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DECRETO DE 24 DE JULHO DE 2017

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 no processo administrativo 1202/2017, no 
qual analisa o pedido de exoneração da servidora, 

 
RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora JAIARA ALVES DA 
SILVA OLIVEIRA, cadastro 62502, do cargo de Auxiliar 
de Disciplina-Nível I-B, da estrutura da Secretaria da 
Educação-SEDUC, com data retroativa a 07/04/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 DE JULHO DE 2017

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 no processo administrativo 986/2017, no qual 
analisa o pedido de exoneração da servidora, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora ELAINE SOUSA 
ANDRADE DE JESUS, cadastro 62503, do cargo de 
Auxiliar de Disciplina-Nível II-B, da estrutura da 
Secretaria da Educação-SEDUC, com data retroativa a 
24/03/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 DE JULHO DE 2017

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 no processo administrativo 953/2017, no qual 
analisa o pedido de exoneração do servidor, 

 
RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor MARCOS PAULO 
SOUZA DIAS, cadastro 60364, do cargo de Professor I- 
Nível I-B, da estrutura da Secretaria de Educação-
SEDUC, com data retroativa a 23/03/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 DE JULHO DE 2017

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 no processo administrativo 1418/2017, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 

 
RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor PAULO RICARDO DA 
SILVA BARBOSA, cadastro 63480, do cargo de Auxiliar 
de Disciplina- Nível I-A, da estrutura da Secretaria de 
Educação-SEDUC, com data retroativa a 03/05/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE JULHO DE 2017.

DECRETOS



ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 28 DE JULHO DE 2017

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 no processo administrativo 763/2017, no qual 
analisa o pedido de exoneração do servidor, 

 
RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora MARIA DE LURDES 
BARROS DA PAIXÃO, cadastro 8058, do cargo de 
Professor IV- Nível IV-B, da estrutura da Secretaria de 
Educação-SEDUC, com data retroativa a 08/03/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE AGOSTO DE 2017

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 01325/2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

 
 Colocar à disposição da Secretaria da Saúde do Estado 

da Bahia, a servidora JEAN CARLA DE LIMA, cadastro 
nº 9754, ocupante do cargo de Enfermeira, sem ônus 
para o ente cedente, até o período de 30 de dezembro de 
2017, nos termos do convênio de cooperação técnica, 
retroativo a 21 de fevereiro de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 2017   

                                                       
Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimentos a Servidor 
Municipal                                    

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº. 1222/2017.

R E S O L V E

Conceder a servidora CLARIONICE RAMOS DA SILVA, 
cadastro n.° 63236, ocupante do cargo de Assistente de 
Creche, lotada na Secretaria da Educação-SEDUC, 
Licença sem Vencimentos pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, com data retroativa a 01 de agosto de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO DE 2017. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2017                                                    

                                                     

                                                         
Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimento a Servidor 
Municipal.

                                                      

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e  
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Processo Administrativo nº. 1379/2017

RESOLVE

Suspender a licença sem vencimentos, concedida 
através do decreto de 17 de abril de 2015, da servidora 
ANDRÉA CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, 
matrícula: 9370, ocupante do cargo de Professor I, lotada 
na Secretaria da Educação – SEDUC, com data 
retroativa a 04 de abril de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO                                    

DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 2017    

                                                       
Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimentos a Servidor 
Municipal 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº. 1556/2017

R E S O L V E

Conceder a servidora GABRIELA SOARES MENDES 
DA SILVA, cadastro n.°  9862, ocupante do cargo de 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria de 
Saúde-SESAU, Licença sem Vencimentos pelo período 
de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 02 de outubro de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE SETEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 13 DE SETEMBRO DE 2017

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 no processo administrativo 1516/2017, no 

qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 

 
RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora JALINA DOS 
SANTOS MENEZES, cadastro 828958, do cargo de 
Coordenadora Pedagógica - Nível I-A, da estrutura da 
Secretaria da Educação-SEDUC, com data retroativa a 
09/05/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE SETEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 130/2017
DE 01 DE SETEMBRO DE 2017

Reconhece a Imunidade Tributária e 
concede Isenção de Taxas à SINDICATO 
DOS METALURGICOS DE CAMAÇARI, e 
dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
legais e considerando o disposto no art. 150, inciso VI, 
alínea “c” e § 4º da Constituição Federal de 1988 
combinado com o art. 14 do CTN, e art. 189, IV da Lei 
1.039/2009, e teor do Processo Administrativo nº 
24595/2014, de 30 de dezembro de 2014, 

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e 
ISENÇÃO DE TAXAS à entidade sindical SINDICATO 
DOS METALURGICOS DE CAMAÇARI, com inscrição 
no CNPJ sob o nº. 07.728.907/0001-10, com sede na 
Rua José Nunes de Matos, nº 113, Bairro do Centro,  
Camaçari/Bahia, CEP: 42.800-070, inscrições 
imobiliárias nºs 16155 e 39790, e inscrições mobiliárias 
nºs 28818001 e 28818002, conforme permissivo legal 
previsto art. 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição 
Federal de 1988, art. 14 do CTN, e art. 189, IV da Lei 
1.039/2009.

Art. 2º O reconhecimento desta imunidade diz respeito 
aos impostos, com efeitos a partir de 2014, e por 
extensão a TRSD porventura, incidentes em que a 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
25 de Setembro de 2017 - Ano XV

Nº 777 - Pagina. 03 de 13

S
E

F
A

Z
SECRETARIA DA FAZENDA



instituição seja contribuinte, com efeitos a partir de 2015.
 
