
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

            LEI Nº 1280/2013
DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

“Institui ao Poder Executivo a transferir 
temporariamente, o Distrito de Abrantes 
como SEDE do Governo, na forma que 
indica.”

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

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

                        Art. 1º - Fica o Poder Executivo instituído a 
transferir temporariamente, a SEDE do Governo, para o 
Distrito de Abrantes, na sexta-feira que antecede o Desfile 
Cívico de Abrantes em homenagem a sua importância 
histórica para o Município de Camaçari.

                     Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei, no que couber, no prazo de 90 (noventa) dias. 

                     Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº 5466/2013
DE 15 DE OUTUBRO DE 2013

Dispõe sobre prazos e procedimentos 
relativos ao encerramento do exercício 
financeiro do ano de 2013, para os Órgãos e 
Entidades da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta, e dá outras 

providências.

                        O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de s u a s 
atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Federal 
Nº 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/00 e nas 
Resoluções nº 1060/05, 1121/05 e 1311/12 do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia com suas 
alterações,

DECRETA

                       Art. 1º - Ficam estabelecidas as normas que 
visam estabelecer os procedimentos e prazos a serem 
observados pelos Órgãos da Administração Pública Direta, 
entidades da Administração Pública Indireta e Fundos 
Especiais, no que concerne ao encerramento do exercício 
de 2013, na forma a seguir:

                       I – os agentes públicos responsáveis pelas 
unidades mencionadas neste artigo, para fins d e 
encerramento do exercício de 2013, deverão promover o 
levantamento completo dos inventários físicos e financeiros 
dos valores em tesouraria, dos materiais em almoxarifado, 
ou em outras unidades similares, dos bens patrimoniais em 
uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, 
inclusive imóveis, que são objeto de registros contábeis, 
conciliando os saldos contábeis com o resultado desse 
levantamento, efetuando ajustes necessários nos prazos 
definidos neste Decreto, de acordo com o princípio contábil 
da oportunidade, objetivando a fidedignidade e consistência 
das informações sobre o patrimônio do órgão ou entidade;
     
                       I I – é de in te i ra responsab i l idade dos 
ordenadores de despesas dos órgãos e entidades 
relacionadas no caput, a fidedignidade das informações 
constantes nos balanços demonstrativos e relatórios 
contábeis;
 
                      III – a inobservância dos prazos dispostos 
neste Decreto implicará na responsabilidade dos agentes 
públicos envolvidos, encarregados pelas informações 
orçamentárias, contábeis, financeiras e patrimoniais, dentro 
das suas respectivas competências, ensejando apuração de 
responsabilidade conforme previsto no Estatuto d o s 
Servidores Públicos do Município de Camaçari. 

DÍVIDA FUNDADA

                      Art. 2º - A Secretaria da Fazenda deverá 
solicitar dos órgãos com os quais mantenha contrato, 
extratos, com informação atualizada da dívida fundada e 
encaminhar até o dia 03 de janeiro de 2014 para o setor de 
Contabilidade.

                       Parágrafo único – Para fins de cumprimento 
deste artigo, a Secretaria da Fazenda deverá através de 
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Portaria constituir Comissão para apuração da Dívida 
Fundada.

ADIANTAMENTOS

                       A r t . 3 º - É v e d a d a a r e q u i s i ç ã o d e 
adiantamento, a partir do dia 02 de dezembro de 2013, 
independente dos prazos estabelecidos pela legislação 
vigente para aplicação e prestação de contas.

                      Parágrafo único – As despesas relativas a 
adiantamentos concedidos, pendentes de liquidação por 
falta de comprovação, não poderão ser inscritas em 
Restos a Pagar e a prestação de contas deverá ser 
realizada até o dia 16 de dezembro de 2013, sob pena de 
responsabilidade. 

CRÉDITOS ADICIONAIS E EMPENHOS

Art. 4º - As unidades orçamentárias das 
Secretarias ou unidades equivalentes da Administração 
Indireta deverão encaminhar à Coordenadoria de 
Orçamento, as solicitações para abertura de créditos 
adicionais ao Orçamento vigente, de acordo com suas 
necessidades e observando os limites estabelecidos na 
Programação Financeira, até o dia 20 de novembro de 
2013, ressalvados os casos excepcionais, devidamente 
autorizados pelo Chefe do Executivo.

                     Art. 5º - Só poderão ser emitidos empenhos até 
o dia 14 de dezembro do corrente ano, ressalvados os 
casos excepcionais, devidamente autorizados pelo Chefe 
do Executivo, e os referentes a:

I – Pessoal e encargos sociais;
II – Encargos de amortização da dívida 
pública;
III – Transferências para Entidades da 
Administração Descentralizadas;
IV – Contas de energia, água e telefone;
V – Contratos e Convênios
VI – Precatórios.

PAGAMENTOS

                      Art. 6º - Os pagamentos de despesas poderão 
ser efetuados até 23 de dezembro de 2013.

                       § 1º - Os casos excepcionais poderão ser 
pagos até o último dia útil do exercício de 2013, com a devida 
e expressa autorização do Chefe do Executivo. A Secretaria 
da Fazenda deverá estornar os pagamentos referentes às 
ordens bancárias que não tenham sido encaminhadas às 
instituições bancárias em tempo hábil para o seu 
processamento, dentro do exercício financeiro.  

                      § 2º - A Secretaria da Fazenda, através da 
Coordenação Financeira remeterá à Contabilidade até o dia 
03 de janeiro de 2014, extratos bancários em 03 (três) vias 
acompanhadas das respectivas conciliações de todas as 
contas bancárias que tenham movimentado recursos 
financeiros.

                      § 3º - A Secretaria da Fazenda deverá lavrar 
Termo de Conferência de Caixa no último dia do mês de 
dezembro, por comissão designada pelo Secretário da 
Fazenda.
                       

                      § 4º - A Comissão de que trata o § 3º deverá ser 
constituída por servidores que não façam parte d a 
Tesouraria ou Coordenação Financeira.

RESTOS A PAGAR

                       Art. 7° - Consideram-se Restos a Pagar as 
despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, 
distinguindo-se as despesas processadas das não 
processadas conforme disposto no art. 36 da Lei n º 
4.320/64, na seguinte forma:

 I – Restos a Pagar Processados são 
aquelas despesas que completaram o 
estágio da liquidação e que se encontram 
prontas para pagamento; e 

II – Restos a pagar Não Processados são 
as despesas que concluíram o estágio do 
empenho e que se encontram pendentes de 
liquidação e pagamento.

Art. 8° - A geração das despesas 
classificadas como “Restos a Pagar”, no âmbito de cada 
Órgão e Entidade equivalente da Administração Direta e 
Indireta será de sua inteira responsabilidade e deverá 
cumprir o disposto neste Decreto, observando o princípio da 
competência e a suficiência de caixa, na respectiva Fonte 
de Recurso para seu atendimento, conforme o art.42 da Lei 
Complementar nº 101/2000-LRF.

Art. 9° - Serão inscritos em Restos a Pagar 
Não Processados os empenhos reconhecidos pelo 
Ordenador de Despesa, quando o serviço ou material 
contratado tenha sido prestado ou entregue e que se 
encontre, em 31 de dezembro, em fase de verificação do 
direito adquirido pelo credor ou quando o prazo para 
cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver 
vigente, observando o artigo 8º deste Decreto.

   § 1º - As inscrições de que trata o caput, não 
liquidadas impreterivelmente até 28 de fevereiro do 
exercício seguinte, deverão ser cancelados pela Unidade 
Gestora, através de processo administrativo. 

                   § 2º - Excepc iona lmente, no curso do 
exercício em que ocorrer o cancelamento poderão ser 
restabelecidos os Restos a Pagar cancelados nos termos 
do §1º, desde que fundamentado em relatório aprovado 
pela Coordenadoria de Orçamento, contendo no mínimo, 
os seguintes elementos:

                I – legalidade do objeto;
                II – certificação da necessidade do objeto;

                 I I I – atestado de disponibi l idade de 
recursos, firmado pela Unidade Gestora em se 
tratando de recursos vinculados, ou da Secretaria da 
Fazenda no tocante aos recursos livres;
               IV – conveniência administrativa; e 
               V – aprovação por parte do Ordenador da 
Despesa.

                                 § 3 º - O p r a z o d e e x e c u ç ã o d o 
restabelecimento de que trata o § 2º fica limitado a, no 
máximo, 30 (trinta) dias corridos a contar da data da 
aprovação do relatório pela Coordenadoria de Orçamento.

 Art. 10 - É vedada a inscrição em Restos a 
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Pagar Não Processados de despesas 
empenhadas para o atendimento de:

I – adiantamento em geral;
II – diárias;
III – despesas de exercícios anteriores; e
IV – despesas de pessoal em geral.
 

                        Art. 11 - A Contabilidade cancelará, no dia 
31 de dezembro de 2013, todos os Restos a Pagar Não 
Processados referentes ao ano de 2012.

                        § 1º - As Secretarias deverão encaminhar 
para a Controladoria até o dia 11 de novembro de 2013 a 
relação dos Restos a Pagar do período de 2004 a 2012, que 
não foram pagos até a data, justificando, por empenho, o 
não pagamento

§ 2º - Para fins de cumprimento deste artigo, 
a Contabilidade solicitará de cada Secretaria o envio de 
Processo Administrativo para fins do disposto no parágrafo 
anterior.

SUBVENÇÕES SOCIAIS

                       Art. 12 - Todo recurso público repassado a 
título de subvenção social às entidades civis deverá ser 
prestado contas ao município no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias contados da aplicação de cada parcela 
recebida ou da totalidade dos recursos, na hipótese de o 
repasse ter sido feito em parcela única.

                     § 1º - Caso a aplicação não se dê em sua 
totalidade dentro do exercício em que os recursos foram 
liberados, deverão ser prestadas contas da aplicação 
parcial desses recursos até o dia 20 de dezembro do 
corrente ano.

                    § 2º - A entidade civil que, no prazo 
estabelecido, não prestar contas dos recursos que foram 
repassados, será descredenciada para o recebimento de 
novas subvenções ou auxílios, mediante ato do Executivo 
Municipal, a ser encaminhado ao TCM, sem prejuízo de vir 
este a proceder à respectiva tomada de contas, conforme 
disposto no art.8º da Resolução nº 1121/05 do Tribunal de 
Contas dos Municípios. 

                    § 3º - O prazo máximo para repasse de 
subvenções sociais no ano de 2013 será até 29 de 
novembro do corrente ano.

INVENTÁRIO

                       Art. 13 - O inventário dos bens patrimoniais 
móveis, e imóveis deverá ser enviado pela Secretaria de 
Administração, através da Coordenação de Materiais e 
Patrimônio, à Contabilidade do Município, até o dia 03 de 
janeiro de 2014. 

 § 1º - O inventário deverá ser realizado de 
acordo com o previsto na Instrução Normativa Nº 02 de 15 
de abril de 2011 da Controladoria Geral do Município e 
apresentará certidão firmada pelo Prefeito, Secretário de 
Administração e pelo responsável pelo patrimônio, 
atestando que todos os bens do município (ativo 
permanente) encontram-se registrados no livro tombo e 
submetidos a controle apropriado, estando ainda, 
identificados por plaquetas para fins de atendimento à 
Resolução 1060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios.

.

DÍVIDA ATIVA

                      Art. 14 - O Livro da Dívida Ativa deverá ser 
elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda e 
encaminhando à Contabilidade até o dia 03 de janeiro de 
2014.

  § 1º - A Secretaria da Fazenda designará 
comissão específica através de Portaria para apuração da 
Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.

 § 2º - O Livro da Dívida Ativa deverá conter 
relação de valores e títulos da dívida ativa tributária e não 
tributária, discriminados por contribuinte, corrigidos e 
contendo a última inscrição efetivada em controle próprio, 
devendo ainda, apresentar certidão firmada pelo Prefeito, 
Secretário da Fazenda e encarregado responsável pelo 
setor atestando estarem os valores devidamente 
registrados. 

§ 3º - A Secretaria da Fazenda deverá 
encaminhar à Contabilidade, até o dia 10 de janeiro de 
2014, demonstrativo dos resultados alcançados pe l as 
medidas de combate à evasão e à sonegação, d a 
quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da 
dívida ativa, bem como da evolução do montante dos 
créditos tributários passíveis de cobrança administrativa 
com o objetivo de cumprir o que determina o art.13 da Lei 
Complementar nº 101/00. 

PRECATÓRIOS

                      Art. 15 - A relação dos processos judiciais 
deverá ser elaborada pela Procuradoria Geral do Município 
e encaminhada à Contabilidade, até o dia 03 de janeiro de 
2014.

§ 1º - A Procuradoria Geral do Município 
designará comissão específica através de Portaria para 
apuração dos valores dos precatórios atualizados junto ao 
Tribunal de Justiça.

DISPOSIÇÕES FINAIS

                      Art. 16 - Não deverão ser contraídas despesas 
que não possam ser pagas integralmente dentro do 
exercício financeiro ou inscritas em restos a pagar, sem que 
haja disponibilidade de caixa para o seu cumprimento, sob 
pena de responsabilidade. 

Art. 17 - A Secretaria de Governo deverá 
encaminhar à Contabilidade cópia do Relatório de 
Atividades do Poder Executivo encaminhado à Câmara 
Municipal referente ao ano de 2013 até o dia 31/01/2014.

Art. 18 - A Secretaria de Governo deverá 
encaminhar à Contabilidade Relatório firmado pelo 
Prefeito acerca dos projetos e atividades concluídos e 
em conclusão, com identificação da data de início, data de 
conclusão, quando couber, e percentual da realização física 
e financeira até o dia 10 de janeiro de 2014.

                 
 Art. 19 - As disposições contidas neste 

Decreto aplicam-se, no que couber, aos Órgãos e entidades 
da Administração Descentralizada.

Art. 20 - Para fins de cumprimento do Inciso 
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III Artigo 50 da Lei 101/2000 os órgãos da administração 
direta e indireta deverão encaminhar à Contabilidade as 
demonstrações contábeis de 2013 até o dia 03 de janeiro 
de 2014.

                     Art. 21 - O não cumprimento das disposições 
contidas neste Decreto implicará em responsabilidade 
funcional e pessoal do servidor.

                     A r t . 2 2 - A s E n t i d a d e s q u e r e c e b a m 
Subvenções Sociais e possuam parcela prevista no Plano 
de Trabalho para recebimento no mês de dezembro não 
estão enquadradas no § 3º do art. 12 deste Decreto.

                     Art. 23 - Este Decreto entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
DECRETO Nº 5383/2013

DE 25 DE ABRIL  DE 2013

“Institui o Comitê Executivo com a finalidade de 
acompanhar a elaboração do Plano Municipal 
de Saneamento Básico  do Município de 
Camaçari.”

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

DECRETA

Art. 1º - Institui o Comitê Executivo destinado a acompanhar 
a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do 
Município de Camaçari.

Art. 2° - O Comitê Executivo de que trata o art. 1° deste 
Decreto será formado por um representante de cada um dos 
seguintes órgãos, entidades e conselhos: 

I)  Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
SEDUR; 

II) Secretaria de Infra-estrutura – SEINFRA; 
III) Secretaria de Saúde – SESAU; 
IV) Secretaria de Habitação – SEHAB; 
V) Secretaria de Serviços Públicos – SESP; 
VI) Secretaria de Turismo – SETUR; 
VII) Secretaria do Desenvolvimento Social – SEDES; 
VIII) Limpeza Pública de Camaçari – LIMPEC;
IX) Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM;
X) Conselho Municipal de Saúde;
XI) Conselho Municipal de Educação;
XII) Conselho Gestor do Programa de Parcerias 

Público Privadas;
XIII) Comitê de Fomento Industrial de Camaçari – 

COFIC;
XIV) Comitê da Bacia Hidrográfica do Recôncavo 

Norte e Inhambupe;
XV) Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – 

EMBASA;
XVI) Poder Legislativo Municipal

Parágrafo único - A coordenação do Comitê Executivo 
ficará a cargo do representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR.

Art. 3º - O Comitê ficará responsável pela operacionalização 
do processo de elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Ambiental de Camaçari/Bahia devendo 
acompanhar os relatórios técnicos e viabilizar a realização 
de audiências públicas para tal finalidade.

Art. 4º - Os membros do Comitê elaborarão Regimento 
Interno com vistas a regulamentar o seu funcionamento.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25  DE ABRIL DE 2013.                                                                           

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

 ANA LUCIA BASTOS  DE ARAÚJO COSTA
Secretária de Desenvolvimento Urbano

REPUBLICADO POR CORREÇÃO

DECRETO N.º 5465/2013

DE 11 DE OUTUBRO DE 2013

Nomeia os membros efetivos e suplentes da 
Comissão Central Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Camaçari – 
COMPEL e dá outras providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 51 da Lei Federal n.º 8666/93,

D E C R E T A

 Art.1°- Fica nomeada a Comissão Central Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari - COMPEL, 
composta dos seguintes membros efetivos: Adson de 
Oliveira Silva, Sônia Maria Brito Ribeiro, Maria José 
Nery Costa, Reizalina Santos Sales e Rafael Souza 
Santos para, sob a presidência do primeiro, processar e 
julgar as licitações para as contratações da Administração 
Direta e Indireta do Município.

