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HOMOLOGAÇÃO

Processo Seletivo Simplificado - SESAU 

Processo n.º 01415.00.01.233.2017 de 25 de agosto 
de 2017 

Decreto n.º 6.780, de 25/08/2017. 

DESPACHOS DO SR. PREFEITO: 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI BAHIA, 
no uso das suas atribuições legais, lastrado no Parecer 
n.º 3493/2017 da Procuradoria Jurídica do Município, 
lavra do Procurador Dr. Pedro Jorge Villas Bôas Alfredo 
Guimarães, juntado às folhas 400 a 402, do processo 
administrativo de nº 01415.00.01.233.2017 de 
10/08/2017 e à vista do Resultado Final apresentado pela 
Comissão Processante e publicado Diário Oficial nº 814 
em 24/11/2017 e suas retificações publicadas no Diário 
Oficial nº 819 em 01/12/2017 e no Diário Oficial nº 825 em 
11/12/2017. 

HOMOLOGA 

o processo seletivo simplificado conduzido através do 
Edital SESAU de n.º 001, de 28/08/2017, com a 
finalidade de contratar, temporariamente, nos termos da 
legislação municipal, servidores para a manutenção da 
oferta da estratégia de saúde da família e da garantia do 
acesso dos usuários dos SUS e o funcionamento regular 
dos serviços de saúde relativos a urgência e emergência 
do Município. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Camaçari, em 14 de dezembro de 2017. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA    
PREFEITO 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
Nº 001 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições, devidamente autorizada pelo 
Prefeito de CAMAÇARI, nos autos do processo 
administrativo n.º 01718.00.01.233.2017 de 04 de 
deze , com a finalidade de preencher vagas 
no Programa Municipal de Aprendizagem para Jovens, 
no âmbito da Administração Direta e Indireta do 
Município de Camaçari, torna público, A RETIFICAÇÃO 
DO EDITAL Nº 001 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017, nos 
termos abaixo relacionados, para o Processo de Seleção 
Pública com o propósito de contratação de Jovens 
Aprendizes, por tempo determinado, observado o 
disposto na Constituição Federal, nos termos da Lei 
Municipal n.º 1.281 de 21 de outubro de 2013, Lei Federal 
n.º 10.097 de 19 de dezembro de 2000, Decreto Federal 
n.º 5.598 de 1° de dezembro de 2005 e das instruções 
contidas no presente Edital. 

Onde se lê: 

3 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 
PÚBLICA 
3.1 São pré requisitos para a Inscrição: … 
b) ter entre 14 a 19 anos de idade na data da 
contratação; 
... 

Leia-se: 

3 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 
PÚBLICA 
3.1 São pré requisitos para a Inscrição: 
… 

mbro de 2017

e) estar matriculado em escola da rede pública de ensino 
no Município e cursando regularmente o ensino 
fundamental a partir do 7° (sétimo) ano e até o 2º 
(segundo) ano do ensino médio na data de contratação. 
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b) ter entre 14 a 19 anos de idade na data da inscrição; 
... 

Camaçari, 19 de Dezembro de 2017. 

ERISNALDO CERQUEIRA MACHADO DE SOUZA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO DE 

SELEÇÃO PÚBLICA 

 PORTARIA Nº 198/2017
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a aprovação do 
desmembramento de uma área de 
terreno própria, neste município, em 04 
(quatro) novas áreas denominada: 
Lote nº 01 com área total de 8.888,40 
m², Lote nº 02 com área total de 
5.142,01 m², Lote nº 03 com área total 
de 2.007,11 m² e Lote nº 04 com área 
total de 1.739,87m² na forma que 
indica.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos 
nº 6720, de 27 de junho de 2017, nº. 4.365, de 22 de 
fevereiro de 2007, e ainda no Decreto Municipal 
datado do dia 02 de janeiro de 2017, e tendo em vista o 
que consta no Processo Administrativo nº 
03012.22.09.151.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

 Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área 
denominada: área de terreno próprio, neste município, 
em 04 (quatro) novas áreas denominadas: Lote nº 01 
com área total de 8.888,40 m², Lote nº 02 com área 
total de 5.142,01 m², Lote nº 03 com área total de 
2.007,11 m² e Lote nº 04 com área total de 1.739,87 
1m²

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 

e) estar matriculado em escola da rede pública de ensino 
no Município e cursando regularmente o ensino 
fundamental a partir do 7° (sétimo) ano e até o 2º 
(segundo) ano do ensino médio na data da inscrição. 

propriedade do MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CNPJ: 
14.109.763/0001-80, conforme registro no Cartório do 
2º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de 
Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 31.862.