Art. 3º Esta portaria em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 01 DE SETEMBRO DE 
2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 133/2017
DE 20 DE SETEMBRO DE 2017

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

Art. 1º. Prorrogar o prazo da Portaria 104/2017, que criou 
a Comissão de Sindicância Administrativa para 
análise e apuração da materialidade e autoria dos fatos 
narrados pela Controladoria Geral do Município por meio 
do Relatório de Auditoria Especial – OS n.º 008/2015, 
itens 9.1.1.2, 9.1.2.1.1, 9.1.2.2.1, 9.1.2.4 e 9.1.2.4.4, por 
mais 60 (sessenta) dias, para conclusão dos trabalhos e 
emissão do relatório final acerca da situação encontrada.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIODA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE SETEMBRO DE 
2017.

RENATO SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 31 /2017
DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 

Federal e pela Lei Orgânica do Município, institui a 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ATESTE DE 
DESPESAS DOS CONTRATOS Nº 096/2013 e 
226/2014, COM A EMPRESA RADIAL TRANSPORTE 
DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA – EPP, referente a 
fatura da SEDUC no Município de Camaçari – Ba.

RESOLVE 

Art. 1º – Ficam designados Geisa Any Dias Fonseca, 
cadastro nº 820744, Luís Cláudio Santana de Souza, 
cadastro nº 02081-7 e Matheus Martins D' Errico, 
cadastro nº 829486, este último como suplente, para 
compor a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ATESTE 
DE DESPESAS DOS CONTRATOS Nº 096/2013 e 
226/2014, COM A EMPRESA RADIAL TRANSPORTE 
DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA – EPP, referente a 
fatura da SEDUC com o fim especial de fiscalizar e 
atestar as despesas dos referidos contratos.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 18 DE 
SETEMBRO DE 2017. 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 161/2017
DE 22 DE SETEMBRO DE  2017

        
Dispõe sobre a aprovação da modificação 
de parte das Quadras 27, 34 e 35 do 
Loteamento Jardim Limoeiro, situado no 
município de Camaçari, totalizando uma 
área de 40.537,95m², na forma que indica. 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso das competências que lhe foram atribuídas pelos 
Decretos nº. 6720/2017 de 27 de abril de 2017, 4.365 de 
22 de fevereiro de 2007 e, ainda, no Decreto Municipal, 
datado do dia 02 de Janeiro de 2017, e tendo em vista o 
que consta no Processo Administ rat ivo nº  
01791.22.09.151.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,
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RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o Remembramento de 13(treze) lotes, 
modificando parte das quadras 27, 34 e 35 bem como 
duas áreas distintas do Jardim Limoeiro e posteriormente 
efetuando novo desmembramento.

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

QUADRA 27

LOTE  06

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo 
nº 06, com área de 800,00m², conforme descrito: 
Partindo do ponto 28A, (situado no limite com Estrada 26, 
definido pela coordenada 8.595.510,60 Norte e 
575.471,90 Leste), seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 150°23'33" chega-se ao ponto 29A, 
definido pela coordenada 8.595.496,69 Norte e 
575.479,81 Leste, confrontando neste trecho com 
Estrada 26.  Seguindo com distância de 50,00 m e 
azimute plano de 239°02'26" chega-se ao ponto 29B, 
definido pela coordenada 8.595.470,96 Norte e 
575.436,93 Leste, confrontando neste trecho com 2ª 
travessa 26; seguindo com distância de16,00 m e 
azimute plano de 330°24'25" chega-se ao ponto 28B, 
definido pela coordenada 8.595.484,88 Norte e 
575.437,57 Leste confrontando neste trecho com o lote 
19 /Q 27. Daí com azimute de 59°02'26” e distância de 
50,00m chega-se ao vértice 28A, confrontando com 
travessa 26/ área verde, ponto inicial da descrição.

LOTE 12

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo 
nº 12 com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo 
do ponto 34 (situado no limite com a Estrada 26, definido 
pela coordenada 8.595.427,11 Norte e 575.519,33 
Leste), seguindo com distância de 8,28m e azimute plano 
de 150°23'33'' chega-se ao ponto 34A, definido pela 
coordenada 8.595.419,99 Norte e 575.523,40 Leste, 
confrontando neste trecho com Estrada 26. Seguindo 
com distância circular com raio de 10,00m e arco de 
12,37m, até o ponto 39 definido pelas coordenadas 
8595409,18 Norte e 575520,55 Leste, confrontando 
neste trecho com a área unificada através da Portaria 
015/2009, daí com 42,46 m e azimute plano de 239°2'27'' 
chega-se ao ponto 36. Seguindo com distância de 16,00 
m e azimute plano de 330°23'21'' chega-se ao ponto 35, 
definido pela coordenada 8.595.401,39 Norte e 
575.476,47 Leste confrontando neste trecho com a área 
unificada através da Portaria 015/2009, daí com azimute 
de 59°2'26'' e distância de 50,00 m, confrontando com a 
área unificada através da Portaria 015/2009, chega-se ao 
vértice 34, ponto inicial da descrição.

LOTE 17

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo 
nº 17 com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo 
do ponto 28 (situado no limite com a área unificada 
através da Portaria 015/2009, definido pela coordenada 

8.595.473,07 Norte e 575.378,24 Leste), seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 
330°23'21''chega-se ao ponto 27, definido pela 
coordenada 8.595.486,99 Norte e 575.370,34 Leste, 
seguindo com distância de 50,00 m e azimute plano de 
59°2'26' chega-se ao ponto 26A, definido pela 
coordenada 8.595.512,71 Norte e 575.413,33 Leste, 
confrontando neste trecho com a Travessa 26, seguindo 
com distância de 16,00 m e azimute plano de 150°23'33'' 
chega-se ao ponto 27A, definido pela coordenada 
8.595.498,81 Norte e 575.421,11 Leste, daí com azimute 
de 239°2'27'' e distância de 50,00 m, confrontando com 
Lote 18 Quadra 27, chega-se ao vértice 28, ponto inicial 
da descrição.