§ 1º - Na condição de suplentes, f icam nomeados os 
servidores: Jaciara Teixeira de Jesus Silva, Aricele 
Guimarães Machado Oliveira, Maria das Graças 
Gutierrez de Almeida e Marcelo Sales Souza Santos.

§ 2º - A presidente será substituída em suas faltas e 
impedimentos pela servidora Maria José Nery Costa.

Art. 2º - A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL, no desenvolvimento das suas atividades, poderá 
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funcionar observando o quorum de maioria absoluta dos 
seus membros, sendo indispensável a presença do 
Presidente ou do seu substituto imediato.

Art. 3° - O mandato dos membros da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL será de 01 (um) ano, 
vedada a recondução na totalidade de seus membros para a 
mesma Comissão no período subsequente.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial ao Decreto n.º 5374/2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE OUTUBRO DE 2013.

 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO Nº 5467/2013
DE 17 DE OUTUBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
(TFF) e dá Outras Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1101, 
de 13 de setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 06191/2012, de 04 de abril de 2012. 

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento (TFF) à empresa Recanto Oluap 
Pousada e Eventos, estabelecida na Tv Manoel Leal, nº 27, 
Barra de Jacuípe – Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral 
de Atividades CGA nº 25091/001, e Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
13.584.745/0001-97, conforme permissivo legal previsto no 
art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 1101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 100% para os meses de maio a 
dezembro do exercício de 2012;

b) Isenção de 50% para os exercícios subsequentes 
(a partir de 2013).

Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir da 
data do seu requerimento de 04 de abril de 2012, com 
amparo no art. 52, §2º, da Lei nº 1039, de 16 de dezembro 
de 2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5468/2013
DE 17 DE OUTUBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1101, 
de 13 de setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 08933/2012, de 09 de maio de 2012. 

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento (TFF) à empresa Sax Serviços e 
Locação de Equipamentos LTDA ME, estabelecida na 
Rua Costa Pinto, nº 103, Sala 04, Edf. Santa Cruz, Centro – 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades CGA 
nº 16435/001, e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 08.185.916/0001-75, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei 
Municipal nº 1101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a ) I senção de 50% para os meses de junho a 
dezembro do exercício de 2012.

b) Isenção de 50% para os exercícios subsequentes 
(a partir de 2013).

Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir da 
data do seu requerimento de 09 de maio de 2012, com 
amparo no art. 52, §2º, da Lei nº 1039, de 16 de dezembro 
de 2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5469/2013
DE 17 DE OUTUBRO DE 2013
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“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1101, 
de 13 de setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 08402/2012, de 03 de maio de 2012. 

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento (TFF) à empresa William Marto 
Barbosa - ME, estabelecida na Avenida Radial A, nº 90, Edif. 
Radial Centro Emp. Sala 103, Centro – Camaçari/BA, 
inscrito no Cadastro Geral de Atividades – CGA nº 
22637/001, e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 13.831.557/0001-53, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei 
Municipal nº 1101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 50% para os meses de junho a 
dezembro do exercício de 2012.

b) Isenção de 50% para os exercícios subseqüentes 
(a partir de 2013).

Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir da 
data do seu requerimento de 03 de maio de 2012, com 
amparo no art. 52, §2º, da Lei nº 1039, de 16 de dezembro 
de 2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5470/2013
DE 17 DE OUTUBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
08016/2012, de 27 de abril de 2012. 

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento (TFF) à empresa Vilson de Villa - ME, 
estabelecida na Rua Paulo Maria Tunucci, nº s/n, Salão, 
Nova Vitória – Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de 
Atividades CGA nº 24997/001, e Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
13.771.409/0001-53, conforme permissivo legal previsto no 
art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 1101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 100% para os meses de maio a 
dezembro do exercício de 2012.

b) Isenção de 50% para os exercícios subseqüentes 
(a partir de 2013).

Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir da 
data do seu requerimento de 27 de abril de 2012, com 
amparo no art. 52, §2º, da Lei nº 1039, de 16 de dezembro 
de 2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda
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DECRETO DE 02 DE SETEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº 17163/2013.

 
RESOLVE

Conceder a extensão da jornada de trabalho para a 
servidora SARA DE ANDRADE SANTOS, cadastro nº 
60559-9,  pedagoga, lotada na Secretar ia de 
Desenvolvimento Social/ SEDES, de 30 para 40 horas 
semanais, a partir da data da publicação deste decreto.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE SETEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ HÉLIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DA SEDES



DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.

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 as informações constantes do 
processo administrativo nº. 17317/2013, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, TIAGO RODRIGUES FIUZA, 
cadastro nº 62457-1 do cargo de Auxiliar de Disciplina Nível I 
A, da estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, 
retroativo a 02 de setembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.

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 as informações constantes do 
processo administrativo nº. 18118/2013, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, ANDREA NEVES CERQUEIRA, 
cadastro nº 62765-2 do cargo de Procurador do Município 
Nível I A, da estrutura da Procuradoria Geral do Município – 
PROGER, retroativo a 16 de setembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 09 DE OUTUBRO DE 2013.

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 as informações constantes do 
processo administrativo nº. 17538/2013, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, ADRIANA CERQUEIRA MUNIZ, 
cadastro nº 63033-6 do cargo de Técnico Fazendário Nível I 
A, da estrutura da Secretaria da Fazenda – SEFAZ, 
retroativo a 09 de setembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº 11376/2013.

 
RESOLVE

Conceder a extensão da jornada de trabalho para a 
servidora SHEYLA DANIELA OLIVEIRA, cadastro nº 
9296-2, Auxiliar de Disciplina, lotada na Secretaria da 
Educação/ SEDUC, de 30 para 40 horas semanais, a partir 
da data da publicação deste decreto.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE SETEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 02 DE SETEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº 17029/2013.

 
RESOLVE

Conceder a extensão da jornada de trabalho para a 
servidora MARJORIE TRAVASSOS REIS, nº 7249-7, 
Farmacêutica, lotada na Secretaria da Saúde/ SESAU, de 
30 para 40 horas semanais, a partir da data da publicação 
deste decreto.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE SETEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
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VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 

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

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

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

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo nº 
17079/2013, através do qual se verificou o preenchimento 
dos requisitos necessários à cessão do Servidor Público 
Municipal;

 
RESOLVE

Colocar à disposição da LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE 
CAMAÇARI o servidor HERMANO FRANCISCO DE 
SOUSA, ocupante do cargo de Administrador, cadastro 
3095-9, com ônus para o ente cedente, pelo período de 01 
(um) ano, nos termos do convênio de cooperação técnica, a 
partir de 01 de novembro de 2013. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE OUTUBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 2013.

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 as informações constantes do 
processo administrativo nº. 17124/2013, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, CLAUDIONOR SANTOS ROCHA, 
cadastro nº 62163-4 do cargo de Motorista Nível I A, da 
estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, retroativo a 29 
de agosto de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO
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LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                                     SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 2013.

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 as informações constantes do 
processo administrativo nº. 18236/2013, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, MONIERE COELHO CAROSO, 
cadastro nº 63032-4 do cargo de Terapeuta Ocupacional 
Nível I A, da estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, 
retroativo a 17 de setembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 2013.

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 as informações constantes do 
processo administrativo nº. 16969/2013, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, FABIANA DE SILVANY SAMPAIO 
RIBEIRO, cadastro nº 62037-9 do cargo de Auxiliar de 
Disciplina Nível I A, da estrutura da Secretaria da Educação 
– SEDUC, retroativo a 27 de agosto de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 

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

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



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

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo nº 
15645/2013, através do qual se verificou o preenchimento 
dos requisitos necessários à cessão do Servidor Público 
Municipal;

 
RESOLVE

Colocar à disposição da Câmara Municipal de Camaçari o 
servidor IVES PIRES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de 
Agente de Combate as Endemias, cadastro 60597-7, sem 
ônus para o ente cedente, pelo período de 01 (um) ano, nos 
termos do convênio de cooperação técnica, a partir de 01 de 
novembro de 2013. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE OUTUBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
       SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 2013
    

 Dispõe sobre a Retificação da Redução da 
Carga Horária a Servidor Municipal concedida 
nos termos do Decreto de 28 de Junho de 2013 
e dá outras providências.

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

-        considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício  conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo n°. 6310/2013,

R E S O L V E

Retificar a redução da carga horária do(a) servidor(a) 
ELIVÂNIA BRANDÃO MIRANDA DE OLIVEIRA, matrícula 
61579-0, Professora Especial lotado (a) na Secretaria de 
Educação/SEDUC, de 40 para 20 horas semanais nos 
termos do art. 31 da Lei orgânica do Município de Camaçari, 
sem prejuízo dos seus vencimentos.

Este Decreto substitui o Decreto de 28 de Junho de 2013.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE SETEMBRO DE 
2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 15 DE OUTUBRO DE 2013

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 a necessidade de regularização da situação do 
quadro de recursos humanos da administração municipal direta, 
de acordo com o regime único estatutário,

Considerando o resultado dos concursos públicos dos editais n° 
001/2010 e 002/2010

Nomear, em regime estatutário, para os cargos públicos de 
provimento efetivo da prefeitura municipal de Camaçari, os 
aprovados em concurso público, abaixo relacionados, e que 
atenderam ao chamamento na forma do edital acima mencionado:
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 
15 DE OUTUBRO 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

                                                             
             DECRETO DE 16 DE OUTUBRO DE 2013.

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

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

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

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

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

DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço público 
deste Município, nos termos das legislações supra citadas, 
aos servidores infra declinados, em virtude da aprovação no 
estágio probatório:
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Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 16 DE OUTUBRO DE 2013.                                                           

                
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

Prefeito

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2013
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2007 

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade, através 
do Mandado de Segurança Processo n° 0303826-
72.2013.8.05.0039 convoca a candidata VÂNIA PATRICIA 
TORRES habilitada para o cargo de Assistente 
administrativo, obtendo a 505º classificação, para 
comparecer na Rua Francisco Drumond n° 391 Ed. Alzira 
1° andar – Centro – Camaçari-Bahia, (próximo a Coelba), 
no horário de (09h00 às 12h00 e das 13h30min às 16h00) 
para apresentação dos seguintes documentos em originais 
e cópias: carteira de identidade, CTPS - carteira profissional 
(págs. da foto e o verso), diploma ou histórico de conclusão 
do curso referente à escolaridade mínima exigida para a 
função, expedida por Instituição de ensino autorizada por 
Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo Ministério 
da Educação – MEC, e devidamente registrado, título de 
eleitor, certidão de quitação eleitoral, CPF, certificado de 
reservista (sexo masculino), PIS/PASEP, certidão de 
antecedentes criminais, duas fotos 3 x 4, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 14 anos), comprovante de 
residência, participar de desempate, quando for o caso, 
realizar exames médicos e psicológicos. Estas etapas são 

de caráter eliminatório conforme itens 10.8 e 10.9 do edital.

OBSERVAÇÃO: A notificação pessoal será emitida no 
término da greve dos Correios. 

CONVOCADA:
CARGO: 601 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Nº.       Nome                     Insc.       Class
01 Vânia Patrícia Torres   363779370         505º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima m e n c i o n a d o , 
automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso 
público 001/2007. 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 08/10/2013
              
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da convocação de 
nomeação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 04  DE OUTUBRO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

ERRATA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2013

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2007 

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 09 DE OUTUBRO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 009/2013 
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2010

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca 
os candidatos aprovados e classificados no Concurso 
Público nº 001/2010, para os cargos de ADVOGADO, 
ARQUIVOLOGISTA, ENGENHEIRO AMBIENTAL, 
ENGENHEIRO ELÉTRICO, FISCAL DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS, GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 
TÉCNICO FAZENDÁRIO, TURISMÓLOGO e 
URBANISTA, ENGENHEIRO AGRONOMO, 
BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA (Para atuar da 

S
E

C
A

D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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área de T é c n i c o e m D e s p o r t o s ) , 
BIBLIOTECONOMISTA, MOTORISTA CLASSE D – 
SEDE, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSISTENTE DE 
CRECHE – SEDE, ASSISTENTE DE CRECHE – 
MONTE GORDO, MERENDEIRA – SEDE, 
MERENDEIRA – ABRANTES, MERENDEIRA – 
MONTE GORDO, MONITOR DE INFORMÁTICA – 
SEDE, MONITOR DE INFORMÁTICA – ABRANTES, 
MONITOR DE INFORMÁTICA – MONTE GORDO, 
PORTEIRO – SEDE, PORTEIRO – DISTRITO DE 
ABRANTES  conforme relação abaixo, nos dias 21, 
22, 23, 24 E 25 de outubro de 2013, das 09h00 às 
12h00 e das 13h30min às 16h00, à Rua Francisco 
Drumond n° 391 Ed. Alzira 1° andar – Centro – 
Camaçari-Bahia, (próximo a Coelba), para 
apresentação dos seguintes documentos em originais 
e cópias: Diploma, histórico e certificado de conclusão 
do curso referente à escolaridade mínima exigida para 
a função com pré-requisito/escolaridade de nível 
fundamental, médio, técnico ou superior, expedida por 
Instituição de ensino autorizada por Secretaria da 
Educação ou IES reconhecida pelo Ministério da 
Educação – MEC, e devidamente registrado, título de 
eleitor, certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), Carteira Nacional 
de Habilitação, quando o cargo exigir, comprovante de 
residência, PIS/PASEP, certidão de nascimento de 
filhos (menores de 21 anos), certidão de nascimento 
ou certidão de casamento, ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira de identidade, 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 
4 recente. Os candidatos devem apresentar também 
os exames médicos nos termos do item 17 do edital de 
concurso público n° 001/2010 conforme período e 
horários relacionados abaixo. Estas etapas são de 
caráter eliminatório conforme item 11 do Edital de 
Abertura do  concurso público n° 001/2010.

Faixa etária até 40 anos: hemograma, glicemia, 
sumário de urina, parasitológico de fezes, laudo de 
acuidade visual com ou sem correção devidamente 
emitida por médico profissional, raio X do tórax com 
laudo, eletrocardiograma.

Faixa etária acima de 40 anos: hemograma, glicemia, 
sumário de urina, parasitológico de fezes, laudo de 
acuidade visual com ou sem correção devidamente 
emitida por médico profissional, raios-X do tórax com 
laudo, eletrocardiograma, mamografia (mulheres) PSA 
de próstata (homens).

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS DE  29/10 A 27/11/2013

OBS. INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE A 
ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS DEVERÁ SER PRÉ-
AGENDADA NA JUNTA MÉDICA ATRAVÉS DO 
TELEFONE 3622-3819.

SEGUNDA-FEIRA: MANHÃ 08h00 as 12h00  TARDE 
13h30min às 16h30min
TERÇA-FEIRA: MANHÃ 08h00 as 12h00  TARDE 

13h30min às 16h30min
QUINTA-FEIRA: MANHÃ 08h00 as 12h00  TARDE 
13h30min às 16h30min
SEXTA-FEIRA: MANHÃ 08h00 as 12h00  TARDE 
13h30min às 16h30min
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DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que 
não comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2010. Não haverá prorrogação 
do referido período, em hipótese alguma.

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que 
não comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2010. 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 14/10/2013

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE OUTUBRO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

           
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PARA SEGUNDA ETAPA – ENTREVISTA 
REFERENTE AO PSS EDITAL 002/2013 – SEDUC

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO, no uso de suas atribuições, 
devidamente autorizada pela Secretária da Administração 
Municipal de Camaçari, TORNA PÚBLICO, o Edital de

 Convocação para Segunda Etapa – ENTREVISTA, 
referente ao PSS, conforme item 4.1.2 do Edital de Abertura 
Nº 002/2013, para contratação de Professor, por tempo 
determinado.

Art. 1º Ficam convocados para Segunda Etapa – Entrevista 
a candidata VERA LUCIA GOMES DE MATOS, Inscrição n° 
0675, classificada para a função de Professor de Língua 
Inglesa, que será realizada no dia 17/10/2013, as 14:00, na 
Sala da Assessoria Técnica, 1° Andar do Prédio Azul – 
Secretaria da Administração, localizada na Rua Francisco 
Drumond, S/N, Centro Administrativo – Camaçari – BA.

Art. 2º O não comparecimento na data, hora e local 
designados perderá direito a pontuação prevista para 
entrevista nos termos do Anexo I do Edital de abertura n° 
002/2013.

Art . 3º Es te Ed i ta l en t ra em v igor na da ta de sua 
publicação.
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 15 DE OUTUBRO DE 2013.

Eunice Oliveira dos Santos Cavalcante Carneiro
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Joanice José Fonseca
CADASTRO: 60747-0    Lotação: SECAD
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I-B
Para Assistente Administrativo Nível II-B
DATA: retroativo a 10 de maio de 2013.

SERVIDOR: Ieda Maria dos Santos Medeiros
CADASTRO: 61530-0    Lotação: SECAD
FUNÇÃO: Assistente Social Nível I-B
Para Assistente Social  Nível II-B
DATA: retroativo a 22 de maio de 2013.