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

ÁREA ORIGINAL

 LIMITES e CONFRONTANTES: A área designada de 
Área original; Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice P1, definido pelas coordenadas E: 574.138,61 
m e N: 8.595.200,41 m com azimute 133° 06' 55,91'' e 
distância de 11,73 m até o vértice P2, definido pelas 
coordenadas E: 574.147,18 m e N: 8.595.192,40 m 
com azimute 144° 15' 24,16'' e distância de 10,00 m 
até o vértice P3, definido pelas coordenadas E: 
574.153,02 m e N: 8.595.184,28 m com azimute 155° 
14' 19,13'' e distância de 10,97 m até o vértice P4, 
definido pelas coordenadas E: 574.157,61 m e N: 
8.595.174,31 m com azimute 167° 29' 08,02'' e 
distância de 13,67 m até o vértice P5, definido pelas 
coordenadas E: 574.160,58 m e N: 8.595.160,97 m 
com azimute 181° 36' 38,52'' e distância de 13,50 m 
até o vértice P6, definido pelas coordenadas E: 
574.160,20 m e N: 8.595.147,48 m com azimute 195° 
53' 10,93'' e distância de 14,31 m até o vértice P7, 
definido pelas coordenadas E: 574.156,28 m e N: 
8.595.133,71 m com azimute 214° 04' 14,82'' e 
distância de 65,79 m até o vértice P8, definido pelas 
coordenadas E: 574.119,43 m e N: 8.595.079,22 m 
com azimute 249° 34' 23,22'' e distância de 24,61 m 
até o vértice P9, definido pelas coordenadas E: 
574.096,36 m e N: 8.595.070,63 m com azimute 221° 
14' 21,15'' e distância de 32,51 m até o vértice P10, 
definido pelas coordenadas E: 574.074,93 m e N: 
8.595.046,18 m com azimute 219° 51' 57,80'' e 
distância de 35,66 m até o vértice P11, definido pelas 
coordenadas E: 574.052,08 m e N: 8.595.018,82 m 
com azimute 232° 53' 00,15'' e distância de 14,73 m 
até o vértice P12, definido pelas coordenadas E: 
574.040,33 m e N: 8.595.009,93 m com azimute 244° 
49' 18,60'' e distância de 13,68 m até o vértice P13, 
definido pelas coordenadas E: 574.027,95 m e N: 
8.595.004,11 m com azimute 264° 38' 04,83'' e 
distância de 15,84 m até o vértice P14, definido pelas 
coordenadas E: 574.012,18 m e N: 8.595.002,62 m 
com azimute 276° 44' 49,36'' e distância de 18,01 m 
até o vértice P15, definido pelas coordenadas E: 
573.994,29 m e N: 8.595.004,74 m com azimute 292° 
00' 24,19'' e distância de 16,67 m até o vértice P16, 
definido pelas coordenadas E: 573.978,84 m e N: 
8.595.010,98 m com azimute 308° 47' 03,99'' e 
distância de 15,21 m até o vértice P17, definido pelas 
coordenadas E: 573.966,99 m e N: 8.595.020,51 m 
com azimute 325° 51' 47,68'' e distância de 15,09 m 
até o vértice P18, definido pelas coordenadas E: 
573.958,52 m e N: 8.595.033,00 m com azimute 341° 
26' 00,99'' e distância de 14,63 m até o vértice P19, 
definido pelas coordenadas E: 573.953,86 m e N: 
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8.595.046,86 m com azimute 355° 10' 30,35'' e 
distância de 16,36 m até o vértice P20, definido pelas 
coordenadas E: 573.952,49 m e N: 8.595.063,16 m 
com azimute 11° 38' 46,00'' e distância de 14,16 m até 
o vértice P21, definido pelas coordenadas E: 
573.955,34 m e N: 8.595.077,02 m com azimute 22° 
25' 32,66'' e distância de 14,43 m até o vértice P22, 
definido pelas coordenadas E: 573.960,85 m e N: 
8.595.090,36 m com azimute 37° 57' 19,59'' e distância 
de 13,42 m até o vértice P23, definido pelas 
coordenadas E: 573.969,10 m e N: 8.595.100,94 m 
com azimute 43° 01' 20,14'' e distância de 27,38 m até 
o vértice P24, definido pelas coordenadas E: 
573.987,78 m e N: 8.595.120,96 m com azimute 15° 
51' 43,03'' e distância de 8,96 m até o vértice P25, 
definido pelas coordenadas E: 573.990,23 m e N: 
8.595.129,58 m com azimute 40° 42' 05,48'' e distância 
de 24,37 m até o vértice P26, definido pelas 
coordenadas E: 574.006,12 m e N: 8.595.148,05 m 
com azimute 56° 20' 19,00'' e distância de 6,98 m até o 
vértice P27, definido pelas coordenadas E: 574.011,93 
m e N: 8.595.151,92 m com azimute 124° 04' 15,12'' e 
distância de 77,77 m até o vértice P28, definido pelas 
coordenadas E: 574.076,35 m e N: 8.595.108,35 m 
com azimute 34° 04' 14,45'' e distância de 111,14 m até 
o vértice P1, encerrando este perímetro, com área 
total de 19.578,74 m², com perímetro de 671,55 m.