LOTE 18

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo 
nº 18 com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo 
do ponto 29 (situado no limite com a área unificada 
através da Portaria 015/2009, definido pela coordenada 
8.595.459,16 Norte e 575.386,15 Leste), seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 
330°23'21''chega-se ao ponto 28, definido pela 
coordenada 8.595.473,07 Norte e 575.378,24 Leste, 
confrontando neste trecho com a área unificada através 
da Portaria 015/2009. Seguindo com distância de 50,00 
m e azimute plano de 59°2'26' chega-se ao ponto 27A, 
definido pela coordenada 8.595.498,81 Norte e 
575.421,11 Leste, confrontando neste trecho com Lote 
17 Q 27.  Seguindo com distância de 16,00 m e azimute 
plano de 150°23'33'' chega-se ao ponto 28B, definido 
pela coordenada 8.595.484,88 Norte e 575.429,02 Leste 
confrontando neste trecho com a Travessa 26, daí com 
azimute de 239°2'27'' e distância de 50,00 m, 
confrontando com Lote 19 Quadra 27, chega-se ao 
vértice 29, ponto inicial da descrição.

LOTE 19
 
LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo 
nº 19 com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo 
do ponto 30 (definido pela coordenada 8.595.445,25 
Norte e 575.394,06 Leste), seguindo com distância de 
16,00 m e azimute plano de 330°23'21''chega-se ao 
ponto 29, definido pela coordenada 8.595.459,16 Norte e 
575.386,15 Leste, confrontando neste trecho com a área 
unificada através da Portaria 015/2009. Seguindo com 
distância de 50,00 m e azimute plano de 59°2'26' chega-
se ao ponto 28B, definido pela coordenada 8.595.484,88 
Norte e 575.429,02 Leste, confrontando neste trecho 
com Lote 18 Q 27.  Seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 150°23'33'' chega-se ao ponto 29B, 
definido pela coordenada 8.595.470,96 Norte e 
575.436,93 Leste confrontando neste trecho com Lote 06 
Q 27, daí com azimute de 239°2'27'' e distância de 50,00 
m, confrontando com 2º Travessa 26, chega-se ao vértice 
30, ponto inicial da descrição.

 
QUADRA 34

LOTE 03
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LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo 
nº 03 com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo 
do ponto 18G (situado no limite com a área unificada 
através da Portaria 015/2009, definido pela coordenada 
8.595.522,32 Norte e 575.338,67 Leste), seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 
150°23'45''chega-se ao ponto 18E, definido pela 
coordenada 8.595.508,40 Norte e 575.346,57 Leste, 
confrontando neste trecho com a área unificada através 
da Portaria 015/2009. Seguindo com distância de 50,00 
m e azimute plano de 241°1'36' chega-se ao ponto 18F, 
definido pela coordenada 8.595.484,18 Norte e 
575.302,83 Leste, confrontando neste trecho com Lote 
04 Q 34.  Seguindo com distância de 16,00 m e azimute 
plano de 330°23'34''chega-se ao ponto 18H, definido 
pela coordenada 8.595.498,09Norte e 575.294,92 Leste 
confrontando Lote 18 Q34, daí com azimute de 61°1'36'' e 
distância de 50,00 m, confrontando com Lote 02 Q 34, 
chega-se ao vértice 18G, ponto inicial da descrição

LOTE 04

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo 
nº 04 com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo 
do ponto 18E (situado no limite com a área unificada 
através da Portaria 015/2009, definido pela coordenada 
8.595.508,40 Norte e 575.346,57 Leste), seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 
150°23'45''chega-se ao ponto 18C, definido pela 
coordenada 8.595.494,49 Norte e 575.354,48 Leste, 
confrontando neste trecho com a área unificada através 
da Portaria 015/2009. Seguindo com distância de 50,00 
m e azimute plano de 241°1'36'' chega-se ao ponto 18D, 
definido pela coordenada 8.595.470,16 Norte e 
575.310,80 Leste, confrontando neste trecho com Lote 
05 Q 34.  Seguindo com distância de 16,00 m e azimute 
plano de 330°23'34” chega-se ao ponto 18F, definido pela 
coordenada 8.595.484,18 Norte e 575.302,83 Leste 
confrontando neste trecho com Lote 19 Q 34, daí com 
azimute de 61°1'36'' e distância de 50,00 m, confrontando 
com Lote 03 Q 34, chega-se ao vértice 18E, ponto inicial 
da descrição.

LOTE 05

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo 
nº 04 com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo 
do ponto 18C (situado no limite com a área unificada 
através da Portaria 015/2009, definido pela coordenada 
8.595.494,49 Norte e 575.354,48 Leste), seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 
150°23'45''chega-se ao ponto 18A, definido pela 
coordenada 8.595.480,58 Norte e 575.362,38 Leste, 
confrontando neste trecho com a área unificada através 
da Portaria 015/2009. Seguindo com distância de 50,00 
m e azimute plano de 241°1'36'' chega-se ao ponto 18B, 
definido pela coordenada 8.595.456,36 Norte e 
575.318,64 Leste, confrontando neste trecho com Lote 
06 Q 34.  Seguindo com distância de 16,00 m e azimute 
plano de 330°23'34” chega-se ao ponto 18D, definido 
pela coordenada 8.595.470,16 Norte e 575.310,80 Leste 
confrontando neste trecho com Lote 20 Q 34, daí com 
azimute de 61°1'36'' e distância de 50,00 m, confrontando 
com Lote 04 Q 34, chega-se ao vértice 18C, ponto inicial 

da descrição.