SERVIDOR: Valdirene dos Santos
CADASTRO: 60712-1    Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Ag. de Combate as Endemias Nível I-B
Para Ag. de Combate as Endemias Nível II-B
DATA: retroativo a 03 de maio de 2013.

SERVIDOR: Jessica Ângela Alves Santos
CADASTRO: 61368-7    Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I-B
Para Assistente Administrativo Nível II-B
DATA: retroativo a 09 de maio de 2013.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 298/2013
SERVIDOR: Clara Souza neves dos Santos

Camaçari, 15 de Outubro de 2013.

Eunice Oliveira dos Santos Cavalcante Carneiro
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 002 DE 19 de AGOSTO DE 2013.

ERRATA N° 006/2013

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO, no uso de suas atribuições, 
devidamente autorizada pela Secretária da Administração 
Municipal de Camaçari, TORNA PÚBLICA, a ERRATA ao 
Edital n° 002 de 19 de Agosto de 2013 de abertura das 
inscrições de processo seletivo simplificado para 
contratação de pessoal, por tempo determinado, observado 
o disposto no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, 
os termos da Lei Municipal n.º 683/2005 de 11 de julho de 
2005 e suas posteriores alterações, 
No Edital de Classificação Final Pós Recursos de 
Resultado da Primeira Etapa – ANÁLISE CURRICULAR, 
em seu Art. 1º, especificamente para Professor de 
Língua Inglesa:

ONDE SE LÊ: 
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GOZO: A partir de 01 de novembro  de 2013.

PORTARIA N° 292/2013
SERVIDOR: Silvia Quirino Santos  
CADASTRO: 7410-8        Lotação: SESAU
2-PERIODO AQUISITIVO: 29/01/2002 a 28/01/2007 e 
29/01/2007 a 28/01/2012
GOZO: A partir de 01 de novembro  de 2013.

EDITAL DE RESULTADO FINAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS SEDUC – 

EDITAL 002/2013 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, no uso de suas atribuições, devidamente 
autorizada pela Secretária da Administração Municipal de 
Camaçari, TORNA PÚBLICO, o Edital de Resultado Final, 
referente ao PSS – Edital de Abertura Nº 002 de 19 de agosto de 
2013, para contratação de Professor, por tempo determinado.

Art. 1º Ficam CLASSIFICADOS, nos termos do Item 8.1, do Edital 
n° 002/2013, os candidatos abaixo relacionados:

CADASTRO: 0288-2        Lotação: SECAD
2-PERIODOS AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995 e
17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: A partir de 15 de outubro  de 2013.

PORTARIA N° 299/2013
SERVIDOR: José Carlos Alves dos Santos
CADASTRO: 6742-2        Lotação: SECAD
2-PERIODOS AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995 e
17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: A partir de 15 de Outubro  de 2013.

PORTARIA N° 304/2013
SERVIDOR: Rosilene Nunes Silva 
CADASTRO: 9409-9        Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/08/2006 a 16/08/2011
GOZO: A partir de 15 de outubro  de 2013.

PORTARIA N° 305/2013
SERVIDOR: Claudia França Marques Araújo 
CADASTRO: 3190-0         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/06/2005 a 16/06/2010
GOZO: A partir de 15 de outubro  de 2013.

 PORTARIA N° 306/2013
SERVIDOR: Lucia Santana do A. e Melo
CADASTRO: 5656-7         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 19/02/1995 a 18/02/2010
GOZO: A partir de 15 de outubro  de 2013.

PORTARIA N° 302/2013
SERVIDOR: Julio Lessa Filho 
CADASTRO: 2024-9       Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 16/05/2010
GOZO: A partir de 15 de outubro  de 2013.

PORTARIA N° 309/2013
SERVIDOR: Jess Nascimento do E. Santo 
CADASTRO: 3240-0        Lotação: SECAD
2-PERIODOS AQUISITIVO: 02/06/2000 a 01/06/2005 e
01/06/2005 a 02/06/2010
GOZO: A partir de 01 de novembro  de 2013.

PORTARIA N° 301/2013
SERVIDOR: Maria da Conceição B.Braz 
CADASTRO: 7432-6        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 24/05/2002 a 23/05/2007
GOZO: A partir de 15 de outubro  de 2013.

PORTARIA N° 300/2013
SERVIDOR: Jucelia Araujo Cruz 
CADASTRO: 9561-5        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 14/09/2007 a 13/09/2012
GOZO: A partir de 15 de outubro  de 2013.

PORTARIA N° 303/2013
SERVIDOR: Dalva Santos da Paixão 
CADASTRO: 2686-4       Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 16/05/2010
GOZO: A partir de 15 de outubro  de 2013.

PORTARIA N° 294/2013
SERVIDOR: Maria Carmélia C. Cunha 
CADASTRO: 9589-7        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 12/09/2007 a 11/09/2012



PÁGINA 16 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  537 - de 12 a 18 de Outubro de 2013 - 



PÁGINA 17PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  537 - de 12 a 18 de Outubro de 2013 - 



PÁGINA 18 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  537 - de 12 a 18 de Outubro de 2013 - 



PÁGINA 19PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  537 - de 12 a 18 de Outubro de 2013 - 



Art. 2º Os critérios de desempate obedeceram rigorosamente aos 
itens 8.2 e 8.3 do Edital n° 002/2013.

Art. 3º A convocação dos candidatos se dará dentro do número de 
vagas ofertadas no Edital de abertura, e os demais candidatos 
ficarão em Cadastro Reserva da Secretaria da Administração.

Art. 4º A convocação dos respectivos candidatos será realizada em 
data e horário a serem divulgados posteriormente, através de 
Edital de convocação, no endereço eletrônico oficial do Município 
de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br.

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

Camaçari, 17 de Outubro de 2013.

Eunice Oliveira dos Santos Cavalcante Carneiro
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado

RESOLUÇÃO nº  40/2013, 
de 14 de outubro de 2013

Estabelece parâmetros para a prestação de Serviços de 
Acolhimento Institucional no Município de Camaçari-Ba. e 
dá outras providências

 A plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Camaçari - CMDCA, no uso das 
atribuições que lhe conferem os incisos II, III e IV do Artigo 
88, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e o inciso 
II do Artigo 2º, da Lei Municipal, nº 216/1991, de 24 de maio 
de 1991, alterada pela Lei municipal nº 859/2008, de 17 de 
janeiro de 2008.

CONSIDERANDO o disposto na Lei 8.069/90 no que se 
refere ao Acolhimento Institucional;

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei. 12.010 que 
dispõe sobre adoção, altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho 
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e 8.560, de 
29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; e dá outras 
providências;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária pelo 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CONANDA e Conselho Nacional de Assistência Social – 
CNAS, em dezembro de 2006;

CONSIDERANDO o que preconiza a Política Nacional de 
Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução CNAS 
n. 145 de setembro de 2004, no que se refere à Proteção 
Social de Alta Complexidade;

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social - NOB/SUAS, aprovada pela 
Resolução CNAS n. 130, de 15 de julho de 2005, no que 
tange aos Serviços de Alta Complexidade;

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social - NOB/SUAS, aprovada pela 
Resolução CNAS n. 130, de 15 de julho de 2005, no que 
tange aos Serviços de Alta Complexidade;

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS, aprovada 
pela Resolução CNAS n. 269, de 13 de Dezembro de 2006, 
no que se refere à equipe mínima para os Serviços de Alta 
Complexidade;

CONSIDERANDO a Portaria MDS, n. 460, de 18 de 
Dezembro de 2007 que dispõe sobre os Pisos Básicos Fixo 
e de Transição, altera a Portaria MDS/GM n. 442, de 26 de 
agosto de 2005, e estabelece critérios e procedimentos 
relativos ao repasse de recursos financeiros referentes aos 
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SECRETARIA DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTARIA N° 001/2013
DE 10 DE OUTUBRO DE 2013

    
Dispõe sobre penalidade de suspensão ao servidor 
municipal.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
decreto n° 4220/2006, que delega competência a Secretária da 
Administração, com fulcro no Art. 149 da Lei Municipal n° 407/1998, que 
dispõe sobre a penalidade de suspensão aos servidores públicos do 
Município de Camaçari,

R E S O L V E

Suspender o servidor, MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MUNIZ, cadastro 
nº: 39355-0, ocupante do cargo de Gerente, lotado na Secretaria de 
Governo – SEGOV, pelo período de 01 (um) dia, em 09 de outubro de 2013.
   
GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE OUTUBRO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

SERGIO BASTOS PAIVA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013

(Processo Administrativo nº 1046/2012)

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de 
suas atribuições, informa a correção na Cláusula Quarta do Primeiro Termo 
Aditivo ao Contrato 011/2013 com AGL Serviços e Comércio Ltda., inscrita 
no CNPJ sob o nº 03.585.733/0001-23, cujo objeto é contratação de 
empresa para construção da Unidade de Pronto Atendimento I, em 
Arembepe, pelo período de 06 (seis) meses.

Na Cláusula Quarta – Da Ratificação
Onde se lê:
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Camaçari, 16 de outubro de 2013.

Vital Sampaio Neto
Secretário de Saúde
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Pisos de Alta Complexidade I e Fixo de Média 
Complexidade, no âmbito do SUAS;

CONSIDERANDO a aprovação das Orientações Técnicas: 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescente, 
aprovada pela Resolução Conjunta de n. 1 de 18 de junho de 
2009, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CONANDA e Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS;

DELIBERA:

Ar t . 1 º - Na o fe r ta dos Serv iços de Aco lh imento 
Institucional para crianças e adolescentes definidos no 
inciso IV do art. 90 do  ECA, as entidades devem adotar 
os seguintes princípios obedecendo o previsto no art. 92 
da mesma Lei: 

I - preservação dos vínculos familiares;
II - integração em família substituta, quando esgotados os 
recursos de manutenção na família de origem;
III - atendimento personalizado e em pequenos grupos;
IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-
educação;
V - não desmembramento de grupos de irmãos;
VI - evitar, sempre que possível, a transferência para 
outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;
VII - participação na vida da comunidade local;
VIII - preparação gradativa para o desligamento;
IX - participação de pessoas da comunidade no processo 
educativo.

Art. 2º - Na oferta dos Serviços de Acolhimento Institucional 
(Abrigo Institucional para pequenos grupos e Casa Lar) as 
entidades governamentais e não governamentais deverão 
proceder a inscrição de seus programas no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
especificando os regimes de atendimento, o qual manterá 
registro das inscrições e de suas alterações, do que fará 
comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária, 
conforme dispõe o § 1º do Art. 90 do ECA.

Art. 3º - O funcionamento das entidades que ofertam 
Serviços de Acolhimento Institucional fica condicionado ao 
deferimento da inscrição no Conselho Municipal dos Direitos 
a Criança e do Adolescente, sendo que este deverá dar 
ciência do registro ao Conselho Tutelar e à autoridade 
judiciária da respectiva localidade conforme dispõe o Art. 91 
do ECA e a Deliberação n. 040/ CMDCA/2013. 

Art. 4º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente com base no § 1º do Art. 91 do  ECA deve negar 
o registro à entidade que:

a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas 
de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;
b) não apresente plano de trabalho compatível com os 
princípios desta Lei;
c) esteja irregularmente constituída;
d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas.
e) não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e 
deliberações relativas à modalidade de atendimento 
prestado e expedidas pelos Conselhos de Direitos da 
Criança e do Adolescente, em todos os níveis. 

Art. 5º - Aplicam-se, no que couber, as obrigações 
constantes no § 1o do artigo 94 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente às entidades que mantêm programas de 

acolhimento institucional e familiar.

Art. 6º - As entidades que oferecem Acolhimento 
Institucional devem observar a exigência da Lei n. 8.069/90 
em seu Art.101, parágrafos 4º, 5º e 6º, assim como, o que 
dispõe as Orientações Técnicas Serviços de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes no que se refere aos 
seguintes procedimentos metodológicos:

I - Estudo Diagnóstico; 
II - Plano de Atendimento Individual e Familiar;
III - Acompanhamento da Família de Origem; 
IV- Projeto Político-Pedagógico. 

Art. 7º - As entidades de Acolhimento Institucional devem 
observar os seguintes parâmetros de funcionamento, 
previstos nas Orientações Técnicas Serviços de 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes, aprovado pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
Resolução n. 01 de junho de 2009: 

I - Abrigo Institucional
a) Do número máximo de usuários: 20 crianças e 
adolescentes por equipamento
b) Dos recursos humanos
- um coordenador com formação mínima de nível superior 
e experiência em função congênere;
- dois profissionais com formação mínima de nível superior 
para atendimento de até 20 crianças e adolescentes;
- um educador/cuidador com nível médio e capacitação 
específica, sendo um profissional para até 10 usuários, por 
turno;
- um auxiliar de educador/cuidador com formação mínima de 
nível fundamental e capacitação específica, sendo um 
profissional para até 10 usuários, por turno.
II - Casa Lar
a) Do número máximo de usuários por equipamento: 10 
crianças e adolescentes;
b) Dos recursos humanos: 
- um coordenador com formação mínima de nível superior 
e experiência em função congênere;
- um profissional para atendimento de até 20 crianças e 
adolescentes em até 3 casas-lares;
- dois profissionais com formação mínima de nível superior 
para atendimento de até 20 crianças e adolescentes 
acolhidos em até 03 casas-lares;
- um educador/cuidador residente com formação mínima de 
nível fundamental e capacitação específica, sendo um 
profissional para até 10 usuários por turno;
- um auxiliar de educador/cuidador residente com formação 
mínima de nível fundamental e capacitação específica, 
sendo um profissional para até 10 usuários por turno.

Art. 8º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação.
Camaçari, 14 de outubro de 2013.

Antonio  Costa da Silva
Presidente do CMDCA   

Resolução nº  041/2013, de 14 de outubro de 2013

Dispõe sobre o registro da Associação Padre Kolbe e a 
inscrição da instalação dos núcleos de serviços para 
acolhimento de criança e adolescente de Camaçari, em 
cumprimento aos artigos 90 e 91 da Lei Federal 8.069/90 - 



§2º - Após a regulamentação do registro da Associação 
Padre Kolbe e a inscrição da instalação dos Núcleos de 
Serviços para Acolhimento de Criança e Adolescente de 
Camaçari, o CMDCA comunicará imediatamente, aos 
Conselhos Tutelares, ao Ministério Público e à Autoridade 
Judiciária . 

§3º - Se houver  paralisação das atividades da entidade e/ou 
unidade deverá ser comunicada ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Camaçari, 
imediatamente. 

§4º - Com a normatização do registro da Associação Padre 
Kolbe e a inscrição da instalação dos Núcleos de Serviços 
para Acolhimento de Criança e Adolescente de Camaçari, o 
CMDCA, a Associação Padre Kolbe automaticamente, 
aderirá à rede de atendimento do município, com 
disponibilidade de vagas para crianças e adolescentes 
encaminhados pelo Conselho Tutelar, Ministério Público e 
Autoridade Judiciária, respeitada a capacidade de 
admissibilidade da entidade e/ou unidade. 

§5º. - Entende-se por rede de atendimento do município o 
conjunto articulado de órgãos, entidades, programas e 
serviços desenvolvidos pela sociedade civil e pelo poder 
público, atuantes no município para a promoção, o 
atendimento, a defesa e a vigilância dos direitos da criança e 
do adolescente. 

Artigo 3º. - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de 
sua publicação. 

Camaçari, 14 de outubro de 2013.

Antonio Costa da Silva
Presidente CMDCA/ Camaçari

PARECER TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE 
ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DE CAMAÇARI/BAHIA
Protocolo: nº 01/2013 -  Ref.  Solicitação de implantação 
da Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescente de 
Camaçari

ü Órgão Responsável pelo Parecer: Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Camaçari/Bahia

ü Instituição Mantenedora das  Casas de 

Acolhimento:  Associação Padre Kolbe

ü CNPJ : 09.380.310/00001-53

ü Endereço; Rua dos Conquistadores nº 50 Nova 

Vitória Camaçari/Bahia CEP 432.800-510

ü Responsável Legal da Entidade:   Antonio 

Carlos Tedesco /  Cargo: Presidente

ü Contatos: Tel: (710 3621-3476 / site: 

www.obradaimaculada.wix.com/obradaimaculada

ü    Email – obradaimaculada2013@gmail.com

ü Tipo de orientação religiosa da Instituição:  

Católica

Casas de Serviço para Acolhimento de Crianças e 
Adolescentes:

· Núcleo de Serviços  para Acolhimento 

Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, e dá outras 
providências. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Camaçari, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) e Lei Municipal nº 216/1991, 
alterada pela Lei Municipal nº 859/2008, conforme 
deliberação em plenária ordinária de 14 de outubro de 2013, 
torna público a Resolução de Normatização do registro da 
Associação Padre Kolbe e a inscrição da instalação dos 
Núcleos de Serviços para Acolhimento de Criança e 
Adolescente de Camaçari, neste Conselho. 

Considerando as orientações gerais do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA 
referente às Resoluções CONANDA 105 e 106/2005 e 
116/2006, que normatizam os procedimentos a respeito da 
matéria. 

