
contido no parecer da Procuradoria Geral do 
Município que opina pela legalidade do presente 
Termo .

Este Termo Aditivo tem por objeto revisar preços 
unitários, retificar a Planilha Orçamentária do 
Quinto Termo Aditivo, assinado em 01 de Junho de 
2014 e alterar a Cláusula Terceira e Cláusula Sexta, 
do Instrumento original, assinado em 18 de janeiro 
de 2012, cujo objeto é a execução das obras de 
Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari, 
integrante do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC 2 do Governo Federal, 

RESOLVEM celebrar entre si, o SÉTIMO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO n.° 017/2012, firmado 
em 18 de Janeiro de 2012, cujo objeto é a execução 
das obras de Urbanização Integrada na Bacia do 
Rio Camaçari, integrante do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC 2 do Governo 
Federal, Programa de Saneamento Interligado do 
Ministério das Cidades e Programa Municipal de 
Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari, 
conforme Termo de Compromisso nº 350977-
09/2011, firmado junto à Caixa Econômica Federal,  
em conformidade com o Processo Administrativo 
n.° 1154/2011 na modalidade de Concorrência n.° 
018/2011, mediante as Cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Programa de Saneamento Interligado do Ministério 
das Cidades e Programa Municipal de Urbanização 
Integrada na Bacia do Rio Camaçari, conforme 
Termo de Compromisso nº 350977-09/2011, 
firmado junto à Caixa Econômica Federal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REVISÃO DE 
PREÇOS

A revisão dos preços unitários constantes da 
Planilha Orçamentária anexa, corresponde a uma 
redução de R$ 401.995,89 (quatrocentos e um mil, 
novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove 
centavos), passando o Contrato, atualizado até o 
Sexto Termo Aditivo, de R$159.033.544,01 (cento e 
cinquenta e nove milhões, trinta e três mil, 
quinhentos e quarenta e quatro reais e um 
centavo), para R$ R$158.631.548,10 (cento e 
cinquenta e oito milhões, seiscentos e trinta e um 
mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dez 
centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIFICAÇÃO DO 
QUINTO TERMO ADITIVO

A presente Cláusula tem por finalidade alterar a 
planilha orçamentária integrante do Contrato 
original nº 017/2012, constante do Quinto Termo 
Aditivo, em função da redução de metafísica da 
planilha anexa. 

§ 1º Retificação dos Acréscimos – Em função da 
retificação constante da Planilha Anexa, fica o 
percentual correspondente aos acréscimos 
retificados de 25,65%, correspondente ao valor de 
R$ 159.033.544,01 para 20,92%, correspondente 
ao valor de R$ 153.682.405,22 (cento e cinquenta e 
três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, 
quatrocentos e cinco reais e vinte e dois centavos) 
representando uma redução percentual de 4,73%, 
correspondente ao valor de R$ 6.351.528,85 (seis 
milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos 
e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos). 

§ 2º Retificação do Decréscimo – Em função da 
retificação constante da Planilha Anexa, fica o 
percentual correspondente aos decréscimos 
retificado de 7,13%, correspondente ao valor de R$ 
9.567.951,40 (nove milhões, quinhentos e 
sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta e um 
reais e quarenta centavos) para 6,08%, 
correspondente ao valor de R$ 8.165.565,29 (oito 
milhões, cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e 
sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos). 

Em razão do acréscimo de quantitativos, fica 

CLÁUSULA QUARTA - DO ACRÉSCIMO
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acrescido, através do presente Termo Aditivo, o 
valor de R$ 27.422.047,82 (vinte e sete  milhões, 
quatrocentos e vinte e dois mil, quarenta e sete 
reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 
aproximadamente 20,43% do total previsto no 
Contrato original n.° 017/2012. 

§ 1º Em função da retificação prevista no § 1º da 
Cláusula Segunda do presente Termo Aditivo, que 
reduziu o acréscimo de 25,65% para 20,92%, o 
percentual de acréscimo  ora apurado passa a ser 
de 20,43%.