LOTE 06

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo 
nº 04 com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo 
do ponto 18A (situado no limite com a área unificada 
através da Portaria 015/2009, definido pela coordenada 
8.595.480,58 Norte e 575.362,38 Leste), seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 
150°23'45''chega-se ao ponto 18, definido pela 
coordenada 8.595.466,68 Norte e 575.370,29 Leste, 
confrontando neste trecho com a área unificada através 
da Portaria 015/2009. Seguindo com distância de 50,00 
m e azimute plano de 241°1'36'' chega-se ao ponto 17A, 
definido pela coordenada 8.595.442,45 Norte e 
575.362,56 Leste, confrontando neste trecho com a área 
unificada através da Portaria 015/2009. Seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 330°23'34” 
chega-se ao ponto 18B, definido pela coordenada 
8.595.456,36Norte e 575.318,64 Leste confrontando 
neste trecho com Lote 21 QD 34, daí com azimute de 
61°1'36'' e distância de 50,00 m, confrontando com Lote 
05 Q 34, chega-se ao vértice 18A, ponto inicial da 
descrição.

QUADRA 35

LOTE 02

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo 
nº 02 com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo 
do ponto 52 (situado no limite com a Estrada 27, definido 
pela coordenada 8.595.333,88 Norte e 575.446,70 
Leste), seguindo com distância de 31,80 m e azimute 
plano de 150°23'33''chega-se ao ponto 49, definido pela 
coordenada 8.595.320,13 Norte e 575.454,90 Leste, 
confrontando neste trecho com Estrada 27. Seguindo 
com distância de 25,00 m e azimute plano de 239°2'27'' 
chega-se ao ponto 44A, definido pela coordenada 
8.595.294,12 Norte e 575.412,19 Leste, confrontando 
neste trecho com Lote 03 Q 35.  Seguindo com distância 
de 32,42 m e azimute plano de 330°23'21'' chega-se ao 
ponto 13A, definido pela coordenada 8.595.307,86 Norte 
e 575.404,00 Leste confrontando neste trecho com Lote 
01 Q 35, daí com azimute de 59°2'26'' e distância de 
25,00 m, confrontando com área unificada através da 
portaria 015/ 2009, chega-se ao vértice 52, ponto inicial 
da descrição.

LOTE 03

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo 
nº 03 com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo 
do ponto 49 (situado no limite com a Estrada 27, definido 
pela coordenada 8.595.320,13 Norte e 575.454,90 
Leste), seguindo com distância de 31,78 m e azimute 
plano de 150°23'33''chega-se ao ponto 46A, definido pela 
coordenada 8.595.306,39 Norte e 575.463,08 Leste, 
confrontando neste trecho com Estrada 27. Seguindo 
com distância de 25,00 m e azimute plano de 239°2'27'' 
chega-se ao ponto 44, definido pela coordenada 
8.595.280,37Norte e 575.420,38 Leste, confrontando 
neste trecho com Lote 05 Q 35.  Seguindo com distância 
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de 32,09 m e azimute plano de 330°23'21'' chega-se ao 
ponto 44A, definido pela coordenada 8.595.294,12Norte 
e 575.412,19 Leste confrontando neste trecho com Lote 
04 Q 35, daí com azimute de 59°2'26'' e distância de 
25,00 m, confrontando com Lote 02 Q 35, chega-se ao 
vértice 49, ponto inicial da descrição.

LOTE 05

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo 
nº 05 com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo 
do ponto 46A (situado no limite com a Estrada 27, 
definido pela coordenada 8.595.292,64 Norte e 
575.471,27 Leste), seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 150°23'33''chega-se ao ponto 11A, 
definido pela coordenada 8.595.278,90 Norte e 
575.479,47 Leste, confrontando neste trecho com 
Estrada 27. Seguindo com distância de 50,00 m e 
azimute plano de 239°2'27'' chega-se ao ponto 46, 
definido pela coordenada 8.595.252,88Norte e 
575.476,31 Leste, confrontando neste trecho com Área 
pública e Lote 06 Q 35.  Seguindo com distância de 16,00 
m e azimute plano de 330°23'21''chega-se ao ponto 47, 
definido pela coordenada 8.595.266,63 Norte e 
575.428,57 Leste confrontando neste trecho com Lote 20 
QD 35, daí com azimute de 59°2'26'' e distância de 50,00 
m, confrontando com Lote 04 Q 35, chega-se ao vértice 
46A, ponto inicial da descrição.

ÁREA UNIFICADA ATRAVES DA PORTARIA 015/2009: 
Área com 29.214,91m², conforme descrito: Partindo do 
marco 21, situado no limite com Estrada 26, definido pela 
coordenada geográfica de Latitude 12°42'11,65" Sul  e 
Longitude 38°18'18,75" Oeste, Datum SAD-69 e pela 
coordenada plana UTM 8.595.576,460 m Norte e 
575.434,480  m Leste, referida ao meridiano central 39° 
WGr; deste, confrontando neste trecho com Estrada 26,  
seguindo com  distância de 11,723 m e azimute plano de 
150°25'36"  chega-se ao marco  22, deste confrontando 
neste trecho com L02/Q27,  seguindo com distância de 
50,002 m e azimute plano de 238°59'52" chega-se ao 
marco  23, deste confrontando neste trecho com 
L02/Q27,  seguindo com distância de 15,963 m e azimute 
plano de 150°24'53" chega-se ao marco  24, deste 
confrontando neste trecho com L02/Q27,  seguindo com 
distância de 50,014 m e azimute plano de 59°02'44" 
chega-se ao marco  25, deste confrontando neste trecho 
com Estrada26,  seguindo com distância de 16,004 m e 
azimute plano de 150°24'53" chega-se ao marco  26, 
deste confrontando neste trecho com a TRAVESSA 26 e 
L17/Q27,  seguindo com distância de 100,007 m e 
azimute plano de 239°02'26" chega-se ao marco  27, 
deste confrontando neste trecho com L17/L18/L19/Q27 
e 2ª TRAV 26 e AREA B (PERMUTA) AREA VERDE,  
seguindo com distância de 64,00 m e azimute plano de 
150°15'20" chega-se ao marco 32,deste confrontando 
neste trecho com AREA B (PERMUTA) AREA VERDE, 
seguindo com distância de 99,998 m e azimute plano de 
59°02'26" chega-se ao marco  33, deste confrontando 
neste trecho com Estrada 26,  seguindo com distância 
de 64,001 m e azimute plano de 150°24'19" chega-se ao 
marco  34, deste confrontando neste trecho com 
L12/Q27,  seguindo com distância de 50,00m e azimute 