Considerando as orientações deliberadas na Resolução 
Normativa nº 04/2010, de 24 de fevereiro de 2010 do 
conselho Municipal dos Direi tos da Criança e do 
adolescente de Camaçari CMDCA.

Considerando a obrigatoriedade do registro refere-se aos 
programas afetos aos regimes previstos no Artigo 90 da Lei 
Federal 8.069/90 e nos Artigos 3º, 4º, da Resolução nº 
04/2010, de 24 de fevereiro de 2010 do Conselho Municipal 
dos direitos da Criança e do Adolescentes, que estabelece 
os critérios para inscrição e monitoramento das entidades 
sociais que atendem crianças e adolescentes no Município 
de Camaçari. 

Considerando o parecer favorável  ao registro da  
Associação Padre Kolbe e a inscrição para instalação dos 
Núcleos de Serviços para Acolhimento de Criança e 
Adolescente de Camaçari, , conforme  protocolo    nº 
01/2013 da Comissão de Controle, Fiscalização e 
Garantia de Direitos deste CMDCA e do Conselho Tutelar 
de Camaçari, órgãos responsáveis pela inspeção nas 
instalações das unidades.

RESOLVE:

1º. - Aprovar o registro da Associação Padre Kolbe e a 
inscrição dos Núcleos de Serviços para Acolhimento de 
Criança e Adolescente de Camaçari, conforme 
discriminados: Núcleo de Serviços  para Acolhimento 
Feminino: Denominada “Casa Madre Tereza de Calcutá”,  
localizada na Rua dos Conquistadores nº 50 Nova Vitória 
Camaçari/Bahia; Núcleo de Serviços  para Acolhimento 
Masculino: Denominada “Casa São Felipe Néri”,  
localizada na  Av: Concêntrica nº 514 Camaçari de Dentro - 
Camaçari/Bahia. Ambos núcleos são coordenados pelo 
senhor Antonio Carlos Tedesco.

2º.  O registro da entidade e a certificação expedida terão a 
validade de 02 (dois) anos, e deverá ser  afixado em local 
visível na entidade e nos núcleos de serviço de atendimento 
à crianças e adolescentes. 

§1º - A Associação Padre Kolbe deverá atualizar anualmente 
as informações oferecidas quando do requerimento inicial e 
comunicar, após a ocorrência, as eventuais alterações de 
endereço, mudanças na diretoria e reforma nos estatutos, 
sob  pena de ter o registro suspenso. 
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Feminino: Denominada “Casa Madre Tereza de 

Calcutá”;  Localização: Rua dos Conquistadores 

nº 50 Nova Vitória Camaçari/Bahia

· Núcleo de Serviços  para Acolhimento 

Masculino: Denominada “Casa São Felipe Néri”;  

Localização: Av: Concêntrica nº 514 Camaçari de 

Dentro -Camaçari/Bahia.

· Ambos núcleos são coordenados pelo senhor 

Antonio Carlos Tedesco

Quadro da Equipe Técnica Socioeducativo:  

Estrutura de Atendimento e Desenvolvimento 
Operacional

Ø População Atendida : Crianças e adolescentes 

na faixa de idade entre 06 a 18 anos

Ø Capacidade total de atendimento:   20  (vinte) 

acolhidos / Núcleo de Serviços  para Acolhimento 

Masculino / 15 (quinze) acolhidas / Núcleo de 

Serviços  para Acolhimento Feminino.

Ø Numero de crianças e adolescentes atendidos 

atualmente nos núcleos de serviço de 

acolhimento:
· Sexo Feminino - total 06

Faixa etária de 0 a 5  =    00 atendimento
Faixa etária de 6 a 11 =   00 atendimento
Faixa etária de 12 a 15 =  05 atendimentos
Faixa etária de 16 a 18 =  01 atendimento

· Sexo Masculino  - total 09

Faixa etária de 0 a 5  =    00 atendimento
Faixa etária de 6 a 11 =   01 atendimento
Faixa etária de 12 a 15 =  06 atendimentos
Faixa etária de 16 a 18 =  02 atendimento

Ø Projeto Político Pedagógico (PPP) / Plano 

Individual de Atendimento (PIA)

O coordenador informou que tanto o Projeto Politico 
Pedagógico PPP, quanto ao Plano Individual de 
Atendimento PIA estão sendo elaborados pela equipe 
técnica social, composta por psicólogo e assistentes 
sociais recém contratado pela Associação Padre 
Kolbe

Ø Informações colhidas por meio do 

questionário aplicado na inspeção, junto  ao 

coordenador das Casas de Serviços para 

Acolhimento):

· As crianças e adolescentes possuem acesso a  

seu próprio vestuário, produtos de higiene e 

brinquedos individuais, sendo que são de sua 

própria escolha, onde são guardados em locais 

individuas e bem organizados;

· Toda elaboração da rotina das crianças e dos 

adolescentes é feita com as crianças e 

adolescentes , salvaguardas idades e condições 

sociais;

· Todos são conscientizados  das regras 

estabelecidas pela organização da casa de 

acolhimento, bem como de todos os limites de 

convivência;

·  Todos auxiliam nos cuidados gerais do espaço 

físico e na organização de seus pertences.

· O atendimento socioeducativo  realiza junto aos 

grupos assembleias para discutirem as rotinas de 

serviço por meio de  rodas de conversa;

· São respeitados todos os interesses e anseios 

das crianças e adolescentes, e também assistidos  

nas realização das atividades escolares, e 

também podem frequentar cultos religiosos de 

acordo com suas crenças;

· São utilizados para as crianças e adolescentes os 

serviços do Posto de Saúde local.

· As crianças e adolescentes atendidas se 

encontram matriculadas na rede de municipal  

ensino .

· Todos os esforços são empreendidos pela equipe 

técnica socioeducativa, visando preservar e 

fortalecer vínculos familiares e comunitários das 

crianças e adolescentes atendidas nos 02 núcleos 

em serviço de  acolhimento; 

· A equipe técnica combate quaisquer forma de 

discriminação entre ás crianças e os adolescentes 

atendidas nos serviços de acolhimento; 

· È desenvolvido o atendimento individualizado e 

personalizado junto ás crianças e os adolescentes 

atendidas nos serviços de acolhimento; 

· È respeitado à autonomia da criança e do 

adolescente atendidas nos serviços de 
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proteção socioeducativos destinados a esse público 
alvo, bem como, os princípios que devem ser seguidos 
pelas entidades de acolhimento;

Ø Núcleo de Serviços  para Acolhimento 

Masculino: “Casa São Felipe Néri”

· O imóvel é alugado, instalado numa área de 

acesso residencial e de via de transporte público,  
posto de saúde, hospital e escolas da cidade.

· Possui as seguintes instalações físicas:  07 (sete) 

quartos,  04  (quatro) banheiros, 01 (uma)  sala de 

acolhimento, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) sala de 

jantar, 01 (uma) área para atividades de recreativas 

com uma piscina.

PARECER:
Ao f ina l das v is i tas e rea l izadas as v is tor ias nas 
instalações com registro fotográfico, análise  documental e 
da avaliação da estrutura física e dos recursos humanos 
tendo como base n a política de acolhimento institucional 
pautada nos princípios estabelecidos pela legislação 
voltada a criança e ao adolescente este CMDCA . 

RESOLVE 

Conceder parecer favorável à inscrição da Associação 
Padre Kolbe e deliberar sobre a instalação dos núcleos de 
serviços de acolhimento à crianças e adolescentes de 
Camaçari, apresentando e solicitando no prazo de 30 (trinta) 
dias uteis a regularização  pendencias encontradas no 
Núcleo de Serviços  para Acolhimento Feminino: “Casa 
Madre Tereza de Calcutá”;  Localização: Rua dos 
Conquistadores nº 50 Nova Vitória Camaçari/Bahia
As irregularidades encontradas foram registradas e fixado o 
prazo de 30 (trinta) dias  uteis para a regularização das 

1. Considerando que o art. 33, § 2º fala sobre a 
responsabilidade do acolhimento familiar;

2. Considerando que a entidade mantenedora da casa 

de serviço de Acolhimento deverá sistematicamente 

promover as capacitação das equipes técnicas e de 

apoio - artigos 88 - “V” e 92, § 3º do ECA;

3. Considerando que período de permanência no 
serviço, atentar ao artigo 19, incisos 1º e 2º;

4. Considerando que nos artigos 28, 46 e 50 
encontramos o respaldo legal para a colocação da 
criança/adolescentes em família substituta;

5. Considerando que no art. 19, § 3º é indicado que a 
criança e adolescente também pode ser acolhido 
pela família extensiva;

6. Considerando que no artigo 34 do ECA temos o 
apoio jurídico para os incentivos fiscais e subsídios 
para famílias acolhedoras e/ou para guarda 
subsidiada.

acolhimento a cerca de suas opiniões e o direito a 

escuta, a identificação dos seus respectivos 

interesses e participação em atividades da 

comunidade e até mudanças relativas à sua 

situação familiar ou desligamento,.

· Há prevalência no atendimento a grupo de irmãos 

· Existem nos núcleos crianças e adolescentes 

acolhidos, cujas famílias residem em Camaçari,    

bem como de  outros Municípios ;

· Os encaminhamento das demandas são 

realizados pelos seguintes órgãos: Conselho 

Tutelar / Secretária Municipal de Desenvolvimento 

Social /Promotoria da Infância e da adolescência.

· No ato do acolhimento é recolhida a Guia de 

Acolhimento e a documentação referente da 

criança e do adolescente.

· Todo o serviço de acolhimento possui prontuário 

individualizado e atualizado de todas as crianças 

e adolescentes encaminhados  pelas autoridades 

competentes.

· Todos os documentos são devidamente 

protocolados e alocados nos prontuários de cada 

acolhido (a).

· Os acolhidos (as) participam de atividades 

esportivas, cultural e de lazer nos equipamentos 

públicos comunitários a exemplo da Cidade do 

Saber.

Ø Instalações Físicas 

Ø Núcleo de Serviços  para Acolhimento 

Feminino: “Casa Madre Tereza de Calcutá “

· O imóvel é alugado, instalado numa área de 

acesso residencial e de via de transporte público,  

posto de saúde, hospital e escolas da cidade.

· Possui as seguintes instalações físicas:  04 (quatro) 

quartos,  03 (três) banheiros, 01 (uma)  sala de 

acolhimento, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) sala de 

jantar, 01 (uma) área para atividades de recreativas

Observações realizada nas instalações:

· As áreas possuem pouca ventilação;

· Não há acessibilidades para pessoas com 

deficiências;

· Não há uma área especifica para as atividade de 

lazer e cultura;

· Foram encontradas áreas de risco a exemplo de 

escadas estreitas, áreas de atividades recreativas e 

sala de acolhimento  inadequadas para o uso, 

principalmente pelo fato do uso constante destas 

áreas pelas crianças e adolescentes
Resumo da avaliação da estrutura física: 
A estruturada encontrada não atende plenamente as 
necessidades para o atendimento estabelecidas nos 
artigos 90 e 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
onde descreve os serviços como programas de 
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pendências encontradas no  Núcleo de Serviços  para 
Acolhimento Feminino: “Casa Madre Tereza de Calcutá”.

Camaçari, 15 de outubro  de  2013.

Integrantes Responsáveis pela Inspeção:

Conselheiros Tutelares : 
_____________________________________________  
_____________________________________________

_____________________________________________  
_____________________________________________

Conselho de Direito: 
_____________________________________________  
_____________________________________________

_____________________________________________  
_____________________________________________

Ordem de Paralisação 02/2013

Solicitamos a paralisação ao contrato n° 0045/2012-1, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa 
DALLAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto 
é adequação e manutenção das unidades escolares e 
creches da rede municipal de ensino (lote 03) diretamente 
por parte da Subcontratada, conforme estabelecido no 
Edital da concorrência nº 019/2011.
Informamos que a referida ordem será dada a partir de 01 de 
outubro de 2013, paralisando até que seja estabelecido o 
equilíbrio econômico financeiro.

Camaçari, 01 de outubro de 2013.

Luiz Valter de Lima
Secretário

Ordem de Paralisação 02/2013

Solicitamos a paralisação ao contrato n° 0050/2012-2, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa 
DALLAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto 
é adequação e manutenção das unidades escolares e 
creches da rede municipal de ensino (lote 04) diretamente 
por parte da Subcontratada, conforme estabelecido no 
Edital da concorrência nº 019/2011.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Camaçari terá a responsabilidade de 
solicitar da Secretária de Desenvolvimento Social - SEDES 
em até 03 (três) meses após a formalização do aceite do 
convênio ou credenciamento junto a este órgão de 
apresentar o Plano de Acolhimento para Criança e 
Adolescente do Município de Camaçari. O Plano deverá 
conter estratégias, metas e prazos estabelecidos para 
serem concluídos até dezembro de 2017.

Informamos que a referida ordem será dada a partir de 01 de 
outubro de 2013, paralisando até que seja estabelecido o 
equilíbrio econômico financeiro.

Camaçari, 01 de outubro de 2013.

Luiz Valter de Lima
Secretário

Ordem de Paralisação 01/2013

Solicitamos a paralisação ao subcontrato nº 0045/2012-4, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa 
CONSTECT SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES LTDA - EPP, 
cujo objeto é adequação e manutenção das unidades 
escolares e creches da rede municipal de ensino (lote 01) 
diretamente por parte da Subcontratada, conforme 
estabelecido no Edital da concorrência nº 019/2011.
Informamos que a referida ordem será dada a partir de 01 de 
outubro de 2013, paralisando até que seja estabelecido o 
equilíbrio econômico financeiro.

Camaçari, 01 de outubro de 2013.

Luiz Valter de Lima
Secretário

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

A Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenadoria de 
Cadastro, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 234, incisos III, da Lei Municipal nº. 1039 de 16 de 
Dezembro de 2009 resolve NOTIFICAR os contribuintes, abaixo 
relacionados, dos lançamentos dos tributos discriminados (base 
legal: arts. 105, 106, 109, 112, 115, inciso I da lei 1039/2009), para 
comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, a contar a da publicação do 
presente, a apresentarem-se no endereço situado à Rua do 
Contorno, S/N – Centro Administrativo Municipal – Camaçari – BA 
– Prédio da SEFAZ / Coordenadoria de Cadastro, Telefone (71) 
3621-6635, para solucionar a demanda existe em seu nome.
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Camaçari/BA 10/10/2013.

Camilo Pinto e Silva
Secretário da Fazenda

Jorge Ednilson Silva Oliveira
Coordenadoria de Cadastro

PORTARIA Nº.082/ 2013
DE 30 DE SETEMBRO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4.365/2007 
e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3.925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 15755/2013, de 13/08/2013,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à 
PORTAL DE ITAPUÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 
inscrito(a) no CNPJ/CPF 03.067.694/0005-04, com 
endereço na Estrada da Cascalheira, BA 531, km 1, 
Loteamento Colônia de Férias Montenegro, inserido na 
MACROZONA: CA.ZU 1 – Sede, ZONA: Zona de Expansão 
Controlada – ZEC 6, Distrito Sede, Camaçari/BA, conforme 
Lei Municipal nº. 866, de 11/01/2008, para a atividade de  
Comércio Varejista de combustíveis para veículos 
automotores abastecimento de combustíveis (gasolina, 
etanol e diesel), capacidade de armazenamento de até 
60m³, comércio de derivados de petróleo, bem como 
serviços de troca de óleo e lavagem de veículos, lanchonete 
e delicatessen, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. operar 
adequadamente o empreendimento, conforme o disposto 
nas Normas Técnicas da ABNT; II. realizar a caracterização 
dos efluentes destinados às caixas separadoras de água-
óleo em dois pontos (cada uma), antes  e depois do 
tratamento. Os parâmetros a serem monitorados são: pH 
,DQO, óleos e graxas e sólidos em suspensão. Apresentar à 
SEDUR, os resultados das análises realizadas, 
contemplando cálculos de eficiência de remoção de 
poluentes da caixa separadora, além de conclusões e 
recomendações referentes aos mesmos. Frequência: 
semestral. III. encaminhar as águas da lavagem de veículos 
para caixa separadora de água e óleo; IV. encaminhar o 
esgoto doméstico para fossa séptica com sumidouro, de 
acordo com a NBR 7229 ABNT. Manter em seus arquivos a 
documentação comprobatória do serviço de manutenção da 
fossa; V. armazenar o óleo queimado em tanque 
subterrâneo estanque ou em recipiente disposto em área 
coberta, pavimentada e provida de contenção. Encaminhá-
lo posteriormente, para empresa de refino, com licença 
ambiental, conforme estabelecido na Resolução Conama n° 
362/05 e manter em seus arquivos a documentação 

  

comprobatória; VI. implantar o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos – PGRS, conforme plano apresentado. 
Contemplar todos os resíduos (equipamentos eletrônicos 
defeituosos, estopas, lâmpadas fluorescentes, papel de 
escritório, resíduos oleosos, passíveis de serem gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, dentre outros), 
informando a quantidade a classe, o local de geração, o 
acondicionamento/ armazenamento e a destinação final. 
Prazo: 60 dias; VII. armazenar os resíduos sólidos  em 
recipientes fechados e em área coberta, encaminhando-os 
para coleta pelo serviço de limpeza pública municipal, desde 
que não estejam contaminados por óleo ou produtos 
químicos, ficando proibida a queima ou disposição aleatória; 
VIII. promover previamente o descarte ou reutilização das 
embalagens de lubrificantes, o completo escoamento dos 
resíduos, impossibilitando a sua reutilização inadequada, 
através de perfuração e amassamento; IX. apresentar, 
implantar e manter atualizado o Plano de Prevenção a 
Riscos Ambientais, buscando sempre que possível a 
redução do grau de riscos ambientais. Prazo: 90 dias; X. 
apresentar notas fiscais de compra dos tanques de 
armazenamento, inclusive do tanque  de óleo queimado. XI. 
manter atualizado e em local visível, de fácil acesso, os 
relatórios de manutenção preventiva dos equipamentos, 
inspeção da integridade física e estanqueidade dos tanques 
e o plano de contingência para situações de perigo e 
emergências; XII. manter em condições adequadas de 
funcionamento, os equipamentos e sistemas de detecção e 
proteção contra vazamentos, derramamentos, 
transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e 
tubulações, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT; 
XIII. instalar e operar adequadamente caixas separadoras 
de água e óleo, nas áreas de abastecimentos e lavagens de 
veículos e troca de óleo, devendo ser coletado 
periodicamente o óleo retido, enviando-o para refino, em 
instalação credenciada pela ANP e com Licença Ambiental, 
manter em seus arquivos documentação comprobatória; 
XIV. informar imediatamente à SEDUR, quando da 
ocorrência de vazamentos, promovendo a remediação de 
toda a área contaminada; XV. realizar apenas descarga 
selada nas operações de transferência de combustíveis dos 
caminhões para os tanques subterrâneos, mantendo as 
câmaras de contenção permanentemente limpas e secas, 
bombeando imediatamente para os tanques, os 
combustíveis que eventualmente derramarem, quando do 
descarregamento; XVI.realizar treinamento específico com 
os funcionários, para procedimentos em caso de situações 
emergenciais. O Plano de Emergência deverá ser 
conhecido por todos os funcionários e disposto uma cópia 
em local visível e de fácil acesso, para o caso de situação de 
risco e para fins de fiscalização; XVII. requerer previamente 
à SEDUR a competente licença, no caso de alteração do 
projeto apresentado. 