§ 2º O percentual referente ao total dos acréscimos 
realizados perfazem 41,35%, aproximandamente,  
correspondente ao valor de R$ 55.489.104,12 
(cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta 
e nove mil, cento e quatro reais e doze centavos), 
tomando como referência o valor original do 
contrato, que é de R$ 134.192.186,10 (cento e 
trinta e quatro milhões, cento e noventa e dois mil, 
cento e oitenta e seis reais e dez centavos) 
conforme planilha anexa.

§ 3º O valor total dos acréscimos, que 
correspondem ao percentual de 41,35%, somados 
ao valor global original do Contrato, perfaz um total 
de R$ 189.681.290,22 (cento e oitenta e nove 
milhões, seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e 
noventa reais e vinte e dois centavos). 

§ 4º O total de acréscimos acima excede, pois, em 
16,35% do limite legal de 25%, em caráter 
excepcionalíssimo, com estrita observância aos 
requisitos previstos no Acórdão nº 215/1999, 
Decisão do Tribunal Pleno do TCU, Sala de 
Seções, de 12 de maio de 1999.

CLÁUSULA QUINTA – DA SUPRESSÃO 

Em razão dos decréscimos de quantitativos, fica 
suprimido, através do presente Termo Aditivo, o 
valor de R$ 43.872.194,10 (quarenta e três 
milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e 
noventa e quatro reais e dez centavos), 
correspondente, a aproximadamente, 32,69% do 
total previsto no Contrato original n.° 017/2012, que 
somados ao perentual de 6,08% decorrentes da 
retificação ao 5º Termo Aditivo, perfaz um 
percentual aproximado de 38,78%, correspondete 
ao valor de R$ 52.037.759,39 (cinquenta e dois 
milhões, trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e 
nove reais e trinta e nove centavos), conforme 
planilha anexa.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR GLOBAL

Diante dos acréscimos e supressões previstas no 

presente Termo Aditivo (cláusulas 4ª e 5ª), o valor 
global do Contrato nº 017/2012, passa a ser de 
R$137.232.258,94 (cento e trinta e sete milhões, 
duzentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e 
oito reais e noventa e quatro centavos). 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO

Por força do presente Termo Aditivo, a data prevista 
para o encerramento do Contrato original nº 
017/2012, que é de 30 de abril de 2015, passará a 
ser 30 de abril de 2016, devendo as obras e 
serviços serem realizados conforme novo 
cronograma físico financeiro aprovado pelas 
partes, anexo ao presente aditivo.

CLÁUSULA OITAVA -  DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO FINANCEIRO

Fica ressalvado à CONTRATADA o reequilíbrio 
econômico financeiro do Contrato em razão da 
extensão de prazo ora aditado, nos termos dos 
incisos I, IV, V e VI do § 1º do art. 57 da alínea “d”, do 
inciso II e § 6º do art. 65, todos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA -DA RATIFICAÇÃO

SAULO WANDERLEY FILHO
CONSTRUTORA COWAN S/A

CONTRATADA
Testemunhas:

1._____________________________

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modificadas por este Instrumento.
E, por estarem justos e anuídos, assinam o 
presente termo, em 04 (quatro) vias, de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que 
também o subscrevem.

Camaçari, 30 de abril de 2015. 
 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
MUNICÍPIO

RG.:
CPF.:
2._____________________________
RG.:
CPF. 