plano de 238°38'02" chega-se ao marco 35, deste 
confrontando neste trecho com L12/Q27,  seguindo com 
distância de 16,001m e azimute plano de 58°39'05" 
chega-se ao marco  36, deste confrontando com 
L12/Q27, seguindo com distância de 42,190m e azimute 
de 58º39'05”, chega-se ao marco 39; deste confrontando 
neste trecho com Estrada 26,  seguindo com distância 
de 9,887 m e azimute plano de 149°05'35" chega-se ao 
marco  40, deste confrontando neste trecho com Estrada 
26,  seguindo com distância de 2,439 m e azimute plano 
de 68°26'42" chega-se ao marco  41, deste confrontando 
neste trecho com Estrada 26,  seguindo com distância 
de 4,793 m e azimute plano de 94°33'22" chega-se ao 
marco  42, deste confrontando neste trecho com Estrada 
26,  seguindo com distância de 5,090 m e azimute plano 
de 129°57'16" chega-se ao marco  43, deste 
confrontando neste trecho com Estrada 26,  seguindo 
com distância de 7,939 m e azimute plano de 149°12'32" 
chega-se ao marco  1, deste confrontando neste trecho 
com L02/Q28,  , seguindo com distância de 50,002 m e 
azimute plano de 238°38'02" chega-se ao marco  2, 
deste confrontando neste trecho com L02/Q28,  
seguindo com distância de 16,001 m e azimute plano de 
149°12'32" chega-se ao marco  3, deste confrontando 
neste trecho com L02/Q28,  seguindo com distância de 
50,002 m e azimute plano de 58°39'05" chega-se ao 
marco  4, deste confrontando neste trecho com Estrada 
26,  seguindo com distância de 16,000 m e azimute plano 
de 149°12'00" chega-se ao marco  5, deste confrontando 
com L04/Q28, seguindo com distância de 50,00m e 
azimute plano de 238°38'02” chega-se ao marco 5/A 
deste confrontando com L04/Q28, seguindo com 
distância de 16,001m e azimute de 149°13'32”chega-se 
ao marco 5/B, deste confrontando com L04/Q28, 
seguindo com distância de 47,84m e azimute de 
58°39'05chega-se ao marco  6, deste confrontando 
neste trecho com Ba. 535, seguindo com distância de 
17,855 m e azimute plano de 175°00'05" chega-se ao 
marco 7, deste confrontando neste trecho com BA 535,  
seguindo com distância de 37,166 m e azimute plano de 
179°13'13" chega-se ao marco  8, deste confrontando 
neste trecho com L08/Q28,  seguindo com distância de 
21,478 m e azimute plano de 238°38'58" chega-se ao 
marco  9, deste confrontando neste trecho com 
L21,22/Q28,  seguindo com distância de 32,002 m e 
azimute plano de 329°12'32" chega-se ao marco  10, 
deste confrontando neste trecho com L21/Q28,  
seguindo com distância de 50,007 m e azimute plano de 
238°38'27" chega-se ao marco  11, deste confrontando 
neste trecho com Estrada 27,  seguindo com distância 
de 79,940 m e azimute plano de 329°12'52" chega-se ao 
marco  12, deste confrontando neste trecho com Estrada 
27, L01/Q35,  seguindo com distância de 34,006 m e 
azimute plano de 239°27'29" chega-se ao marco  13A, 
deste confrontando neste trecho com Rua 29, 
L13,14/Q34,  seguindo com distância de 29,613 m e 
azimute plano de 332°53'45" chega-se ao marco  14, 
deste confrontando neste trecho com L-13,28/Q34,  
seguindo com distância de 32,880m e azimute plano de 
242°47'53" chega-se ao marco  15, deste confrontando 
neste trecho com L-26, 27, 28/Q34,  seguindo com 
distância de 43,170 m e azimute plano de 332°21'30" 
chega-se ao marco  16, deste confrontando neste trecho 
com L-25/Q34,  seguindo com distância de 5,051 m e 
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azimute plano de 61°01'36" chega-se ao marco  17, 
des te  con f ron tando  nes te  t r echo  com L-
22,23,24,25/Q34,  seguindo com distância de 64,000 m e 
azimute plano de 330°23'34" chega-se ao marco  17A, 
deste confrontando neste trecho com L-06/Q34,  
seguindo com distância de 50,001 m e azimute plano de 
61°01'36" chega-se ao marco  18, deste confrontando 
neste trecho com L01,02,03,04,05,06/Q34,  seguindo 
com distância de 95,610 m e azimute plano de 
330°23'45" chega-se ao marco  19, deste confrontando 
neste trecho com Avenida Jorge Amado,  seguindo com   
distância de 114,571 m e azimute plano de 76°32'48" 
chega-se ao marco 21 , ponto inicial da descrição deste 
perímetro.