 Art. 3° - A áreas resultantes do desmembramento 
ficarão assim descritas e caracterizadas:

LOTE Nº 01

 LIMITES e CONFRONTANTES: A área designada de 
Área do Lote 01, resultante do desmembramento da 
área original possui as seguintes confrontações; 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, 
definido pelas coordenadas E: 573.987,78 m e N: 
8.595.120,96 m com azimute 130°42' 14,46'' e 
distância de 53,24 m  até o vértice P2, definido pelas 
coordenadas E: 574.028,14 m e N: 8.595.086,24 m 
com azimute 130°34' 08,43'' e distância de 61,60m até 
o vértice P3, definido pelas coordenadas E: 
574.074,93 m e N: 8.595.046,18m com azimute 
219°52'02,32'' e distância de 35,65 m  até o vértice P4, 
definido pelas coordenadas E: 574.052,08 m e N: 
8.595.018,82 m com azimute 232° 53' 20,42'' e 
distância de 14,73 m  até o vértice P5, definido pelas 
coordenadas E: 574.040,33m e N: 8.595.009,93m 
com azimute 244°49'16,21'' e distância de 13,68 m  até 
o vértice P6, definido pelas coordenadas E: 
574.027,95 m e N: 8.595.004,11 m com azimute 
264°36'09,13'' e distância de 15,84 m até o vértice P7, 
definido pelas coordenadas E: 574.012,18m e N: 
8.595.002,62m com azimute 276°45'29,32'' e 
distância de 18,02m até o vértice P8, definido pelas 
coordenadas E: 573.994,29 m e N: 8.595.004,74 m 
com azimute 291° 59' 34,69'' e distância de 16,66 m 
até o vértice P9, definido pelas coordenadas E: 
573.978,84m e N: 8.595.010,98m com azimute 

308°48'24,90'' e distância de 15,21 m até o vértice 
P10, definido pelas coordenadas E: 573.966,99 m e N: 
8.595.020,51 m com azimute 325° 51' 25,69'' e 
distância de 15,09 m  até o vértice P11, definido pelas 
coordenadas E: 573.958,52 m e N: 8.595.033,00 m 
com azimute 341° 24' 58,90'' e distância de 14,62 m  
até o vértice P12, definido pelas coordenadas E: 
573.953,86 m e N: 8.595.046,86 m com azimute 355° 
11' 44,28'' e distância de 16,36 m  até o vértice P13, 
definido pelas coordenadas E: 573.952,49 m e N: 
8.595.063,16 m com azimute 11° 37' 10,69'' e distância 
de 14,15 m  até o vértice P14, definido pelas 
coordenadas E: 573.955,34 m e N: 8.595.077,02 m 
com azimute 22° 26' 33,91'' e distância de 14,43 m  até 
o vértice P15, definido pelas coordenadas E: 
573.960,85 m e N: 8.595.090,36 m com azimute 37° 
56' 46,14'' e distância de 13,42 m  até o vértice P16, 
definido pelas coordenadas E: 573.969,10 m e N: 
8.595.100,94 m com azimute 43° 01' 00,87'' e distância 
de 27,38 m até o vértice P1, encerrando este 
perímetro, com área total de 8.888,40 m², com o  
perímetro de 360,07. 