Termo de Reti - Ratificação ao Terceiro Termo 
Aditivo ao Contrato Nº 004/2014; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Associação 
Pais e Mestres do Parque Florestal e Adjacências; 
Do Objeto: Reti-ratificar o Terceiro Termo Aditivo 
ao Contrato n° 004/2014; Da Alteração: Em razão 
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do equivoco que se fez constar na Cláusula 
Segunda do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 
004/2014, Onde se lê “totalizando o valor de R$ 
317.407,82 (trezentos e dezessete mil, 
quatrocentos e sete reais e oitenta e dois centavos) 
e valor mensal de R$ 26.450,65 (vinte e seis mil, 
quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e cinco 
centavos)”, Leia-se: “totalizando o valor global de 
R$ 378.725,25 (trezentos e setenta e oito mil, 
setecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco 
centavos) e valor mensal de R$ 31.560,44 (trinta e 
um mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e 
quatro centavos)”; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e 
dos posteriores Termos Aditivos, não modificadas 
por este Instrumento; Assinatura: 06/07/2015; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Termo de Reti - Ratificação ao Terceiro Termo 
Aditivo ao Contrato Nº 005/2014; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Associação 
dos Moradores do Conjunto Habitacional Novo 
Horizonte; Do Objeto: Reti-ratificar o Terceiro 
Termo Aditivo ao Contrato; Da Alteração: Em razão 
do equivoco que se fez constar na Cláusula 
Segunda do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 
005/2014, onde se lê “Valor Global de R$ 
208.685,20 (duzentos e oito mil, seiscentos e 
oitenta e cinco reais e vinte centavos) e valor 
mensal de R$ 17.390,43 (dezessete mil, trezentos 
e noventa reais e quarenta e três centavos)” Leia-
se: “Valor global de R$ 221.567,00 (duzentos e 
vinte e um mil quinhentos e sessenta e sete reais) e 
valor mensal de R$ 18.463,92 (dezoito mil, 
quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e 
dois centavos)”; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e 
dos posteriores Termos Aditivos, não modificadas 
por este Instrumento; Assinatura: 06/07/2015; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Termo de Reti - Ratificação ao Terceiro Termo 
Aditivo ao Contrato Nº 006/2014; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Grupo de 
Mães Nossa Senhora do Amparo; Do Objeto: Reti-
ratificar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato; Da 
Alteração: Em razão do equivoco que se fez 
constar na Cláusula Segunda do Terceiro Termo 
Aditivo ao Contrato n° 006/2014, onde se lê “Valor 
Global de R$ 439.527,50 (quatrocentos e trinta e 
nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e 
cinquenta centavos) e valor mensal de R$ 
36.627,29 (trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete 

reais e vinte e nove centavos)” Leia-se: “Valor 
global de R$ 450.863,50 (quatrocentos e cinquenta 
mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta 
centavos) e valor mensal de R$ 37.571,96 (trinta e 
sete mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa 
e seis centavos)”; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e plenamente em  vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e 
dos posteriores Termos Aditivos, não modificadas 
por este Instrumento; Assinatura: 06/07/2015; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Termo de Reti - Ratificação ao Terceiro Termo 
Aditivo ao Contrato Nº 007/2014; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Associação 
Comunitária de Desenvolvimento de Parafuso; Do 
Objeto: Reti-ratificar o Terceiro Termo Aditivo ao 
Contrato n° 007/2014; Da Alteração: Em razão do 
equivoco que se fez constar na Cláusula Segunda 
do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 007/2014, 
onde se lê “totalizando o valor de R$ 196.834,02 
(cento e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e 
quatro reais e dois centavos) e valor mensal de R$ 
16.402,84 (dezesseis mil, quatrocentos e dois reais 
e oitenta e quatro centavos)”, leia-se: “totalizando o 
valor global de R$ 200.956,20 (duzentos mil, 
novecentos e cinquenta e seis reais e vinte 
centavos) e valor mensal de R$ 16.746,35 
(dezesseis mil, setecentos e quarenta e seis reais e 
trinta e cinco centavos).”; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e plenamente em  vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e dos posteriores Termos Aditivos, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
06/07/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Termo de Reti - Ratificação ao Terceiro Termo 
Aditivo ao Contrato Nº 010/2014; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Associação 
Paulo Tonucci; Do Objeto: Reti-ratificar o Terceiro 
Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2014; Da 
Alteração: Em razão do equivoco que se fez 
constar na Cláusula Segunda do Terceiro Termo 
Aditivo ao Contrato n° 010/2014, onde se lê “Valor 
Global de R$ 307.875,25 (trezentos e sete mil, 
oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco 
centavos) e valor mensal de R$ 25.656,27 (vinte e 
cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte 
e sete centavos)”, Leia-se: “Valor global de R$ 
364.555,25 (trezentos e sessenta e quatro mil, 
quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco 
centavos) e valor mensal de R$ 30.379,60 (trinta 
mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta 
centavos)”; Da Ratificação: Permanecem 