TRECHO DA AV 1: Com área de 922,927m², conforme 
descrito: Partindo do ponto 29B (definido pela 
coordenada 8.595.470,96 Norte e 575.436,93 Leste), 
seguindo com distância de 22,77 m e azimute plano de 
103°38'56'' chega-se ao ponto 33B definido pela 
coordenada 8.595.465,58 Norte e 575.459,05 Leste, 
confrontando neste trecho com a área unificada através 
da Portaria 015/2009. Seguindo com distância de 
66,581m e azimute plano de 239°2'21'' chega-se ao 
ponto 32 definido pela coordenada 8.595.431,34 Norte e 
575.401,97 Leste, seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 150°22'30'' chega-se ao ponto 30, 
definido pela coordenada 8.595.445,25 Norte e 
575.394,06 Leste, daí com azimute de 59°2'18'' e 
distância de 49,99 m, confrontando com a área unificada 
através da Portaria 015/2009, chega-se ao vértice 29B, 
ponto inicial da descrição.

TRECHO DO SV – ESTRADA 27: Com área de 
799,291m², conforme descrito: Partindo do ponto 11 
(situado na Q28/Área Pública definido pela coordenada 
8.595.284,10 Norte e 575.479,47 Leste), seguindo com 
distância de 9,99 m e azimute plano de 238°35'38'' 
chega-se ao ponto 11A, definido pela coordenada 
8.595.278,90 Norte e 575.479,47 Leste, confrontando 
neste trecho com área pública, seguindo com distância 
de 79,816 m e azimute plano de 329°12'42'' chega-se ao 
ponto 52, definido pela coordenada 8.595.347,11Norte e 
575.438,82 Leste, confrontando neste trecho com L02, 
03 e 05/Q35, seguindo com distância de 9,99 m e azimute 
plano de 57°59'40'' chega-se ao ponto 12, definido pela 
coordenada 8.595.352,77 Norte e 575.447,09 Leste 
confrontando neste trecho com a área unificada através 
da Portaria 015/2009, daí com azimute de 149°12'23'' e 
distância de 79,816 m, confrontando com a área 
unificada através da Portaria 015/2009, chega-se ao 
vértice 11, ponto inicial da descrição.

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

SITUAÇÃO UNIFICADA

Com área de 40.537,13 m²   conforme  descrito: Partindo 
do marco 21, situado no limite com área unificada através 
da Portaria 015/2009, definido pela coordenada 