LOTE Nº 02

 LIMITES e CONFRONTANTES: A área designada de 
Área do Lote 02, resultante do desmembramento da 
área original possui as seguintes confrontações; 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, 
definido pelas coordenadas E: 574.138,61m e N: 
8.595.200,41m com azimute 133°03'55,92'' e 
distância de 11,73m até o vértice P02, definido pelas 
coordenadas E: 574.147,18m e N: 8.595.192,40m 
com azimute 144°16'33,11'' e distância de 10,00 m até 
o vértice P03, definido pelas coordenadas E: 
574.153,02m e N: 8.595.184,28 m com azimute 
155°16'46,37'' e distância de 10,98 m até o vértice 
P04, definido pelas coordenadas E: 574.157,61m e N: 
8.595.174,31m com azimute 167°26'54,44'' e 
distância de 13,67 m até o vértice P05, definido pelas 
coordenadas E: 574.160,58 m e N: 8.595.160,97 m 
com azimute 181°36'48,74'' e distância de 13,50 m até 
o vértice P06, definido pelas coordenadas E: 
574.160,20 m e N: 8.595.147,48 m com azimute 
195°53'25,53'' e distância de 14,32 m até o vértice 
P07, definido pelas coordenadas E: 574.156,28 m e N: 
8.595.133,71 m com azimute 214° .04' 09,64'' e 
distância de 65,78 m até o vértice P08, definido pelas 
coordenadas E: 574.119,43 m e N: 8.595.079,22 m 
com azimute 304°03' 57,32'' e distância de 52,00 m até 
o vértice P09, definido pelas coordenadas E: 
574.076,35 m e N: 8.595.108,35 m com azimute 
34°04'13,49'' e distância de 111,14 m até o vértice P01, 
encerrando este perímetro, com área total de 5.142,01 
m², com o perímetro de 303,11. 

LOTE Nº 03

 LIMITES e CONFRONTANTES: A área designada de 
Área do Lote 03, resultante do desmembramento da 
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área original possui as seguintes confrontações; 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, 
definido pelas coordenadas E: 574.049,33 m e N: 
8.595.110,88 m com azimute 130°33'29,25'' e 
distância de 61,90m até o vértice P2, definido pelas 
coordenadas E: 574.096,36m e N: 8.595.070,63m 
com azimute 221°14'02,41'' e distância de 32,51m até 
o vértice P3, definido pelas coordenadas E: 
574.074,93m e N: 8.595.046,18m com azimute 
310°34'08,43'' e distância de 61,60m até o vértice P4, 
definido pelas coordenadas E: 574.028,14m e N: 
8.595.086,24m com azimute 40°41'41,99'' e distância 
de 32,50m até o vértice P1, encerrando este 
perímetro, com uma área total de 2.007,11 m², com  o 
perímetro de 188,51. 

LOTE Nº 04

 LIMITES e CONFRONTANTES: A área designada de 
Área do Lote 05, resultante do desmembramento da 
área original possui as seguintes confrontações Inicia-
se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de 
coordenadas N 8.595.145,461 m e E 574.003,893 m, 
Datum SIRGAS 2000  com Meridiano Central -39;  
deste, segue confrontando com , com os seguintes 
azimute plano e distância: 127°16'21,48'' e 57,10 m; 
até o vértice V-02, de coordenadas N 8.595.110,880 m 
e E 574.049,333 m; deste, segue com os seguintes 
azimute plano e distância: 220°42'3,55'' e 32,50 m; até 
o vértice V-03 de coordenadas N 8.595.086,241 m e E 
574.028,139 m; deste, segue com os seguintes 
azimute plano e distância:310°42'3,55'' e 53,24 m; até 
o vértice V-04, de coordenadas N 8.595.120,957 m e E 
573.987,780 m; deste, segue  , com os seguintes 
azimute plano e distância:15°51'48,17'' e 8.96 m; até o 
vértice V-05, de coordenadas N 8.595.129,576 m e E 
573.990,229 m; deste, segue com os seguintes 
azimute plano e distância:40°42'3,14'' e 20,95 m; até o 
vértice V-0, de coordenadas N 8.595.145,461 m e E 
574.003,893 m, encerrando esta descrição, fechando 
assim o perímetro do polígono acima descrito com 
uma área superficial de 1.739,87 m² com o perímetro 
de 172,75.

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
DEZEMBRO DE 2017.

 JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

E MEIO AMBIENTE

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

PAULO INACIO PRYSTHON DE MELLO 27156001, 
brasileiro, engenheiro, RG 43526264-7, CPF sob o nº  
695.276.954-49, com sede na Rua Magno Valente, 
391, 1401, Pituba, Salvador-BA, CEP 41810-620, 
perante O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº. 14.109.763/0001-80, com sede à Rua 
Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo, 
Camaçari, Estado da Bahia, por intermédio da 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, neste ato representada pela 
Secretária Juliana Franca Paes, firma o presente 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA no 
âmbito do processo n° 02287.22.09.002.2016, 
constituído das seguintes cláusulas e condições:

CONSIDERANDO que, em 04 de agosto do corrente 
ano, a fiscalização da SEDUR constatou construção 
irregular do empreendimento sem o competente 
alvará de construção, no que resultou o embargo da 
obra e notificação do Requerente para regularizá-la (fl. 
117).