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

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

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

 

PÁGINA 26 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  537 - de 12 a 18 de Outubro de 2013 - 
S

E
D

U
R

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO



publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 30 DE SETEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 83 / 2013
DE 02 DE OUTUBRO DE 2013

        
“Dispõe sobre a aprovação do 
remembramento  dos  Lotes  13  e  14,  
Quadra 25,  medindo  297,64m²  e 277,27m², 
respectivamente, integrantes do “Loteamento 
Vívea Camaçari” situados na Localidade de 
Parafuso, Distrito Sede, neste Município, para 
formar uma nova área, com 574,91m², na 
forma que indica.”

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda no 
Decreto Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 

o tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
15.728/2013, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o remembramento dos Lotes 13 e 14, 
Quadra 25, ambos integrantes do Loteamento Vívea 
Camaçari, situados na Localidade de Parafuso, Km 8, Via 
Parafuso, Distrito Sede, neste Município, medindo 297,64m² 
e 277,27m², respectivamente, formando uma nova área com 
574,91m², na forma que indica:

Parágrafo único – Os Lotes ora remembrados são 
pertencentes à MAD EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA., devidamente registradas no 
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari – 
Bahia, sob as matrículas de nº 19.799 e 19.800, datadas de 
06 de agosto de 2013.

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

 LOTE 13 DA QUADRA 25
Faz frente para a Alameda Flor de Maio, onde mede 11,00m, 
em curva de raio 193,00m. Da frente aos fundos, de quem da 
mencionada rua olha para o terreno mede: 25,08m, lado 
direito, confrontando com o lote 12; 25,81m do lado 
esquerdo, confrontando com o lote 14, 12,47m nos fundos, 
confrontando com parte do lote 15, todos da mesma quadra, 

2perfazendo uma superfície total de 297,64m (Duzentos e 
noventa e sete metros quadrados e sessenta e quatro 
decímetros quadrados), conforme planta de loteamento.

LOTE 14 DA QUADRA 25
Faz frente para a Alameda Flor de Maio, onde mede 24,07m 
divididos em dois segmentos de 4,75m, em curva de raio 

193,00m e 19,32m, em curva de raio 9,00m, assim 
considerada sua frente principal. Da frente aos fundos, de 
quem da mencionada rua olha para o terreno, mede: 25,81m 
do lado direito confrontando com o lote 13, da mesma 
quadra; 15,22m em curva de raio 142,00m do lado 
esquerdo, assim considerada sua frente secundária, 
confrontando com a Alameda Horizonte; 4,00m em curva de 
raio 218,00m nos fundos confrontando com parte do lote 15, 
da mesma quadra, perfazendo uma superfície total de 

2277,27m (duzentos e setenta e sete metros quadrados e 
vinte e sete decímetros quadrados), conforme planta de 
loteamento.

Art. 3° - Os Lotes ora remembrados ficam assim descritos e 
caracterizados:

LOTE 13A -  DA QUADRA 25
Faz frente para a Alameda Flor de Maio, onde mede 34,32m, 
divididos em dois segmentos 15,00m em curva de raio 
193,00m e 19,32m em curva de raio 9,00m, assim 
considerada sua frente principal. Da frente aos fundos, de 
quem da mencionada rua olha para o terreno, mede: 25,08m 
do lado direito confrontando com o lote 12, da mesma 
quadra; 15,22m em curva de raio 142,00m do lado 
esquerdo, assim considerada sua frente secundária, 
confrontando com a Alameda Horizonte; 16,47m em curva 
de raio 218,00m nos fundos, confrontando com parte do lote 
15, da mesma quadra, perfazendo uma superfície total de 

2574,91m (quinhentos e setenta e quatro metros quadrados 
e noventa e um decímetros quadrados), conforme planta de 
loteamento.
                                       
Art. 4º - O lote resultante deste ato, deverá obedecer os 
recuos e parâmetros urbanísticos previstos no TAC – Termo 
de Acordo e Compromisso Original. Caso seja um lote de 
esquina, além de obedecer o recuo frontal para a testada 
principal, deverá manter um recuo mínimo de 3,00 (três) 
metros para a testada secundária.

Art. 5º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 02 DE OUTUBRO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 84 / 2013
DE 02 DE OUTUBRO DE 2013

            

“Dispõe sobre a aprovação do remembramento  
dos  Lotes 1  e  2, Quadra 25, medindo  
297,41m² e  275,00m², respectivamente, 
integrantes do “Loteamento Vívea Camaçari” 
situado na localidade de Parafuso, Distrito 
Sede, neste Município, para formar, uma nova 
área, com 572,41m², na forma que indica.”
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A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda no 
Decreto Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 

o 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
15.730/2013, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o remembramento dos Lotes 1 e 2, 
Quadra 25, ambos integrantes do Loteamento Vívea 
Camaçari, situados na Localidade de Parafuso, Km 8, Via 
Parafuso, Distrito Sede neste Município, medindo 297,41m² 
e 275,00m², respectivamente, formando uma nova área com 
572,41m², na forma que indica:

Parágrafo único – Os Lotes ora remembrados são 
pertencentes à MAD EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA., devidamente registradas no 
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari – 
Bahia, sob as matrículas de nº 19.787 e 19.788, datadas de 
06 de agosto de 2013.

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

LOTE 1 DA QUADRA 25
Faz frente para a Alameda Flor de Maio, onde mede 26,64m, 
divididos em dois segmentos, 6,32m em linha reta e 20,32m 
em curva de raio 9,00m, assim considerada sua frente 
principal. Da frente aos fundos, de quem da mencionada rua 
olha para o terreno, mede: 13,31m lado direito, assim 
considerada sua frente secundária, confrontando com a 
Alameda Horizonte; 25,00m do lado esquerdo, 
confrontando com o lote 2; 4,83m nos fundos confrontando 
com parte do lote 25, ambos da mesma quadra, perfazendo 

2uma superfície total de 297,41m (duzentos e noventa e sete 
metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados), 
conforme planta de loteamento.

 LOTE 2 DA QUADRA 25
Faz frente para a Alameda Flor de Maio, onde mede 11,00m. 
Da frente aos fundos, de quem da mencionada rua olha para 
o terreno, mede: 25,00m lado direito, confrontando com o 
lote 1, 25,00m do lado esquerdo, confrontando com o lote 3, 
11,00m nos fundos, confrontando com parte do lote 25, 
todos da mesma quadra, perfazendo uma superfície total de 

2275,00m (duzentos e setenta e cinco metros quadrados), 
conforme planta de loteamento.

Art. 3° - Os Lotes ora remembrados ficam assim descritos e 
caracterizados:

LOTE 1A - DA QUADRA 25
Faz frente para a Alameda Flor de Maio onde mede 37,64m 
divididos em dois segmentos, 17,32m em linha reta e 
20,32m em curva de raio 9,00m, assim considerada sua 
frente principal. Da frente aos fundos, de quem da 
mencionada rua olha para o terreno, mede: 13,31m lado 
direito, assim considerada sua frente secundária, 
confrontando com a Alameda Horizonte; 25,00m do lado 
esquerdo confrontando com o lote 3; 15,83m nos fundos, 
confrontando com parte do lote 25, ambos da mesma 

2quadra, perfazendo uma superfície total de 572,41m 
(quinhentos  e setenta e dois metros quadrados e quarenta e 
um decímetros quadrados), conforme planta de loteamento.

.
Art. 4º - O lote resultante deste ato, deverá obedecer os 
recuos e parâmetros urbanísticos previstos no TAC – Termo 
de Acordo e Compromisso Original. Caso seja um lote de 
esquina, além de obedecer o recuo frontal para a testada 
principal, deverá manter um recuo mínimo de 3,00 (três) 
metros para a testada secundária.
                                       
Art. 5º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 02 DE OUTUBRO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 85 / 2013
DE 02 DE OUTUBRO DE 2013

        

“Dispõe sobre a aprovação do remembramento 
dos Lotes 10, 11 e 12, Quadra 18, medindo 
431,94m², 413,50 e 464 ,30m² , 
respectivamente, integrantes do “Loteamento 
Vívea Camaçari” situado na Localidade de 
Parafuso, Distrito Sede, neste Município, que 
formará uma nova área, com 1.309,74m², e seu 
posterior desmembramento em 02 novos Lotes 

2 2 de 696,93me 612,81mna forma que indica”.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda no 
Decreto Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 

o tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
15.731/2013, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:
Art. 1° - Fica aprovado o remembramento dos Lotes 10, 11 e 
12, Quadra 18, todos integrantes do Loteamento Vívea 
Camaçari, situados na Localidade de Parafuso, Km 8, Via 
Parafuso, Distrito Sede, neste Município, medindo 
431,94m², 413,50 e 464,30m² respectivamente, que formará 
uma nova área, com 1.309,74m², e seu posterior 

2 desmembramento em 02 novos Lotes de 696,93m e 
2612,81m na forma que indica:

Parágrafo único – Os Lotes ora remembrados são 
pertencentes à MAD EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA, devidamente registradas no Cartório 
do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari – Bahia, 
sob as matrículas de nº 19.626, 19627 e 19.628, datadas de 
06 de agosto de 2013.

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

LOTE 10 DA QUADRA 18
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Faz frente para a Praça Por do Sol, onde mede 17,61m, 
divididos em dois segmentos, 17,02m em curva de raio 
9,00m e 0,59 em curva de raio 69,00m, assim considerada 
sua frente principal. Da frente aos fundos, de quem da 
mencionada rua olha para o terreno, mede: 27,31m lado 
direito, assim considerada sua frente secundária 
confrontando com a Alameda das Estrelas, 35,67m do lado 
esquerdo, confrontando com o lote 11; 12,39m nos fundos 
confrontando com parte do lote 9, ambos da mesma quadra, 

2perfazendo uma superfície total de 431,94m (quatrocentos 
e trinta e um metros quadrados e noventa e quatro 
decímetros quadrados), conforme planta de loteamento.

LOTE 11 DA QUADRA 18
Faz frente para a Praça Por do Sol, onde mede 12,19m 
divididos em dois segmentos: 0,79m em curva de raio 
69,00m e 11,40m em curva de raio 33,00m. Da frente aos 
fundos, de quem da mencionada rua olha para o terreno, 
mede: 35,67m lado direito, confrontando com o lote 10, 
34,00m do lado esquerdo, confrontando com o lote 12, 
12,00m nos fundos, confrontando com parte do lote 9, 
ambos da mesma quadra, perfazendo uma superfície total 

2de 413,50m (quatrocentos e treze metros quadrados e 
cinquenta decímetros quadrados), conforme planta de 
loteamento.

LOTE 12 DA QUADRA 18
Faz frente para a Praça Por do Sol, onde mede 13,44m 
divididos em dois segmentos 2,59m em curva de raio 
33,00m e 10,85m em curva de raio 9,00m, assim 
considerada sua frente principal. Da frente aos fundos, de 
quem da mencionada rua olha para o terreno, mede: 34,00m 
lado direito, confrontando com o lote 11, da mesma quadra; 
20,58m do lado esquerdo, assim considerada sua frente 
secundária, confrontando com a Alameda Paisagem; 
24,14m nos fundos, confrontando com o lote 13, da mesma 

2quadra, perfazendo uma superfície total de 464,30m 
(quatrocentos e sessenta e quatro metros quadrados e trinta 
decímetros quadrados), conforme planta de loteamento.

Art. 3° - Os Lotes ora remembrados ficam assim descritos e 
caracterizados:

LOTE 10A - DA QUADRA 18
Faz frente para a Praça Por do Sol, onde mede 43,24m 
divididos em quatro segmentos, 17,02m em curva de raio 
9,00m, 1,38 em curva de raio 69,00m, 13,99m em curva de 
raio 33,00m e 10,85m em curva de raio 9,00m, assim 
considerada sua frente principal. Da frente aos fundos, de 
quem da mencionada rua olha para o terreno, mede: 27,31m 
lado direito, assim considerada sua frente secundária 
confrontando com a Alameda das Estrelas; 20,58m do lado 
esquerdo assim considerada sua frente secundaria, 
confrontando com a Alameda Paisagem, 48,53m nos 
fundos, divididos em dois segmentos: 24,39m e 24,14m 
confrontando com os lotes 9 e 13, ambos da mesma quadra, 

2perfazendo uma superfície total de 1.309,74m (um mil, 
trezentos e nove metros quadrados e setenta e quatro 
decímetros quadrados), conforme planta de loteamento.

Art. 4° - O Lote ora desmembrado fica assim descrito e 
caracterizado:

LOTE 10B – DA QUADRA 18
Faz frente para a Praça Por do Sol, onde mede 25,40m 
divididos em três segmentos, 17,02m em curva de raio 
9,00m, 1,38 em curva de raio 69,00m e 7,00m em curva de 
raio 33,00m, assim considerada sua frente principal. Da 

frente aos fundos de quem da mencionada rua olha para o 
terreno mede: 27,31m lado direito, assim considerada sua 
frente secundária confrontando com a Alameda das 
Estrelas, 34,09m do lado esquerdo confrontando com o lote 
10C, 20,04m nos fundos confrontando com parte do lote 9, 
ambos da mesma quadra, perfazendo uma superfície total 

2de 696,93m (seiscentos e noventa e seis metros quadrados 
e noventa e três decímetros quadrados), conforme planta de 
loteamento.

LOTE 10C - DA QUADRA 18
Faz frente para a Praça Por do Sol, onde mede 17,84m 
divididos em dois segmentos, 6,99m em curva de raio 
33,00m e 10,85m em curva de raio 9,00m, assim 
considerada sua frente principal. Da frente aos fundos de 
quem da mencionada rua olha para o terreno mede: 34,09m 
lado direito confrontando com o lote 10B, 20,58m do lado 
esquerdo assim considerada sua frente secundaria 
confrontando com a Alameda Paisagem, 28,49m nos fundos 
divididos em dois segmentos: 4,35m e 24,14m confrontando 
com parte do lote 9 e com o lote 13, todos da mesma quadra, 

2perfazendo uma superfície total de 612,81m (seiscentos e 
doze metros quadrados e oitenta e um decímetros 
quadrados), conforme planta de loteamento.