geográfica de Latitude 12°42'11,65" Sul  e Longitude 
38°18'18,75" Oeste,  Datum  SAD-69 e pela coordenada 
plana UTM 8.595.576,460 m Norte e 575.434,480  m 
Leste, referida ao meridiano central 39° WGr; deste, 
confrontando neste trecho com área unificada através da 
Portaria 015/2009, no quadrante Nordeste, seguindo 
com distância de 11,734 m e azimute plano de 150°27'26"  
chega-se ao marco 22, deste confrontando neste trecho 
com L2/q27, seguindo com distância de 49,996 m e 
azimute plano de 238°59'05" chega-se ao marco 23, 
deste confrontando neste trecho com L-2/Q27,  seguindo 
com distância de 16,00 m e azimute plano de 150°23'21" 
chega-se ao marco 24,  dai confrontando com Lt-02 , 
seguindo com distância de 50,00me azimute plano de 
58°38'59” chega-se ao marco 25 daí confrontando com 
Est.26 , seguindo com distância de 16,00m e azimute 
plano de 150º22'16” chega-se ao marco 26, daí 
confrontando com Trav. 26 seguindo com distância de 
50,00m e azimute plano de 238°59'05” chega-se ao 
marco 26A;  daí confrontando com Trav. 26 seguindo com 
distância de 32,00m e azimute plano de 150°23'21” 
chega-se ao marco 28B, daí confrontando com Trav. 
26/JD seguindo com distância de 50,00m e azimute 
plano de 58°38'59”chega-se ao marco 28A; daí 
confrontando Est.26 e seguindo com distância de 16,00m 
e azimute plano de 150º22'16” chega-se ao marco 29A, 
daí confrontando com 2ªTrav. 26 seguindo com distância 
de 50,00m e azimute plano de 238°59'05” até o marco 
29B, deste confrontando neste trecho com 2ª TRAV. 26 ,  
seguindo com distância de 14,212 m e azimute plano de 
106°31'27" chega-se ao marco 26F, deste confrontando 
neste trecho com ÁREA VERDE ,  seguindo com 
distância de 8,600 m e azimute plano de 98°57'10" 
chega-se ao marco 33B, deste confrontando neste trecho 
com ÁREA VERDE , seguindo com distância de 33,42 m 
e azimute plano de 58°38'59" chega-se ao marco 33, 
deste confrontando neste trecho com Estrada 26,  
seguindo com distância de 72,209 m e azimute plano de 
150°22'16" chega-se ao marco 34, Partindo do ponto 34 
(situado no limite com a Estrada 26, definido pela 
coordenada 8.595.427,11 Norte e 575.519,33 Leste), 
seguindo com distância de 8,28m e azimute plano de 
150°23'33'' chega-se ao ponto 34A, definido  pela 
coordenada 8.595.419,99 Norte e 575.523,40 Leste, 
confrontando neste trecho com Estrada 26. Seguindo 
com distância circular com raio de 10,00m e arca de 
12,37m, até o ponto 39 definido pelas coordenadas 
8595409,18 Norte e 575520,55 Leste, confrontando 
neste trecho com a área unificada através da Portaria 
015/2009, daí com 9,887 m azimute plano de 149°05'35" 
chega-se ao marco 40, deste confrontando neste trecho 
com área unificada através da Portaria 015/2009, no 
quadrante Noroeste, seguindo com distância de 2,439 m 
e azimute plano de 68°26'06" chega-se ao marco 41 
deste confrontando neste trecho com Estrada 26, 
seguindo com distância de 4,793 m e azimute plano de 
94°33'22" chega-se ao marco 42, deste confrontando 
neste trecho com área unificada através da Portaria 
015/2009, seguindo com distância de 5,090 m e azimute 
plano de 129°57'16" chega-se ao marco 43, deste 
confrontando neste trecho com Estrada 26, seguindo 
com distância de 7,939 m e azimute plano de 149°12'32" 
chega-se ao marco 1, deste confrontando neste trecho 
com L2/Q28, seguindo com distância de 50,002 m e 
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azimute plano de 238°38'02" chega-se ao marco 2, deste 
confrontando neste trecho com L2/Q28 , seguindo com 
distância de 16,001 m e azimute plano de 149°12'32" 
chega-se ao marco 03, deste confrontando neste trecho 
com L2/Q28 , seguindo com distância de 50,002 m e 
azimute plano de 58°38'59" chega-se ao marco 4, deste 
confrontando neste trecho com Estrada 26,  seguindo 
com distância de16,00 m e azimute plano de 149°12'32" 
chega-se ao marco5, deste confrontando neste trecho 
com L04/Q28,  seguindo com distância de 50.00 m e 
azimute plano de 238°38'02" chega-se ao marco 5A, 
deste confrontando neste trecho com L04/Q28, seguindo 
com distância de 16,00me azimute plano de 149°12'32” 
chaga-se ao marco5B;  deste com 47,84 m e azimute 
plano de 58°38'59" chega-se ao marco 6, daí com 
distância de 16.067e azimute plano de 174°31'51”chega-
se ao marco 7, deste confrontando  neste trecho com Ba. 
535,  seguindo com distância de 38,960 m e azimute 
plano de 179°13'13" chega-se ao marco 8, deste 
confrontando neste trecho com L8/Q28,  seguindo com 
distância de 21,478 m e azimute plano de 238°38'59" 
chega-se ao marco 9, deste confrontando neste trecho 
com L-21,22/Q28 , seguindo com distância de 32,002 m e 
azimute plano de 329°12'32" chega-se ao marco 10, 
deste confrontando neste trecho com L21/Q28,  
seguindo com distância de 50,019 m e azimute plano de 
238°39'42" chega-se ao marco 11, deste confrontando 
neste trecho com L-6/Q35,  seguindo com distância de 
59,988 m e azimute plano de 238°36'48" chega-se ao 
marco 46, deste confrontando neste trecho com L-
20/Q35,  seguindo com distância de 15,983 m e azimute 
plano de 329°12'30" chega-se ao marco 47,  deste 
confrontando neste trecho com L4/Q35,  seguindo com    
distância de 25,50 m e azimute plano de 58°38'54" 
chega-se ao marco 44, deste confrontando neste trecho 
com L04/Q35, , seguindo com distância de 32,09 m e 
azimute plano de 329°12'30" chega-se ao marco 44A, 
deste confrontando neste trecho com L04/Q35,  
seguindo com distância de 32,42 m e azimute plano de 
238°38'54" chega-se ao marco 13A, deste confrontando 
neste trecho com L14/Q34,  seguindo com distância de 
29,613 m e azimute plano de 332°53'45" chega-se ao 
marco 14, deste confrontando neste trecho com L-
13,14/Q34,  seguindo com distância de 32.880 m e 
azimute plano de 242°47'53" chega-se ao marco 15, 
deste confrontando neste trecho com L-26,27,28/Q34,  
seguindo com distância de 43,170 m e azimute plano de 
332°21'31" chega-se ao marco 16, deste confrontando 
neste trecho com L-25/Q34, , seguindo com distância de 
5,051 m e azimute plano de 61°01'36" chega-se ao marco 
17, deste confrontando neste trecho com L-
18,19,20,21,22,23,24,25/Q34,  seguindo com distância 
de 128,008 m e azimute plano de 330°23'34" chega-se ao 
marco 18H, deste confrontando neste trecho com L-
2/Q34,  seguindo com    distância de 50,011 m e azimute 
plano de 61°01'36" chega-se ao marco 18G, deste 
confrontando neste trecho com L-01,02/Q34,  seguindo 
com       distância de 31,607 m e azimute plano de 
330°23'45" chega-se ao marco 19, deste confrontando 
neste trecho com Av. Jorge Amado,  seguindo com 
distância de 96,340 m e azimute plano de 76°11'02" 
chega-se ao marco 20, deste confrontando neste trecho 
com Av. Jorge Amado  , seguindo com distância de 
18,240 m e azimute plano de 77°18'26" chega-se ao 

marco 21 , ponto inicial da descrição deste perímetro.

 Art. 4º. A área unificada conforme descrita no art. 3º. será 
desmembrada em novas áreas da seguinte forma:

ÁREA 01: LOTE: AMEMBRAMENTO MATRÍCULAS
PROPRIETÁRIO: DAMRAK DO BRASIL 
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ÁREA (m2):  38.239,67                                         
ESTADO: Bahia
PERÍMETRO (m): 1.864,63                                  
MUNICÍPIO: Camaçari