CONSIDERANDO que o projeto executado possui 
desconformidades com a legislação urbanística do 
Município (fl. 140), tendo o Requerente pleiteado 
execução de medidas compensatórias ao município 
às suas expensas.

CONSIDERANDO que as obras estão em estágio 
avançado, na fase de acabamento, sem possibilidade 
de adequação.

CONSIDERANDO o entendimento de que a adoção 
de medida específica que se reverta em benefícios 
diretos à população municipal deve prevalecer sobre a 
mera prestação de natureza pecuniária, ainda que 
destinada a fundo específico;

RESOLVEM os signatários aditar o Termo de 
Ajustamento de Conduta, a partir das seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Termo é a fixação das obrigações, 
prazos e condições mínimas necessárias para 
promover a doação de mudas de árvores ao Município 
e pagamento das penal idades, conforme 
detalhamento nas cláusulas seguintes, como 
compensação pelas irregularidades apontadas no 
processo administrativo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
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PARTES

I – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO

a) Realizar o pagamento das multas impostas em face 
da construção irregular, bem como as taxas e preços 
públicos atinentes ao alvará de construção.

b) Adquirir as mudas adequadas ao plantio, em 
quantia global não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais).

§1º - Para a aquisição das mudas de árvores, deverá 
ser observado:

a) O Requerente deverá solicitar da Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental da SEDUR – CPA, a 
indicação das espécies nativas da Mata Atlântica que 
poderão ser doadas ao Município.

b) O Requerente deverá apresentar a nota fiscal de 
compra no ato de entrega das mudas, sendo que o 
Termo de Quitação do TAC não será fornecido até a 
comprovação de entrega de todas as mudas avaliadas 
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no mínimo.

c) As mudas deverão possuir altura mínima de 1,50 m.

d) As espécies deverão ser não pioneiras.

§2º - O pagamento da multa e entregas das mudas 
são condições prévias essenciais para avaliação do 
pedido de “habite-se”, salvo nos casos em que a 
prestação se tornar excessivamente onerosa ou 
inadequada, quando poderá ser elaborado aditivo a 
este Termo com previsão de outras condicionantes em 
complemento ou substituição às definidas neste 
Termo.

II – DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMITENTE

a) Realizado o pagamento da competente taxa pelo 
Compromissário, o Município deverá expedir o alvará 
de construção.
b) Desembargar a obra, observada a alínea anterior.
c) Apresentar ao Compromissário, relação de 
espécies nativas da Mata Atlântica passíveis de serem 
recepcionadas pelo Município em doação.
d) Indicar a data e o local de entrega e recepcionar as 
mudas doadas pelo Compromissário, certificando-a 
nos autos do processo 02287.22.09.002.2016.
e) Realizado o pagamento das multas e a doação das 
mudas previstas no inciso I da Cláusula Segunda, 
emitir manifestação de quitação das obrigações 
pactuadas.
f) Dar seguimento à análise do pedido de “HABITE-
SE”  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

Após a assinatura do presente Termo, o 

Compromissário efetuará o pagamento das multas e a 
doação das mudas à CPA/SEDUR no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

CLÁUSULA QUARTA – DO DESCUMPRIMENTO

O não cumprimento pelo COMPROMISSÁRIO 
impedirá a emissão do “habite-se” da obra, 
podendo o COMPROMITENTE, por juízo de 
c o n v e n i ê n c i a  e  o p o r t u n i d a d e  e x e c u t a r  
e x t r a j u d i c i a l m e n t e  o  T A C ,  s e n d o  o  
COMPROMISSÁRIO compelido a arcar com os 
custos, conforme Cláusula Segunda, bem como multa 
equivalente a 20% (vinte por cento) do teto estipulado.

Parágrafo único: O inadimplemento do presente 
aditivo somente ficará caracterizado após a 
notificação do Compromissário para justificar-se por 
escrito ou em audiência, mediante a concessão de 
prazo razoável.

O presente instrumento compõe o TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, em 02 (duas) vias de 
igual teor, forma e idêntico conteúdo jurídico, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas e 
identificadas, para um só efeito, dando tudo por bom, 
firme e valioso.

Município de Camaçari, 12 de dezembro de 2017.