Art. 5º - Os lotes resultantes deste ato, deverão obedecer 
aos recuos e parâmetros urbanísticos previstos no TAC – 
Termo de Acordo e Compromisso Original. Caso sejam lotes 
de esquina, além de obedecer o recuo frontal para a testada 
principal, deverá manter um recuo mínimo de 3,00 (três) 
metros para a testada secundária.
                                       
Art. 6º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 02 DE OUTUBRO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 86 / 2013
DE 02 DE OUTUBRO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4.365/2007 
e pelo o que confere a Lei Municipal Nº 913/2008, de 3 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM Nº 3.925, de 30 de 
janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM Nº 4.046/2010, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo Nº 18.296/2013, de 
18/09/2013,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO à empresa, G R Á F I C O 
EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob Nº 
16.365.025/0001-29, para implantação de um 
empreendimento, denominado Caminho do Rio, do tipo 
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urbanização integrada, destinado ao Programa do Governo 
Federal, Minha Casa Minha Vida, composto de 1.200 
unidades residenciais, tipo sobrado, distribuídos em 150 

2
blocos, numa área total de 168.638,22m, situada às 
margens da Via Atlântica (Rodovia BA 530), próxima à 
interseção dessa rodovia com a Estrada do Coco (Rodovia 
BA 099), inserida na Zona de Expansão Controlada – ZEC 6, 
na Macrozona Urbana do Capivara, AB. ZU 7, Distrito de 
Abrantes, Camaçari – BA, conforme Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – PDDU, Lei Municipal Nº 
866/2008, sendo a área de intervenção para a autorização 
de supressão de vegetação (ASV), correspondente a 1,489 
ha. Esta autorização está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - realizar a atividade de supressão da 
vegetação com equipe técnica capacitada, portando cópia 
desta Autorização e da Licença Ambiental; II - a supressão 
de vegetação somente poderá ser executada na área 
descrita na poligonal dos vértices indicados na projeção 
UTM, SR SAD 69: V1: 591297 e 8595501; V2 591121 e 
8595326; V3: 591229 e 8595043; V4: 591572 e 8595002; 
V5: 591584 e 8595320.  III - realizar o transplantio das 
árvores e arbustos viáveis para a área de praça, área verde 

2, 2,e servidões, com 70.225,837m  e APP, com 2.054,26m  
inseridas no empreendimento; IV - o transplantio das 
árvores deverá ser executado por empresa ou técnico 
especializado; V - acomodar o material vegetal suprimido e 
serrapilheira em valas para processamento, em composto 
vegetal orgânico e utilizar quando da implantação da área 
verde e no projeto de paisagismo; VI - o paisagismo do 
empreendimento deverá ser executado com, no mínimo, 
90% de espécies nativas. O projeto paisagístico deverá ser 
apresentado para aprovação desta SEDUR; VII - realizar o 
afugentamento, resgate e transporte da fauna existente, 
antes de qualquer intervenção na área, objeto de 
supressão de vegetação; VIII - apresentar à SEDUR, 
relatório de acompanhamento da utilização do material 
vegetal, transplantio das árvores e arbustos viáveis; IX - 
após o término das atividades de supressão, deverá ser 
encaminhado à CMA, no prazo de trinta dias, relatório 
conclusivo sobre as atividades realizadas, contendo 
registros fotográficos da área da vegetação efetivamente 
suprimida e a comprovação da destinação do material 
lenhoso e da fauna e flora resgatada; X - realizar 
recuperação de quatro hectares da Área de Preservação 
Permanente (APP) do afluente do Rio Capivara Pequeno, 
situado no entorno do empreendimento, utilizando espécies 
nativas do bioma Mata Atlântica, com altura a partir de 
0,80m, como medida compensatória pela supressão da 
vegetação; XI - apresentar plano para recuperação das 
áreas institucionais 02 e 03, priorizando a regularização e 
estabilização do terreno, e revegetação de taludes com 
capim vetiver (Chrysopogon zizanioides), para controle 
de erosões; XII - O Plano de Recuperação da Área 
Degradada e o respectivo cronograma de execução 
deverão ser apresentados, em até sessenta dias, à 
CMA/SEDUR para sua aprovação. Os relatórios de 
acompanhamento também deverão ser apresentados à 
CMA/SEDUR, após o plantio e a cada seis meses, durante 
dois anos.

Art. 2° - Os produtos e subprodutos originados da atividade 
ora autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei nº. 10.431/2006, sujeitando-
se o transporte ao Art. 144 da mesma.

Art. 3° - Esta ASV será cancelada automaticamente, caso 
haja o descumprimento das atividades previstas no Projeto 

Técnico, anexado ao processo. 

Art. 4° - Estabelecer que esta Autorização, bem como, 
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis 
à fiscalização da SEDUR. 

Art. 5° - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 02 DE OUTUBRO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 87 / 2013
DE 07DE OUTUBRO DE 2013

  
“Dispõe sobre a aprovação do 
desmembramento de um lote, medindo 
615,59m², situado no Loteamento Fontes das 
Pedras, Arembepe, Camaçari, em duas novas 
áreas de 307,00m² e 308,59m², na forma que 
indica”.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365, de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda no 
Decreto Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 

o tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
17.013/2013, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

 
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento do Lote 03, Quadra 03, 
medindo 615,59m², situado no Loteamento Fontes das 
Pedras, Arembepe, Distrito Abrantes, Camaçari, em duas 
novas áreas de 307,00m² e 308,59m². 

Parágrafo único – O lote ora desmembrado é de 
propriedade de ADAILTON BATISTA DE MELO, estando 
devidamente registrado no Cartório de Imóvel do 1º Ofício 
da Comarca de Camaçari – Bahia, sob matrícula de número 
27.664, em 21 de outubro de 2010. 

Art. 2° - A situação atual do lote está assim descrito:

LOTE ORIGINAL
O lote a ser desmembrado tem 28,50m de frente em três 
segmentos de 11,52m+6,98m+10,00m, limitando-se com a 
Rua 01, do lado direito mede 30,00m e limita-se com o lote 
02, 26,70m do lado esquerdo limitando-se com área de 
terceiros, e 20,00m de fundo limitando-se com o lote 04, 
fechando assim a poligonal, formando uma área de 

2615,59m.

Art. 3° - As áreas desmembradas ficam assim descritas e 
caracterizadas:
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LOTE 03 A
Este lote resultante do desmembramento tem frente para 
Rua 01 medindo 11,52m, do lado direito mede 30,00m e 
limita-se com o Lote 02, 30,05m do lado esquerdo limitando-
se com o lote resultante do desmembramento 03/B, e 
10,00m de fundo limitando-se com o lote 04, fechando assim 

2a poligonal formando uma área de 307,00m.

LOTE 03 B
Este lote resultante do desmembramento tem frente para 
Rua 01 medindo, 16,98m em dois segmentos de reta, 
6,98m+10,00m, do lado direito mede 30,05m e limita-se com 
o lote resultante do desmembramento 03/A, 26,70m do lado 
esquerdo limitando-se com a área de terceiros, e 10,00m de 
fundo limitando-se com o lote 04, fechando assim a 

2
poligonal formando uma área de 308,59m.   

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 07 DE OUTUBRO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº.88/ 2013
DE 07 DE OUTUBRO DE 2013

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no exercício da competência 
que lhe foi delegada pela Lei Municipal nº. 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM Nº. 3.925/2009, de 
30/01/2009, e Resolução CEPRAM Nº. 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº. 04141/2011, de 21/02/2011, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 02 (dois) anos, à LM - 
Mineração Construtora e Indústria de Artefatos Ltda - 
ME, inscrita no CNPJ sob nº 05.524.290/0001-96, com sede 
na Rua Azulão, n° 45, Bairro Camaçari de Dentro, 
Camaçari/BA, para exploração de substância mineral 
(areia) em área definida pela poligonal do Processo DNPM 
nº 873.082/2006 (coordenadas geográficas: V1. -12° 
43'20,228”, -38° 16' 31,932”; V2. -12° 43'33,350”, -38° 16' 
31,932”; V3. -12° 43'33,350”, -38° 16' 37,623”; V4. -12° 
43'40,145”, -38° 16' 37,623”; V 5. -12° 43'40,145”, -38° 16' 
34,662”; V6. -12° 43'56,977”, -38° 16' 34,662”; V7. -12° 
43'56,977”, -38° 16' 50,555”; V8. -12° 43'37,993”, -38° 16' 
50,555”; V9. -12° 43'37,993”, -38° 16' 43,330”; V10. -12° 
43'29,663”, -38° 16' 43,330”; V11. -12° 43'29,663”, -38° 16' 
50,409”; V12. -12° 43'20,228”, -38° 16' 50,409”),no lugar 
denominado Fazenda Curiango, desmembramento da 
Fazenda da Barbosa, na parcela da área contida na zona 
rural do Distrito de Camaçari, Macrozona CA-ZR.3, 

  

Machadinho, Camaçari/BA, neste município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. Adotar a inclinação dos taludes 1:4 a cada 
2,00 metros de talude concluído; II. Apresentar a SEDUR, 
relatório das etapas de recuperação ambiental e medidas 
mitigadoras concebidas no PRAD, com fotos ilustrativas. 
Freqüência: trimestral. III. Implantar e apresentar a SEDUR, 
projeto de drenagem que assegure o escoamento 
superficial das águas pluviais, a fim de evitar o 
assoreamento dos corpos d´água e o carreamento do solo 
superficial para as partes baixas. Prazo: 60 dias. IV. 
Proceder a recuperação e correção dos processos 
constatados de erosão superficial e profunda (voçoroca), 
por meio da implantação de um sistema de drenagem 
adequado, em locais onde existem maiores declividades do 
terreno natural; V. Proteger os taludes em geral, através do 
plantio maciço de espécies nativas locais, o que evitará a 
formação de processos erosivos e contribuirá, ainda, para 
restabelecer o verde na região; VI. Proteger, através da 
manutenção sistemática, contra a ação danosa das 
precipitações pluviométricas mais intensas, as praças, pés e 
cristas de talude e valetas de proteção; VII. Implantar e 
apresentar à SEDUR, projeto paisagístico para o 
empreendimento, contemplando um cinturão verde no 
entorno de toda a área da jazida, para reduzir os impactos 
negativos advindos da atividade, procurando resgatar a 
vegetação nativa remanescente. Prazo: 90 dias. VIII. Manter 
a proteção vegetal permanentemente verde, utilizando-se 
da conjugação do plantio de gramíneas e leguminosas de 
“ciclos diferentes”; IX. Adotar os seguintes procedimentos 
na remoção da cobertura vegetal para executar a atividade: 
a) suprimir a vegetação aos poucos e apenas na proporção 
que se avança na área; b) picotar todo o material lenhoso e 
estocar para ser espalhado sobre o solo, posteriormente; c) 
em hipótese alguma deverá fazer uso de queimadas para 
remoção da vegetação; d) obter a manifestação do Instituto 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA quanto à 
supressão de vegetação. Prazo: 90 dias; X. Replantar, 
sempre que possível, em áreas adjacentes, as espécies 
arbóreas retiradas; XI. Priorizar a contratação da mão de 
obra local no atual estágio do empreendimento, a fim de 
minimizar os impactos sócio-econômicos, além do 
conhecimento das particularidades da região pelos 
mesmos; XII. Implantar, imediatamente, faixa de segurança 
para exploração mineral, com sistema de segurança e 
monitoramento de pessoas e animais na área de influência 
direta e indireta do empreendimento; XIII. Aplicar, nas 
diversas etapas da mineração, a Norma Regulamentadora 
NR – 22, com redação dada pela Portaria n.° 2.037 de 
15/12/99; XIV. apresentar à SEDUR o Decreto de Lavra, 
expedido pelo DNPM, compatível com a área da licença, 
sem o qual esta licença poderá ser cancelada. Prazo: 60 
dias. XV. Dispor, de imediato, o rejeito e/ou “bota-fora”, em 
pilha, seguindo parâmetros da Norma Técnica NBR-13029; 
XVI. Apresentar à SEDUR, Carta de Viabilidade de Serviços 
Públicos - SESP, para o recolhimento dos resíduos sólidos. 
Prazo: 60 dias. XVII. Efetuar o recolhimento e a destinação 
final do lixo doméstico das faixas marginais da jazida, de 
acordo com o Art. 75 do Regulamento da Lei Estadual n° 
10.431, de 20 de dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto 
Estadual nº 11.235, de 10 de outubro de 2008; XVIII. Adotar 
as seguintes medidas, quanto à saúde e segurança dos 
trabalhadores: a) elaborar e implantar programa de saúde 
do trabalhador e segurança do trabalho, que priorize 
medidas preventivas de caráter coletivo (envolvendo 
treinamento e capacitação), conforme normas definidas 
pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego; b) 
adotar, quando necessário, medidas de correção, na 
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seguinte ordem de prioridade: 1) eliminação da fonte de 
risco; 2) controle do risco na fonte; 3) controle do risco no 
meio ambiente de trabalho; 4) proteção individual, incluindo 
diminuição do tempo de exposição e utilização de EPI, estes 
contemplados, quando as medidas de proteção coletiva 
forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa 
proteção contra os riscos de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho; XIX. Cumprir todas as ações 
propostas para a proteção ambiental, além do 
monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro de 
Caracterização do Empreendimento - RCE e Plano de 
Recuperação de área Degradada - PRAD, enviados à 
SEDUR, e não permitir estocar e dispor os rejeitos, na 
vertente da área da mineração, assim como espalhá-los 
pelas frentes da lavra e praça de embarque; XX. Fica 
terminantemente proibida: a) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas Áreas de Preservação Permanente 
– APP; b) modificar e/ou lavrar substância mineral nas áreas 
onde os usos foram previamente estabelecidos, em Leis 
e/ou Decretos Municipais, Estaduais ou Federais 
divergentes ou incompatíveis com a atividade de mineração, 
e/ou nos usos existentes, a exemplo de rodovias, ruas, 
áreas de lotes, áreas verdes e áreas destinadas a 
equipamentos comunitários, etc; c) a deposição e/ou 
lançamento de quaisquer materiais, resíduos e/ou produtos 
resultantes do processo de lavra, em locais que possa direta 
ou indiretamente vir a comprometer a qualidade das águas 
superficiais e/ou subterrâneas, bem como causar impactos 
paisagísticos ou danos ao meio biótico; XXI Limitar a lavra 
de areia às áreas definidas na poligonal que consta do 
Memorial Descritivo da Área aprovado no DNPM, 
ressalvadas as condições estabelecidas nesta licença e na 
legislação vigente; XXII. Otimizar os acessos, já existentes, 
com melhoramentos, sinalização e ampliação da rede de 
drenagem, porém, sem utilização da exploração de jazidas; 
XXIII. Não constituir ameaça ao equilíbrio ecológico nem as 
áreas de atração turística, de valor ambiental e de beleza 
paisagística; XXIV. Não constituir ameaça à segurança da 
população nem comprometer o desenvolvimento urbano da 
região; XXV. Não prejudicar o funcionamento regular de 
escolas, hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso 
ou similares; XXVI. Requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.
 
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como, cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 

Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogam – se as disposições em contrário, mais 

odetidamente a Portaria n. 72/2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 07 DE OUTUBRO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE
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PORTARIA Nº 89 / 2013
DE 07 DE OUTUBRO DE 2013

  
“Dispõe sobre a Aprovação do 
desmembramento de um Lote, medindo 
16.396,00m², situado no Loteamento 
Condomínio Busca Vida, situado em 
Catú de Abrantes, Município de 
Camaçari, em duas áreas de 7.775,76m² 
e 8.620,24m², cada na forma que indica”.

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

o Administrativo n 16.912/2013, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de um Lote, 
medindo 16.396,00m, situado no Loteamento 
Condomínio Busca Vida, situado em Catú de 
Abrantes, Município de Camaçari, em duas áreas de 
7.775,76m² e 8.620,24m². 

Parágrafo único – O Lote ora desmembrado é de 
propriedade de ANGELO CALMON DE SÁ, ARATÚ 
– EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE 
SEGUROS LTDA, FRANCISCO DE SÁ JUNIOR, 
HENRIQUE PAULO CALMON DE BARROS 
BARRETO, HENRIQUE DE BARROS BARRETO, 
RICARDO DE BARROS BARRETO, devidamente 
registrada no Cartório do 1º Ofício da Comarca de 
Camaçari – Bahia, sob matrícula de nº 25.742, 
datada de 09 de março de 2009. 

Art. 2° - A situação atual do lote está assim descrita:

o LOTE N 60

O referido lote limita-se pela frente com a Rua 
existente numa extensão total de 100,00m. Ao fundo 
limitando-se com terrenos de Marinha numa 
extensão de 100,00m. Lado Direito limitando-se com 
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o Lote 61 numa extensão de 200,00m. Lado 
Esquerdo limitando-se com o Lote 59 numa 
extensão de 185,00m. Lote este que possui uma 
Área de Terreno Próprio de 16.396,00m2.   

Art. 3° - Os lotes desmembrados ficam assim 
descritos e caracterizados:

o 
LOTE N 60A 

O referido lote limita-se pela frente com a Rua 
existente numa extensão total de 50,00m. Ao fundo 
limitando-se com terrenos de Marinha numa 
extensão de 50,00m. Lado Direito limitando-se com 
o Lote 60B numa extensão de 193,27m. Lado 
Esquerdo limitando-se com o Lote 59 numa 
extensão de 185,00m. Lote este que possui uma 
Área de Terreno Próprio de 7.776,76m2.   

o LOTE N 60B

O referido lote limita-se pela frente com a Rua 
existente numa extensão total de 50,00m. Ao fundo 
limitando-se com terrenos de Marinha numa 
extensão de 50,00m. Lado Direito limitando-se com 
o Lote 61 numa extensão de 200,00m. Lado 
Esquerdo limitando-se com o Lote 60B numa 
extensão de 193,27m. Lote este que possui uma 
Área de Terreno Próprio de 8.620,24m2. 