PÁGINA 36 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  627 - de 04 a 10 de Julho de 2015 - 



inalteradas e plenamente em  vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e 
dos posteriores Termos Aditivos, não modificadas 
por este Instrumento; Assinatura: 06/07/2015; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Termo de Rescisão Amigável ao Termo de 
Subcontratação Nº 001/2014 decorrente do 
Contrato N° 0236/2014, celebrado entre o 
Município de Camaçari-Ba (Contratante), LN 
Construtora Ltda. (Contratada) e Aliança 
Pinturas e Reformas Ltda-EPP (Subcontratada); 
Do Objeto: A Rescisão Amigável o Termo de 
Subcontratação n. 001/2014, celebrado com 
Aliança Pinturas e Reformas Ltda-EPP, decorrente 
do contrato original, celebrado junto a LN 
Construtora Ltda., cujo o objeto é a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva das 
instalações prediais das Unidades de Saúde e/ou 
imóveis pertencentes ou utilizadas pela Secretaria 
de Saúde do Município, na forma descrita do Edital 
da Concorrência n. 012/2013 (Processo de 
subcontratação n. 1188/2014); Da Rescisão: Não 
convindo mais ao Município de Camaçari e à 
Aliança Pinturas, Reformas Ltda-EPP. e LN 
Construtora Ltda. na manutenção do aludido 
negócio jurídico, pelo presente instrumento e na 
melhor forma de direito, fica reconhecida a eficácia 
do Oficio n. 157/2015 como fundamento legitimo 
para este ato rescisório, para ter por rescindido 
amigavelmente o termo de subcontratação n. 
001/2014, celebrado com Aliança Pinturas e 
Reformas Ltda-EPP., decorrente do contrato 
original, celebrado junto a LN Construtora Ltda., 
exonerando-se  as aludidas partes de todas as 
obrigações dele decorrentes, reciprocamente 
consideradas. Por força desta rescisão o Município 
de Camaçari, Aliança Pinturas e Reformas Ltda-
EPP. e LN Construtora Ltda., dão por terminado o 
negocio jurídico de que trata a cláusula primeira 
deste termo, dando plena, total e irrevogável 
quitação, nada mais tendo a reclamar em qualquer 
é p o c a ,  r e l a t i v a m e n t e  à s  o b r i g a ç õ e s  
reciprocamente assumidas no ajuste ora 
rescindidas;  Assinatura: 08/06/2015; Ademar 
Delgado das Chagas – Município.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº. 118/2015 
II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 0817/2014
III – CONTRATADA: MJR SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA LTDA.
IV – OBJETO: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART.65, § 8, DA LEI 
8.666/93
VI – DATA: 01 DE JUNHO 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº  0134/2014,  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 0793/2013,  PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 014/2014

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, neste ato 
representado pelo Chefe do Executivo, SR. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS, no uso de 
suas atribuições, em conformidade com o disposto 
no § 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, e alterações 
posteriores, considerando o erro material contido no 
Preâmbulo do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 
0134/2014 detalhado nos autos do Processo 
Administrativo nº. 0793 /2013; resolve:
Expedir a presente apostila com o objetivo de corrigir 
erro material do referido texto, da forma seguinte; 
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Onde se lê: “prorrogação” de um dos seus 
considerandos.
Leia-se, “acréscimo”.
Onde se lê: na CLÁUSULA TERCEIRA – DO 
PREÇO, “fica acrescido de R$ 36.159,40 (trinta e 
seis mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta 
centavos) 
Leia-se, na CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, 
“fica acrescido de R$ 7.231,87 (sete mil, duzentos e 
trinta e um reais e oitenta e sete centavos)   
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas 
e condições do Contrato inicialmente celebrado.
Camaçari, 25 de junho de 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
MUNICÍPIO