____________________________________________
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
de Camaçari/BA 

____________________________________________
Paulo Inacio Prysthon de Mello 27156001

TESTEMUNHAS:

1.___________________________________________
Nome:
RG:
CPF:

2 ___________________________________________
Nome:
RG:
CPF:

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

JAQUELINE NASCIMENTO DOLFI, brasileira, casada, 
empresaria, RG 0257665897, CPF sob o nº 
396.586.785-72, com sede na Rua Grauças, 
Condomínio Piruí, nº 06, Quadra R, neste ato 
representado na forma de procuração publica Sr. 
BENEDITO ERNANI SOUSA DOS ANJOS, brasileiro, 
solteiro, Inscrito no CPF sob nº 913.217.605-82, perante 
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O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, 
Estado da Bahia, por intermédio da SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, 
neste ato representada pela Secretária Juliana Franca 
Paes, firma o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
C O N D U TA  n o  â m b i t o  d o  p r o c e s s o  n °  
01520.22.09.002.2016, constituído das seguintes 
cláusulas e condições:

CONSIDERANDO que o projeto executado possui 

desconformidades com a legislação urbanística do 

Município (fl. 81), tendo a Requerente pleiteado 

execução de medidas compensatórias ao município às 

suas expensas.

CONSIDERANDO que as obras estão em estágio 
avançado, na fase de acabamento, sem possibilidade 
de adequação.

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado 
da Bahia sugere a Regularização do Loteamento 
Parque Tucunaré.

CONSIDERANDO o entendimento de que a adoção de 
medida específica que se reverta em benefícios diretos 
à população municipal deve prevalecer sobre a mera 
prestação de natureza pecuniária, ainda que destinada 
a fundo específico;
RESOLVEM os signatários firmar o Termo de 
Ajustamento de Conduta, a partir das seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Termo é a fixação das obrigações, prazos 
e condições mínimas necessárias para promover a 
elaboração do Levantamento Planialtimétrico, com 
Georreferenciamento do Loteamento Parque Tucunaré, 
conforme detalhamento nas cláusulas seguintes, como 
contrapartida às desconformidades apontadas no 
processo administrativo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

I – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSSÁRIO

c) Realizar o pagamento das multas impostas em face 
da construção irregular, bem como as taxas e preços 
públicos atinentes ao alvará de construção.

d) Promover o Levantamento planialtimétrico, com 
georreferenciamento do Loteamento Parque Tucunaré, 
no prazo 90 dias, contados da assinatura do presente 
instrumento.

§1º - Para o Levantamento Planialtimetrico, deverá ser 

observado:

a) A Requerente deverá apresentar levantamento 
planialtimétrico, com georreferenciamento e memoriais 
descritivos, subscrito por profissional competente, 
acompanhado de Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as 
construções, o sistema viário, as áreas públicas e os 
demais elementos caracterizadores do núcleo.

§2º O Termo de Quitação do TAC não será fornecido até 
a comprovação de entrega do objeto, que será 
submetido à análise da Prefeitura para aprovação.

a) O "habite-se" do empreendimento ficará 
condicionado à aprovação do levantamento 
planialtimétrico, podendo ser concedido "habite-se" 
parcial de grupamento residencial limitado ao máximo 
de 50% (cinquenta por cento) das unidades, antes do 
atendimento da obrigação prevista na Cláusula 
Segunda, I, b.

II – DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMITENTE

g) Realizado o pagamento da competente taxa pela 
Compromissária, o Município deverá expedir o alvará 
de construção.
h) Desembargar a obra, observada a alínea anterior.
i) Realizado entrega do Levantamento Planialtimetrico 
previstas no inciso I da Cláusula Segunda, emitir 
manifestação de quitação das obrigações pactuadas.
j) Dar seguimento à análise do pedido de “HABITE-SE”  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

Após a assinatura do presente Termo, a 
Compromissária entregará o Levantamento 
planialtimétrico, com georreferenciamento do 
Loteamento Parque Tucunaré à ASTEC/SEDUR no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

CLÁUSULA QUARTA – DO DESCUMPRIMENTO

O não cumprimento pelo COMPROMISSÁRIO 
impedirá a emissão do “habite-se” da obra, podendo 
o COMPROMITENTE, por juízo de conveniência e 
oportunidade executar extrajudicialmente o TAC, sendo 
a COMPROMISSÁRIA compelida a arcar com os custos 
suportados pelo Município, bem como multa no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigida 
monetariamente a partir do inadimplemento.