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 DE CAMAÇARI, 
EM 07 DE OUTUBRO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO

PORTARIA Nº. 91 / 2013
DE 07 DE OUTUBRO DE 2013

     

“Dispõe sobre a aprovação do 
remembramento dos Lotes 7, 8 e 9, 
Quadra 27, medindo 326,25m², 329,64 e 
292,63m², respectivamente, integrantes 
do “Loteamento Vívea Camaçari” 
situados em Parafuso, Distrito Sede, 

neste Município, que formará em uma 
nova área com 948,52m², e seu posterior 
desmembramento em 02 novas áreas na 
forma que indica.”     

 

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

o 
Administrativo n 15.732/2013, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o remembramento dos Lotes 
7, 8 e 9 da Quadra 27, todos integrantes do 
Loteamento Vívea Camaçari, situados em Parafuso, 
Km 8, Distrito Sede, neste Município, medindo 
326,25m², 329,64 e 292,63m², respectivamente, 
formando uma nova área com 948,52m², e seu 
posterior desmembramento em 02 novas áreas na 
forma que indica:

Parágrafo único – Os Lotes ora remembrados são 
pertencentes a MAD EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA, devidamente registradas no 
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de 
Camaçari – Bahia, sob as matrículas de nº 19.833, 
19.834 e 19.835, datadas de 06 de agosto de 2013.

Art. 2° - A situação atual dos Lotes estão assim 
descritas e caracterizadas:

 LOTE 7 DA QUADRA 27
Faz frente para a Alameda da Campina onde mede 
28,65m divididos em dois segmentos, 7,46m em 
linha reta e 21,19m em curva de raio 9,00m, assim 
considerada sua frente principal. Da frente aos 
fundos de quem da mencionada rua olha para o 
terreno mede: 19,60m lado direito, assim 
considerada sua frente secundária, confrontando 
com a Alameda das Brisas, 29,24m do lado 
esquerdo confrontando com o lote 8 da mesma 
quadra, perfazendo uma superfície total de 

2326,25m  (Trezentos e vinte e seis metros 
quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados), 
conforme planta de loteamento.

LOTE 8 DA QUADRA 27
Faz frente para a Alameda da Campina onde mede 
10,00m. Da frente aos fundos de quem da 
mencionada rua olha para o terreno mede: 29,24m 
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lado direito confrontando com o lote 7; 32,08m do 
lado esquerdo confrontando com o lote 9; 14,15m 
nos fundos divididos em dois segmentos: 5,08m e 
9,07m ambos em linha reta confrontando com parte 
do lote 6; todos da mesma quadra e com a Alameda 
das Brisas, perfazendo uma superfície total de 

2329,64m  (Trezentos e vinte e nove metros 
quadrados e sessenta e quatro decímetros 
quadrados), conforme planta de loteamento.

 LOTE 9 DA QUADRA 27
Faz frente para a Alameda da Campina onde mede 
11,00m. Da frente aos fundos de quem da 
mencionada rua olha para o terreno mede: 32,08m 
lado direito confrontando com o lote 8; 21,12m do 
lado esquerdo confrontando com o lote 10; 15,53m 
nos fundos confrontando com parte do lote 6; todos 
da mesma quadra, perfazendo uma superfície total 

2de 292,63m  (Duzentos e noventa e dois metros 
quadrados e sessenta e três decímetros 
quadrados), conforme planta de loteamento.

Art. 3° - Os Lotes ora remembrados ficam assim 
descritos e caracterizados:

LOTE 7A DA QUADRA 27
Faz frente para a Alameda da Campina onde mede 
49,65m divididos em dois segmentos, 28,46m em 
linha reta e 21,19m em curva de raio 9,00m, assim 
considerada sua frente principal. Da frente aos 
fundos de quem da mencionada rua olha para o 
terreno mede: 28,67m lado direito, assim 
considerada sua frente secundária, confrontando 
com a Alameda das Brisas, 21,12m do lado 
esquerdo confrontando com o lote 10; 20,61m nos 
fundos confrontando com o lote 6, ambos da mesma 
quadra, perfazendo uma superfície total de 

2948,52m  (novecentos e quarenta e oito metros 
quadrados e cinquenta e dois decímetros 
quadrados), conforme planta de loteamento.

Art. 4° - As áreas ora desmembradas ficam assim 
descritas e caracterizadas:

LOTE 7B DA QUADRA 27
Faz frente para a Alameda da Campina onde mede 
35,05m divididos em dois segmentos, 13,86m em 
linha reta e 21,19m em curva de raio 9,00m, assim 
considerada sua frente principal. Da frente aos 
fundos de quem da mencionada rua olha para o 
terreno mede: 28,67m lado direito, assim 
considerada sua frente secundária, confrontando 
com a Alameda das Brisas, 35,67m do lado 
esquerdo confrontando com o lote 7C da mesma 
quadra, perfazendo uma superfície total de 

2534,10m  (quinhentos e trinta e quatro metros 
quadrados e dez decímetros quadrados), conforme 
planta de loteamento.

LOTE 7C DA QUADRA 27
Faz frente para a Alameda da Campina onde mede 
14,60m, assim considerada sua frente principal. Da 
frente aos fundos de quem da mencionada rua olha 
para o terreno mede: 35,67m lado direito 
confrontando com o lote 7B; 21,12m do lado 
esquerdo confrontando com o lote 10; 20,61m nos 
fundos confrontando com o lote 6; todos da mesma 
quadra, perfazendo uma superfície total de 

2
414,42m  (quatrocentos e quatorze metros 
quadrados e quarenta e dois decímetros 
quadrados), conforme planta de loteamento.
                                       
Art. 5º - Os lotes resultantes deste ato, deverão 
obedecer aos recuos e parâmetros urbanísticos 
previstos no TAC – Termo de Acordo e Compromisso 
Original. Caso sejam lotes de esquina, além de 
obedecer o recuo frontal para a testada principal, 
deverá manter um recuo mínimo de 3,00 (três) 
metros para a testada secundária.
                                       
Art. 6º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e 
Oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, 
sob pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 7° - 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 DE CAMAÇARI, 
EM 07 DE OUTUBRO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO

PORTARIA Nº. 92 / 2013
DE 07 DE OUTUBRO DE 2013

        

“Dispõe sobre a aprovação do remembramento 
dos Lotes 18 e 19, Quadra 28, medindo 
326,27m² e 290,46 m², respectivamente, 
integrantes do “Loteamento Vívea Camaçari” 
situados em Parafuso, Distrito Sede, neste 
Município, que formará em uma nova área com 
616,73m², na forma que indica.”

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 

o tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
15.736/2013, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,
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RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o remembramento dos Lotes 18 e 19 
da Quadra 28, ambos integrantes do Loteamento Vívea 
Camaçari, situados no Distrito Sede, Km 8, Via Parafuso, 
neste Município, medindo 326,27m² e 290,46 m², 
respectivamente, formando uma nova área com 616,73m², 
na forma que indica:

Parágrafo único – Os Lotes ora remembrados são 
p e r t e n c e n t e s  a  M A D  E M P R E E N D I M E N T O S  
IMOBILIARIOS LTDA, devidamente registrados no Cartório 
do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari – Bahia, 
sob as matrículas de nº 19.859 e 19.860, datadas de 06 de 
agosto de 2013.

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

 
LOTE 18 DA QUADRA 28
Faz frente para a Alameda Horizonte onde mede 13,39m. Da 
frente aos fundos de quem da mencionada rua olha para o 
terreno mede: 33,48m lado direito confrontando com os lotes 
15, 16 e 17; 25,84m do lado esquerdo confrontando com o 
lote 19; 11,00m nos fundos confrontando com parte do lote 
20; todos da mesma quadra, perfazendo uma superfície total 

2de 326,27m  (Trezentos e vinte e seis metros quadrados e 
vinte e sete decímetros quadrados), conforme planta de 
loteamento.

LOTE 19 DA QUADRA 28
Faz frente para a Alameda Horizonte onde mede 21,01m 
divididos em dois segmentos 12,33m em linha reta e 8,68m 
em curva de raio 9,00m e 11,42m em linha reta, assim 
considerada sua frente principal. Da frente aos fundos de 
quem da mencionada rua olha para o terreno mede: 25,84m 
lado direito confrontando com o lote 18 da mesma quadra, 
14,00m nos fundos confrontando com parte do lote 20, da 
mesma quadra, perfazendo uma superfície total de 

2290,46m  (Duzentos e noventa metros quadrados e 
quarenta e seis decímetros quadrados), conforme planta de 
loteamento.

Art. 3° - Os Lotes ora remembrados ficam assim descritos e 
caracterizados:

LOTE 18A DA QUADRA 28
Faz frente para a Alameda Horizonte onde mede 34,40m 
divididos em dois segmentos 25,72m em linha reta e 8,68m 
em curva de raio 9,00m, assim considerada sua frente 
principal. Da frente aos fundos de quem da mencionada rua 
olha para o terreno mede: 33,48m lado direito confrontando 
com os lotes 15, 16 e 17 todos da mesma quadra,11,42m 
assim considerada sua frente secundaria confrontando com 
a Alameda Horizonte, 25,00m nos fundos confrontando com 
o lote 20, da mesma quadra, perfazendo uma superfície total 

2de 616,73m  (seiscentos e dezesseis metros quadrados e 
setenta e três decímetros quadrados), conforme planta de 
loteamento.

Art. 4º - Os lotes resultantes deste ato, deverão obedecer 
aos recuos e parâmetros urbanísticos previstos no TAC – 
Termo de Acordo e Compromisso Original. Caso sejam lotes 
de esquina, além de obedecer o recuo frontal para a testada 
principal, deverá manter um recuo mínimo de 3,00 (três) 
metros para a testada secundária.

                                       
Art. 5º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 07 DE OUTUBRO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 144/2013,
 DE 02 DE OUTUBRO DE 2013.

“Regulamenta as modificações na 
circulação de tráfego, na área de 
estacionamento e operação do sistema de 
transporte público em trecho da Av. Luiz 
Gonzaga, Rua Abaré, Rua Alagoinhas e Av. 
Rio Camaçari em virtude das obras de 
esgotamento sanitário e dá outras 
providências.”

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Municipal nº. 730, de 18 
de maio de 2006 e Decreto Municipal nº. 4521, de 05 de 
outubro de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º. – Proibir a circulação, parada e estacionamento de 
veículos na Av. Luiz Gonzaga, inclusive nas intersecções 
com a Av. Concêntrica com a Av. Luiz Gonzaga.

§ Único: Durante a execução dos serviços a Av. Rio 
Camaçari terá acesso local, do trecho compreendido da 
interseção da Av. Concêntrica com a Av. Luiz Gonzaga.

Art. 2º. – Designar, como rotas alternativas de acesso Av. 
Concêntrica sentido a Av. 28 de setembro e Av. Luiz 
Gonzaga, Rua da Ponte Bairro da Gleba H.

Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo seus feitos a partir das 9h do dia 07 
de outubro de 2013 até o dia 21 de outubro de 2013.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 02 DE OUTUBRO DE 2013.

S
T

T

SECRETARIA DE TRANSITO 
E TRANSPORTES
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Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 14 DE OUTUBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 145/2013,
DE 09 DE OUTUBRO DE 2013.

“Exonerar a Pedido Servidor Nomeado 
para o Exercício de Cargo 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. 4521, de 05 de outubro de 2007;
Considerando a conclusão do Processo Administrativo nº. 
132/2013;
Considerando o pedido de exoneração formulado pelo 
Servidor, em 03 de outubro de 2013;
Considerando ainda a possibilidade legal do pedido, nos 
termos do Estatuto dos Servidores do Município – (§ primeiro 
do art. 46, da Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998);

RESOLVE:

Art. 1º. - EXONERAR, a pedido o servidor CLAUDIO 
HENRIQUE BERNARDO PINTO, do cargo de Agente de 
Fiscalização de Trânsito, Matrícula nº. 1092, Lotado na 
Diretoria Técnica de Trânsito – DTT, da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público, a partir de 03 de outubro de 
2013.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 12 DE AGOSTO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 146/2013,
DE 14 DE OUTUBRO DE 2013.

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

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 

das especificadas nos termos da Lei Municipal nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio de 
2006 e Decreto Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro de 
2007;

Considerando o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998);

RESOLVE

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

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 14 DE OUTUBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EDITAL Nº 011/2013
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, conforme o disposto no § 1º do art. 282 CTB 
e art. 12 da Resolução 404, faz saber por meio do presente 
Edital após esgotadas as tentativas de ciência por meio da 
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, via remessa postal, N O T I F I C A 
o proprietário ou legítimo possuidor do veículo, abaixo 
discriminado, no Anexo único deste Edital, no prazo descrito, 
querendo, para interpor Recurso Administrativo, em grau de 
primeira instância, protocolado na Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari  - STT  localizada  
na Rua Lateral de Dentro, s/n, Jardim Limoeiro, Camaçari/BA, 
CEP 42800-000, Fone (071) 3622-7703.
O recurso em epígrafe deverá ser instruído com requerimento, 
devidamente datado e assinado, perante a autoridade que 
impôs a penalidade, consignando o nome, endereço com CEP, 
telefone, identidade e CPF/CNPJ do recorrente, placa do 
veículo e número do Auto de Infração de Trânsito, exposição 
dos fatos, fundamentos legais e documentos que comprovem a 
alegação, como também cópia da Notificação da Penalidade, 
cópia do CRLV, cópia da CNH.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE OUTUBRO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

ANEXO ÚNICO 
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EDITAL Nº 012/2013
NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, conforme o disposto no § 1º do 
art. 282 CTB e art. 12 da Resolução 404, faz saber 
por meio do presente Edital que após esgotadas 
as tentativas de ciência por meio da 
NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO 
DE TRÂNSITO, via remessa postal, NOTIFICA o 
proprietário ou legitimo possuidor do veiculo, 
abaixo discriminado, para no prazo descrito, 
querendo, interpor Defesa de Autuação ou Indicar 
Condutor Infrator, conforme   Formulário de 
Identificação do Condutor Infrator, expedido pela 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari - STT  localizada  na Rua 
Lateral de Dentro, s/n, Jardim Limoeiro, 
Camaçari/BA, CEP 42800-000, Fone (071) 3622-
7703.

Recomenda-se, para interposição da Defesa de 
Autuação, sob pena de não produzir os efeitos 
legais, apresentação de requerimento, cópia da 
Notificação da Autuação de Infração de Trânsito, 
cópia do CRLV e CNH, cópia do comprovante de 
residência, cópia de documento que comprove a 
assinatura do requerente ou procuração, quando 
for o caso. Na hipótese de Indicação do 
Condutor Infrator juntar igualmente os 
documentos supramencionados, bem como 
Formulário de Indicação do Condutor.
Atribui-se ao proprietário e/ou ao condutor a 
responsabilidade nas esferas penal, cível e 
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administrativa pela veracidade das informações e 
documentos fornecidos ao órgão de trânsito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE 
OUTUBRO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

ANEXO
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EXTRATO DA ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 

INFRAÇÕES – JARI

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, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos no período de setembro de 2013.
Extrato da Ata da 14ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 27 de setembro de 
2013, às 10h00min horas, na sala 14 do Edifício Alzira Dias, 
2º andar, na Rua Francisco Drumond, 391, neste município, 
onde se reuniram em sessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, para 
proceder ao julgamento dos processos de recursos de 
infrações de trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 2ª 
Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 do 
Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI

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, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos no período de setembro de 2013.
Extrato da Ata da 15ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 30 de setembro de 
2013, às 10h00min horas, na sala 14 do Edifício Alzira Dias, 
2º andar, na Rua Francisco Drumond, 391, neste município, 
onde se reuniram em sessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, para 
proceder ao julgamento dos processos de recursos de 
infrações de trânsito relacionados abaixo:
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Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 2ª 
Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 do 
Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

COORDENADORIA DE MATERIAIS E 
PATRIMÔNIO

HOMOLOGAÇÃO 
 

A Secretaria da Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 108/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de fardamento para atender as 
necessidades dos agentes de combate às endemias do 
Centro de Controle de Zoonoses do Município de Camaçari - 
Bahia. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/10/2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 117/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de compressa 
cirúrgica e de gaze, para atender as Unidades de Saúde do 
Município. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/10/2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO - n.º 093/2013 - COMPEL (Presencial). OBJETO: 
Contratação empresa especializada na prestação de serviço 

de produção de eventos para fazer a logística de grupos 
culturais, palestrantes, artistas e oficineiros do FESTIVAL 
DE CULTURA E ARTE a ser realizado de 22/10/2013 a 
27/10/2013 bem como, a logística de grupos culturais, 
teatrais, circenses, pocket show circense e oficineiros da 2ª 
EDIÇÃO DO PROJETO CULTURA EM MOVIMENTO a ser 
realizado no período de 17/11/2013 a 25/10/2014. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 16/10/2013. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 PREGÃO - n.º 094/2013 (Presencial) – COMPEL - 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de produção de eventos para 
realização da Festa do Dia do Servidor. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 17/10/2013. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO Nº 123/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE -
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/10/2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO Nº 100/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de fixador, 
cateter para oxigênio, extensão para aspiração e frasco 
umidificador, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 15/10/2013. VITAL SAMPAIO NETO.