EXTRATO DE CONTRATO DO ISSM

CONTRATO Nº 007/2015 Contratação de Prestação 
de Serviços. Contratante: INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM; 
Contratada: AME COMERCIAL DE MAT. DE 
ESCRITORIO LTDA-EPP; Do Objeto do Contrato: 
Aquisição de Material de Expediente, Limpeza, 
Gêneros Alimentícios e Outros. Do Lote: lote II.  Do 
valor do contrato: O presente contrato tem o valor 
total de R$ 9.390,00 (nove mil  trezentos e noventa 
reais); Do prazo contratual: A duração do presente 
contrato será de 07 (sete) meses; Do pagamento: o 
pagamento será efetuado parcialmente, após 
recebimento e atesto da nota fiscal/fatura pela área 
gerenciadora do contrato; Assinatura: 19/06/2015; 
Renato Reis Brito– Diretor Superintendente – 
ISSM.

CONTRATO Nº 008/2015 Contratação de Prestação 
de Serviços. Contratante: INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM; 
Contratada: B. E SANTANASERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA-ME; Do Objeto do Contrato: 
Aquisição de Material de Expediente, Limpeza, 
Gêneros Alimentícios e Outros. Do Lote: lote III.  Do 
valor do contrato: O presente contrato tem o valor 
total de R$ 5.449,90 ( cinco mil quatrocentos e 
quarenta e nove reais e noventa centavos); Do prazo 
contratual: A duração do presente contrato será de 
07 (sete) meses; Do pagamento: o pagamento será 
efetuado parcialmente, após recebimento e atesto 
da nota fiscal/fatura pela área gerenciadora do 
contrato; Assinatura: 19/06/2015; Renato Reis 
Brito– Diretor Superintendente – ISSM.

CONTRATO Nº 009/2015 Contratação de Prestação 
de Serviços. Contratante: INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM; 
Contratada: DANFIT COMERCIAL LTDA-ME; Do 
Objeto do Contrato: Aquisição de Material de 
Expediente, Limpeza, Gêneros Alimentícios e 
Outros. Do Lote: lote IV.  Do valor do contrato: O 

presente contrato tem o valor total de R$ 2.313,00 
(dois mil trezentos e treze reais); Do prazo 
contratual: A duração do presente contrato será de 
07 (sete) meses; Do pagamento: o pagamento será 
efetuado parcialmente, após recebimento e atesto 
da nota fiscal/fatura pela área gerenciadora do 
contrato; Assinatura: 19/06/2015; Renato Reis 
Brito– Diretor Superintendente – ISSM.

EXTRATOS LIMPEC

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
015/2012 de prestação de serviço de telefonia móvel 
pessoal - STMP. CONTRATADA: CONSÓRCIO OI 
MÓVEL S.A E TELEMAR NORTE LESTE S/A. 
OBJETO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor original do Contrato, correspondente 
a R$ 14.420,60 (quatorze mil, quatrocentos e vinte 
reais e sessenta centavos), com respaldo na 
Cláusula Quarta, Parágrafo Sexto do Contrato Base, 
consoante Artigo 65, Inciso I, Alínea “a” c/c com o 
Artigo 65, Parágrafo Primeiro ambos da Lei nº 
8.666/93; Assinatura: 19/06/2015 – Valentina 
Batista Saraiva – Diretora Presidente.

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 011/2015. LIMPEC - LIMPEZA PUBLICA DE 
CAMAÇARI. OBJETO: Registro de Preços para 
Locação de Máquinas com operador. DATA: 23-07-
2015, às 09h30min. O Edital poderá ser retirado de 
2ª a 6ª feira, das 08:30h às 11:30h, sito ao 
Loteamento Espaço Alfa - Jardim Limoeiro – 
Camaçari – Ba. Informações pelo fone: (71) 3622-
8312. Sérgio Moura – Pregoeiro.
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Ademar Delgado das Chagas

José Marcelino de Jesus Filho
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