Parágrafo único: O inadimplemento do presente 
somente ficará caracterizado após a notificação do 
Compromissário para justificar-se por escrito ou em 
audiência, mediante a concessão de prazo razoável.

O presente instrumento compõe o TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, em 02 (duas) vias de 
igual teor, forma e idêntico conteúdo jurídico, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas e 
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identificadas, para um só efeito, dando tudo por bom, 
firme e valioso.

Município de Camaçari, 14 de dezembro de 2017.

____________________________________________
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
de Camaçari/BA 

____________________________________________
BENEDITO ERNANI SOUSA DOS ANJOS

TESTEMUNHAS:

1 ___________________________________________
Nome:
RG:
CPF:

2 ___________________________________________
Nome:
RG:
CPF:

PORTARIA Nº. 038/2017
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

A SECRETÁRIA  DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
suas atribuições que lhes são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município e,

CONSIDERANDO a alteração do calendário 
escolar, quanto a reposição de aulas do ano letivo 
de 2017;

CONSIDERANDO que houve a necessidade de 
reposição das aulas para o ano letivo de 2017, 
conforme publicação no DOM n 795 de 25/10/2017

RESOLVE

Art. 1º. Conceder férias no período de 02 à 
31/03/2018, bem como o pagamento do abono 
pecuniário aos servidores elencados abaixo:

a) Auxiliares de Ensino I, II, III e IV
b) Professor Especial, I, II e III
c) Professor I, II, III e IV
d) Coordenador Pedagógico I, II, III

e) Especialista em Educação IV
f) Pedagogo

§ 1º. - Ficam estendidos os efeitos deste Artigo aos 
Assistentes de Creche, Auxiliares de Disciplina, 
Monitores de Informática, Porteiros e Merendeiras;

§ 2º. - Excepcionando os professores que não 
aderiram a greve, poderão usufruir das  férias nos 
meses de Janeiro ou fevereiro/2018, de acordo com 
os calendários escolares especiais. 

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 

GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE 
DEZEMBRO DE  2017

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA  DE EDUCAÇÃO 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LOTE Nº

 00003 E 00004

Infrações de Trânsito postadas através da Empresa 
Brasi leira de Correios e Telégrafos. O 
SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMAÇARI, no uso 
de suas atribuições, faz saber, que dos processos 
administrativos abaixo relacionados, foram 
expedidas Notificações de Autuações de Infrações 
para os endereços dos respectivos proprietários de 
veículos constantes no cadastro do Departamento 
Estadual de Trânsito, sendo, portanto, válidas para 
todos os efeitos. Esgotadas as tentativas para 
assegurar a ciência ao infrator ou proprietário do 
veículo por meio postal, as notificações serão 
realizadas por Edital publicado em Diário Oficial, na 
forma da lei, respeitados o disposto no § 1º, Art 282 
do CTB.

Camaçari 18 de dezembro de 2017

Armando Yokoshiro Filho

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
20 de Dezembro de 2017 - Ano XV

Nº 832 - Pagina. 07 de 13
S

E
D

U
C

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE



Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
20 de Dezembro de 2017 - Ano XV
Nº 832 - Pagina. 08 de 13



Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
20 de Dezembro de 2017 - Ano XV

Nº 832 - Pagina. 09 de 13



Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
20 de Dezembro de 2017 - Ano XV
Nº 832 - Pagina. 10 de 13



EXTRATO DA ATA DA 43º SESSÃO ORDINARIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 

INFRAÇOES – JARI

A Presidente da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - JARI do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
transito interpostos em novembro de 2017.

Extrato da Ata da 43º Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 01 de dezembro 
de 2017, as 12:00 horas, Avenida do Contorno, Centro 
Administrativo, Camaçari-Bahia. CEP: 42800-000, neste 
Município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos ao 
julgamento dos processos de recursos de infrações de 
transito relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Senhora poderá interpor 
recurso em 2º Instancia junto ao Conselho Estadual de 
Transito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de Transito Brasileiro.

Marina dos Santos Rabelo
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 44º SESSÃO ORDINARIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 

INFRAÇOES – JARI

A Presidente da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - JARI do Município de Camaçari, Estado da 

Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
transito interpostos em novembro de 2017.

Extrato da Ata da 44º Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 05 de dezembro 
de 2017, as 12:00 horas, Avenida do Contorno, Centro 
Administrativo, Camaçari-Bahia. CEP: 42800-000, neste 
Município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos ao 
julgamento dos processos de recursos de infrações de 
transito relacionados abaixo: 

Informamos ainda, que V. Senhora poderá interpor 
recurso em 2º Instancia junto ao Conselho Estadual de 
Transito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de Transito Brasileiro.