PÁGINA 43PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  537 - de 12 a 18 de Outubro de 2013 - 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO - n.º 075/2013 (Eletrônico) – COMPEL - 
OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de 
Equipamentos de In formát ica (NOTEBOOK e 
ULTRABOOK) para futuras contratações de acordo com a 
necessidade e conveniência da Administração Municipal. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2013. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS. 

EXTRATO DE CONTRATO
 

CONTRATO N.º 245/2013. CONTRATADA: THIAGO 
PEREIRA DE ANDRADE - ME. LICITAÇÃO: Pregão 
Presencial n.º 108/2013 – COSEL/SAÚDE. OBJETO: 
Aquisição de fardamento para atender as necessidades dos 
agentes de combate às endemias do Centro de Controle de 
Zoonoses do Município de Camaçari - Bahia. Vencedora do 
lote 01. Valor Global: R$ 59.570,00 (cinquenta e nove mil 
e  qu inhentos  e  se tenta  rea is ) .  DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 4031; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 0001.014-27 e 0102.027. 
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

CONTRATO N.º 258/2013. GRUPO MULTI EVENTOS 
LTDA – ME A LICITAÇÃO: Pregão n.º 093/2013 
(Presencial) – COMPEL. OBJETO: Contratação empresa 
especializada na prestação de serviço de produção de 
eventos para fazer a logística de grupos culturais, 
palestrantes, artistas e oficineiros do FESTIVAL DE 
CULTURA E ARTE a ser realizado de 22/10/2013 a 
27/10/2013 bem como, a logística de grupos culturais, 
teatrais, circenses, pocket show circense e oficineiros da 2ª 
EDIÇÃO DO PROJETO CULTURA EM MOVIMENTO a ser 
realizado no período de 17/11/2013 a 25/10/2014. Valor 
Global: R$ 601.818,00 (seiscentos e um mil, oitocentos e 
dezoito reais). DATA DA ASSINATURA: 16 de Outubro de 
2013. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

CONTRATO N.º 261/2013. CONTRATADO: RODRIGUES 
E EDINGTON LTDA - EPP: Pregão Presencial n.º 
094/2013 – COMPEL. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de produção de 
eventos para realização da Festa do Dia do Servidor. Valor 
Global: R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais). 
Projeto/Atividade: 2019; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00; Fonte: 0001.000. DATA DA ASSINATURA: 17 
de outubro de 2013. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
174/2013. CONTRATADA: NEVE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 117/2013 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de compressa 
cirúrgica e de gaze, para atender as Unidades de Saúde do 
Município. Vencedora do lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 
14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 07/10/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
175/2013. CONTRATADA: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E MATÉRIAL HOSPITALAR LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 117/2013 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de compressa 
cirúrgica e de gaze, para atender as Unidades de Saúde do 
Município. Vencedora do lote 03. VALOR GLOBAL: R$ 
116.000,00 (cento e dezesseis mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 07/10/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
1 7 6 /2 0 1 3 .  C ON TR ATA D A :  J  S  C OMÉR C IO ,  
IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 117/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de compressa cirúrgica e 
de gaze, para atender as Unidades de Saúde do Município. 
Vencedora dos lotes 02 e 04. VALOR GLOBAL: R$ 
49.000,00 (quarenta e nove mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 07/10/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
177/2013. CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 123/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedor 
dos lotes 01 e 06. VALOR GLOBAL: R$ 4.840,00 (quatro 
mil oitocentos e quarenta reais). DATA DA ASSINATURA: 
17/10/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
156/2013. CONTRATADA: DIVIMED COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 100/2013 - COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro objeto registro de preço para aquisição de fixador, 
cateter para oxigênio, extensão para aspiração e frasco 
umidificador, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora dos lotes 04 e 05. VALOR GLOBAL: R$ 
17.650,00 (dezessete mil seiscentos e cinqüenta reais). 
DATA DA ASSINATURA: 15/10/2013. VITAL SAMPAIO 
NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
157/2013. CONTRATADA: LINE MED COMERCIAL 
EIRELI. PREGÃO PRESENCIAL N.º 100/2013 - 
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro objeto registro de 
preço para aquisição de fixador, cateter para oxigênio, 
extensão para aspiração e frasco umidificador, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora do lote 03. VALOR GLOBAL: 
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). DATA DA ASSINATURA: 
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15/10/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
171/2013. CONTRATADA: LOGIN INFORMÁTICA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. PREGÃO 
ELETRÔNICO  N.º 075/2013 – COMPEL – OBJETO: 
Registro de Preço para Aquisição de Equipamentos de 
Informática (NOTEBOOK e ULTRABOOK) para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e conveniência 
da Administração Municipal. Vencedora do lote 01. VALOR 
GLOBAL: R$1.444.000,00 (um milhão quatrocentos e 
quarenta e quatro mil reais). DATA DA ASSINATURA: 
01/10//2013. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
1 7 2 / 2 0 1 3 .  C O N T R ATA D A :  M I C R O T É C N I C A 
INFORMÁTICA LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO  N.º 
075/2013 – COMPEL – OBJETO: Registro de Preço para 
Aquisição de Equipamentos de Informática (NOTEBOOK e 
ULTRABOOK) para futuras contratações de acordo com a 
necessidade e conveniência da Administração Municipal. 
Vencedora do lote 02. VALOR GLOBAL: R$ 290.000,00 
(duzentos e noventa mil reais). DATA DA ASSINATURA: 
01/10/2013. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADA o 
P R E G Ã O  P R E S E N C I A L  N . º  0 6 0 / 2 0 1 3  –  
COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é Contratação de 
empresa para realizar o plano de formação continuada do 
programa Alfabetização de jovens e adultos – Brasil 
Alfabetizado, de modo a estabelecer uma relação dialógica 
da práxis pedagógica dos alfabetizadores que atuam nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal de ensino de 
Camaçari, 17/10/2013. Ana Carla Costa Paim – Pregoeira da 
COSEL/EDUCAÇÃO.

REVOGAÇÃO

O Secretário de Saúde, no uso das suas atribuições, 
oREVOGA os lotes 04, 05, 06 do PREGÃO N  057/2013 

(PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE, cujo objeto é o registro 
de preços para aquisição de sondas (aspiração, traqueal, 
retal e folley), destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Data da 
Revogação: 09/10/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

RETIFICAÇÃO 

                              
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SAÚDE, no uso de suas atribuições, retifica a tabela 
da homologação do Pregão n.º 070/2013 (Presencial) – 
COSEL/SAÚDE, na publicação veiculada no D.O.M., nº 534 
de 21 à 27/09/2013, na página 44.  
Onde se lê: 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação n.º 0107/2013 – Orzil Consultoria 
Ltda. 
Publicada no DOM n.º 536 de 05 á 11 de outubro de 2013.
Da data de homologação:  Onde se lê: 30/09/2013. Leia- 
se: 27/09/2013.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À FORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME.
Proc. nº 1015/2013 
Pela presente, fica esta empresa, notificada a apresentar 
defesa, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativa à 
solicitação de abertura de processo de penalização 
encaminhada pela Secretaria de Desenvolvimento Social - 
SEDES, referente ao Pregão Presencial nº 042/2013 - 
COMPEL, conforme relatado nos autos processuais (Cópia 
do Processo nº 1015/2013 na CMP). Informamos que o não 
atendimento da presente notificação implicará na revelia do 
fornecedor, ensejando a aplicação das penalidades 
cabíveis. A defesa deverá ser apresentada perante a 
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores. 

Ana Paula Souza Silva
Presidente - COPEC

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foram adiadas as datas 
referente à licitação abaixo, a ser realizada no site de 

licitações do Banco do Brasil (www.licitacoe-e.com.br).

PREGÃO N.º 163/2013 (ELETRÔNICO) – COSEL/SESAU -  
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos ( formocresol ,  t r icresol formal ina,  
paramonoclorofenolcanforado, eugenol, soda clorada, 
eucaliptol e edta), para atender as Unidades de Saúde e ao 
Centro de especialidades Odontológicas do Município de 
Camaçari. Acolhimento: 31/10/2013 a partir das 08h; 
Abertura: 01/11/2013, às 13h30min; Disputa: 01/11/2013, 

às 14h30min. Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Tel.: (71) 3621-6655. Maria Santos Correia - 
Pregoeira da COSEL/SESAU.

AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO N.º 146/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de impressos 
gráficos (formulários), destinado à Secretaria da Saúde - 
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SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Munic ipa l .  Abertura:  01/11/2013,  às 09:00h.  

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Marco Aurélio Cavalcante Pavã – 
Pregoeiro da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 161/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Aquisição de impressos gráficos (formulários) para 
atender as necessidades dos diversos setores da Secretaria 
de Saúde do município de Camaçari – Bahia, incluindo 
transporte. Abertura: 05/11/2013, às 09h00min. 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Maria Santos Correia – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 113/2013 (ELETRÔNICO) – COSEL/SAUDE - 
Objeto: Aquisição Oto-Oftalmoscópio, Detector de 
batimentos Cardiaco-fetal e detector fetal para atender as 
Unidades de Pronto Atendimento Gravatá do município de 
Camaçari, Bahia. Acolhimento: 04/11/2013 a partir das 
08h; Abertura: 05/11/2013, às 13h30min.; Disputa: 
05/11/2013,  às 14h30min.  Edi ta l / Informações:  

www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6655. Maria 
Santos Correia - Pregoeira da COSEL/SAUDE.

PREGÃO N.º 168/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado à Secretaria da Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Mun ic ipa l .  Abertura:  06 /11 /2013,  às  09h00.  

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Christian Moraes Pinheiro – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 166/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Mun ic ipa l .  Abertura:  07 /11 /2013,  às  09h00.  

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Maria Santos Correia – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 097/2013 (PRESENCIAL) –COMPEL - 
Objeto: aquisição de fardamento de uso diário para atender 
a Coordenação da Defesa Civil nas ações de emergência do 
Município de Camaçari. Abertura: 01/11/2013, às 09:00min. 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6880. Rafael Souza dos Santos – Pregoeiro 
da COMPEL.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
AO CONTRATO 

Primeiro  Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N° 165/2013; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Atlântico Transportes 
e Turismos Ltda-ME.; Do Objeto: Alterar as Cláusulas 

Terceira e  Quarta  do instrumento original; Do Prazo: O 
prazo de prorrogação será de 03 (três ) meses, contados 
a partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo; 
Do Preço:  Em virtude do Contrato original,  ser de 
natureza de prestação de serviços de caráter 
continuado, e considerando a prorrogação de prazo 
contida na Cláusula Segunda, do presente Termo 
Aditivo, o valor global, proporcional, estipulado para o 
referido Instrumento é de R$ 895.948,32 (oitocentos e 
noventa e cinco mil novecentos e quarenta e oito reais e 
trinta e dois  centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Quarta do Contrato 
original. Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 23/09/2013; Ademar Delgado 
das Chagas – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 429/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa CAMPBEL – 
Construções e Terraplanagem Ltda.; Do Objeto: 
Prorrogação do prazo do Contrato original ; Do Prazo: 
Por força do presente Termo Aditivo, a data prevista para 
o encerramento do contrato original, que é de 05 de 
outubro de 2013, passará a ser de 06 de janeiro de 2014; 
Do Preço: por se tratar o presente termo aditivo de 
prorrogação de prazo e por existir saldo financeiro para 
execução dos serviços prestados, o valor ajustado para 
a prestação dos serviços contratados, constante no 
Caput da clausula Terceira do contrato de origem, 
permanecem sem sofrer qualquer alteração. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na Clausula 
Terceira do Contrato original. Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário, e de seu 
termo aditivo posterior, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 07/10/2013; Maria do Carmo 
Siqueira – Município. 

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços de Saúde N.º 111/2010; Contratante: 
Município de Camaçari- SESAU; Contratada: IMAC – 
Imagem Médica de Camaçari Ltda,  visando a execução 
de serviços de saúde da chamada Publica nº002/2009; 
Do Objeto: Alterar  o Parágrafo Segundo da Cláusula 
Oitava e a Cláusula Décima Quinta, do instrumento 
original; Do Prazo: O prazo de prorrogação será de 03 
(três) meses, contado da data de sua assinatura; Do 
Preço: Em virtude do Contrato original, ser de natureza 
de prestação de serviços de caráter continuado, e 
considerando a prorrogação de prazo contida na 
Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor 
global, proporcional, estipulado para o referido 
Instrumento é de R$ 294.308,76 (duzentos e noventa e 
quatro mil trezentos e e oito reais e setenta e seis  
centavos). Fica mantida a forma de pagamento prevista 
na Cláusula Décima, do Contrato original ;Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 30/09/2013; Vital Sampaio Neto – 
Município. 



150

Ademar Delgado das Chagas

Teobaldo Ribeiro da Silva Neto

PÁGINA 46 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  537 - de 12 a 18 de Outubro de 2013 - 

Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Décimo  Termo 
Aditivo Contrato N.º 002/2006; Contratante: Município 
de Camaçari- SESAU; Contratada: Maria Aparecida 
Brito; Do Objeto: retificar a clausula Segunda do 
Décimo Termo Aditivo ao instrumento original; Da 
Retificação: Em razão do equivoco quanto ao numero 
do Termo aditivo constante na clausula segunda do 
décimo Termo aditivo ao contrato original, onde se Le 
:na Clausula segunda, por força do presente termo 
aditivo a data prevista para encerramento do contrato 
original, prevista no oitavo termo  aditivo, que é de 04 de 
fevereiro de 2014; Leia-se : por força do presente termo 
aditivo a data prevista para encerramento do contrato 
original, prevista no nono termo  aditivo, que é de 04 de 
fevereiro de 2013;  Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus termos 
aditivos posteriores  não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 26/09/2013; Vital Sampaio 
Neto – Município.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 185/2010; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa COOMAP – 
cooperativa Nacional de Transporte Terrestre; Do 
Objeto: Alterar o caput da Cláusula Terceira  do 
instrumento original; Do Preço:  em razão do acréscimo 
de quantitativos,fica acrescido, através do  presente 
Termo Aditivo, o valor de R$ 761.766,90 (setecentos e 
sessenta e um mil setecentos e sessenta e seis reais e 
noventa  centavos), correspondendo a 19,34%, 
aproximadamente do total previsto no contrato original. 
Fica anexa nova planilha, tendo em vista o acréscimo de 
valor constante no presente Termo aditivo, conforme 
informações da SECAD Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Quarta do Contrato 
original. Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 01/10/2013; Ademar Delgado 
das Chagas – Município.

EXTRATO DA STT

AVISO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 018/2013
A Superintendência de Trânsito e Transporte Público - 
STT, através da Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 
público para o conhecimento de todos os interessados 
que fará realizar no dia 04 de novembro de 2013, às 
09h e 30min, na sede da STT, localizada na Rua Lateral 
de Dentro, s/n, Jardim Limoeiro, Camaçari-Ba, 
PREGÃO PRESENCIAL, visando a aquisição de 
material permanente, para atender às necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte do Município 
de Camaçari(BA), conforme especificações constantes 
no Anexo I, parte integrante e indissociável do Edital. Os 
interessados poderão obter o Edital e maiores 
esclarecimentos com a Pregoeira e Equipe de Apoio na 
sede da STT, endereço supracitado, telefone (71) 3622-
7703/7717, no horário de expediente das 09h às 11h e 

14h às 16h. Camaçari – BA, 17 de Outubro de 2013. Ana 
Maura Bezerra/Pregoeira. CONCORRÊNCIA N. º 
001/2013

CONCORRÊNCIA N. º 001/2013

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público - 
STT, através da Comissão Permanente de Licitação - 
COPEL, torna público para o conhecimento de todos os 
interessados que fará realizar no dia 24 de outubro de 
2013, às 09h e 30min, na sede da STT, localizada na 
Rua Lateral de Dentro, s/n, Jardim Limoeiro, Camaçari-
Ba, sessão para dar continuidade ao certame, 
Concorrência nº 001/2013, que visa contratação de 
empresa especializada em serviço de sinalização 
horizontal e vertical, para atender as necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte do município 
de Camaçari(BA). Os interessados poderão obter 
maiores esclarecimentos com a COPEL na sede da STT, 
endereço supracitado, telefone (71) 3622-7703/7717, no 
horário de expediente das 09h às 11h e 14h às 16h. 
Camaçari – BA, 16 de Outubro de 2013. Ana Maura 
Bezerra/Presidente COPEL.

EXTRATO  DA LIMPEC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
014/2012 de Serviços de Reforma de Pneus, com base 
no Pregão Presencial nº. 009/2012 CONTRATADA: 
Renovadora de Pneus São José; OBJETO: A 
prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) 
meses, nos termos da Cláusula Oitava, Parágrafo Único 
do contrato base, consoante, Inciso III, Art. 57 da Lei 
8.666/93, permanecem inalteradas todas as disposições 
do contrato base, não modificadas neste instrumento, 
especialmente a sua forma de pagamento; Assinatura: 
13/08/2013 - Alfredo Ernesto de Andrade – Diretor 
Presidente.