Marina dos Santos Rabelo
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 45º SESSÃO ORDINARIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 

INFRAÇOES – JARI

A Presidente da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - JARI do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
transito interpostos em novembro de 2017.

Extrato da Ata da 45º Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 07 de dezembro 
de 2017, as 12:00 horas, Avenida do Contorno, Centro 
Administrativo, Camaçari-Bahia. CEP: 42800-000, neste 
Município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
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Infrações – JARI, para proceder os julgamentos ao 
julgamento dos processos de recursos de infrações de 
transito relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Senhora poderá interpor 
recurso em 2º Instancia junto ao Conselho Estadual de 
Transito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de Transito Brasileiro.

Marina dos Santos Rabelo
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 46º SESSÃO ORDINARIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 

INFRAÇOES – JARI

A Presidente da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - JARI do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
transito interpostos em novembro de 2017.

Extrato da Ata da 46º Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 11 de dezembro 
de 2017, as 12:00 horas, Avenida do Contorno, Centro 
Administrativo, Camaçari-Bahia. CEP: 42800-000, neste 
Município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos ao 

julgamento dos processos de recursos de infrações de 
transito relacionados abaixo: 

Informamos ainda, que V. Senhora poderá interpor 
recurso em 2º Instancia junto ao Conselho Estadual de 
Transito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de Transito Brasileiro.

Marina dos Santos Rabelo
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 47º SESSÃO ORDINARIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 

INFRAÇOES – JARI

A Presidente da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - JARI do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
transito interpostos em novembro de 2017.

Extrato da Ata da 47º Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 13 de dezembro 
de 2017, as 12:00 horas, Avenida do Contorno, Centro 
Administrativo, Camaçari-Bahia. CEP: 42800-000, neste 
Município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos ao 
julgamento dos processos de recursos de infrações de 
transito relacionados abaixo:  
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Informamos ainda, que V. Senhora poderá interpor recurso em 
2º Instancia junto ao Conselho Estadual de Transito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe os artigos 288 e 289 do 
Código de Transito Brasileiro.

Marina dos Santos Rabelo
Presidente da JARI

Oficio 02830.17.2017

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

Para: ZETRASOFT LTDA.

Att.: Renato Cezar Vieira Araújo

Assunto: Publicação da Rescisão Contratual do Convênio Nº 
01/2017 - SEM EFEITO

AVISO DE PUBLICAÇÃO SEM EFEITO

A Secretaria da Administração do Município de Camaçari, torna 
Sem efeito, para conhecimento dos interessados, a Publicação 
da Rescisão Contratual do Convênio  Nº 01/2017, 
encaminhado através do ofício 02604.17.2017, celebrado entre 
o Município e a ZETRASOFT LTDA, cujo objeto é a cessão do 
direito de uso do licenciamento do ECONSIG – Sistema 
Eletrônico, via internet, de Reserva de Margem e Controle de 
Consignações, com desconto em folha de pagamento, e outras 
avenças e módulo do servidor de propriedade do 
CONVENENTE, veiculada no D.O.M. de 24 de Novembro de 
2017.

Camaçari – BA, 06 de Dezembro de 2017.

Reginaldo Paiva de Barros
Secretário da Administração

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO DE 
INEXIGIBILIDADE N° 010/2017. Informa que no aviso 
vinculado na edição de 24 de novembro de 2017 no Diário 
Oficial do Município, ALTERA-SE: ONDE SE LIA: O Valor 
Global R$ 11.880,00 (onze mil, oitocentos e oitenta reais), 
LEIA-SE: R$ 13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais). 
JANETE APARECIDA ARAÚJO E SILVA. DIRETORA 
PRESIDENTE.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2015 DE 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES; CONTRATADA: 
AURELINA BARRETO DE CASTRO (CANTINHO DO 
SERTÃO). OBJETO: Acréscimo de 20% (vinte por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, com respaldo na Cláusula 
Décima Quarta do Contrato Base, consoante Artigo 65, Inciso I, 
Alínea “b” c/c com Artigo 65, § 1° ambos da Lei nº 8.666/93. Em 
decorrência do reajuste o valor do acréscimo será de R$ 
48.436,80 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais 
e oitenta centavos). VALOR GLOBAL: R$ 290.620,80 
(duzentos e noventa mil, seiscentos e vinte reais e oitenta 
centavos). Assinatura: 01/12/2017. JANETE APARECIDA 
ARAÚJO E SILVA- DIRETORA PRESIDENTE.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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