D E S C R I Ç Ã O   D O   P E R Í M E T R O

Partindo do vértice 29, de coordenadas  N 8.595.576,46 
m e E 575.434,48 m, situado no limite com Estrada 26, 
deste segue com e azimute de 150°25'07" e distância de 
11,73 m,confrontando neste trecho com Estrada 26, até 
o vértice 23, de coordenadas N8.595.566,26 m e E 
575.440,27 m, deste, confrontando neste trecho com o 
Lote 2 - Quadra27, seguindo com e azimute de 
239°02'39" e distância de 50,00 m chega-se ao vértice 
28,de coordenadas N 8.595.540,54 m e E 575.397,39 m, 
deste, confrontando neste trecho como Lote 2 - Quadra 
27, seguindo com e azimute de 150°23'34" e distância de 
16,01 m chega-se ao vértice 27, de coordenadas N 
8.595.526,62 m e E 575.405,3 deste,confrontando
neste trecho com o Lote 2 - Quadra 27, seguindo com e 
azimute de 59°02'03" e distância de 50,01 m chega-se ao 
vértice 21, de coordenadas N 8.595.552,35 m e E 
575.448,18 m, deste, confrontando neste trecho com 
Estrada 26 seguindo com e azimute de 150°22'30"e 
distância de 16,00 m chega-se ao vértice 24, de 
coordenadas N 8.595.538,44 m e E 575.456,09 m, deste 
confrontando  neste trecho com o Lote Travessa 26, 
seguindo com e azimute de 239°02'03" e distância de 
50,01 m chega-se ao vértice 20, de coordenadas 
N8.595.512,71 m e E 575.413,21 m, deste, confrontando 
neste trecho com o Lote Travessa 26,seguindo com e 
azimute de 150°24'22" e distância de 16,00 m chega-se 
ao vértice 19, de coordenadas N 8.595.498,80 m e E 
575.421,11 m, deste, confrontando neste trecho com o 
Lote Travessa 26, seguindo com e azimute de 
150°23'34" e distância de 16,01 m chega-se ao vértice 
36, de coordenadas N 8.595.484,88 m e E 575.429,02 m, 
deste, confrontando neste trecho com o Lote Travessa 
26, seguindo com e azimute de 58°44'29" e distância 
de10,00 m chega-se ao vértice 4, de coordenadas N 
8.595.490,07 m e E 575.437,57 m, deste,confrontando 
neste trecho com o Lote Travessa 26 (Jardim), 
seguindo com e azimute de58°43'52" e distância de 
40,25 m chega-se ao vértice 85, de coordenadas N 
8.595.510,96m e E 575.471,97 m, deste, confrontando 
neste trecho com Estrada 26, seguindo com e azimute 
de 150°16'06" e distância de 16,27 m chega-se ao 
v é r t i c e  1 ,  d e  c o o r d e n a d a s  N
8.595.496,83 m e E 575.480,04 m, deste, confrontando 
neste trecho com o Lote 2ª Travessa26, seguindo com e 
azimute de 239°02'32" e distância de 50,27 m chega-se 
ao vértice 3,de coordenadas N 8.595.470,97 m e E 
575.436,93 m, deste, confrontando neste trecho com o 
Lote 2ª Travessa 26, seguindo com e azimute de 
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239°02'18" e distância de 49,99 m chega-se ao vértice 
37, de coordenadas N 8.595.445,25 m e E 575.394,06 m, 
deste, confrontando neste trecho com o Lote 2ª 
Travessa 26, seguindo com e azimute de 150°24'41" e 
distância de 10,00 m chega-se ao vértice 66, de 
coordenadas N 8.595.436,55 m e E 575.399,00 m,deste, 
confrontando neste trecho com o Lote 2ª Travessa 26 
(Jardins), seguindo com e azimute de 150°21'42" e 
distância de 6,01 m chega-se ao vértice 7, de 
coordenadas N  8.595.431,33 m e E 575.401,97 m, 
deste, confrontando neste trecho com o Lote 2ª 
Travessa 26 (Jardins), seguindo com e azimute de 
59°02'18" e distância de 100,28 m chega-se ao vértice 2, 
de coordenadas N 8.595.482,92 m e E 575.487,96 m, 
deste, confrontando neste trecho com Estrada 26, 
seguindo com e azimute de 150°53'48" e distância de 
32,01 m chega-se ao vértice 33, de coordenadas N 
8.595.454,95 m e E 575.503,53 m, deste,confrontando 
neste trecho com o Lote 10 - Quadra 27, seguindo com e 
azimute de239°02'03" e distância de 50,01 m chega-se 
ao vértice 6, de coordenadas N 8.595.429,22 m e E 
575.460,65 m, deste, confrontando neste trecho com o 
Lote 10 - Quadra 27, seguindo com e azimute de 
150°22'30" e distância de 16,00 m chega-se ao vértice 5, 
de coordenadas N 8.595.415,31 m e E 575.468,56 m, 
deste, confrontando neste trecho com o Lote 10 - 
Quadra 27, seguindo com e azimute de 59°02'39" e 
distância de 50,00 m chega-se ao vértice 44, de 
coordenadas N 8.595.441,03 m e E 575.511,44 m, deste 
confrontando neste trecho com Estrada 26, seguindo 
com e azimute de 150°22'30" e distância de 16,00m 
chega-se ao vértice 22, de coordenadas N8.595.427,12 
m e E 575.519,35 m, deste,confrontando neste trecho 
com Estrada 26, seguindo com e azimute de 150°25'18"  
e distância de 8,20 m chega-se ao vértice 12, de 
coordenadas N 8.595.419,99 m e E 575.523,40 m, deste, 
confrontando neste trecho com Estrada 26, seguindo 
com desenvolvimento de 11,77 m e raio de 8,00 chega-se 
ao vértice 8, de coordenadas N 8.595.409,51 m e E 
575.521,06 m, deste, confrontando neste trecho com 
Estrada 26, seguindo com e azimute de 153°02'51" e 
distância de 9,94 m chega-se ao vértice 18, de 
coordenadas N 8.595.400,65 m e E 575.525,57 m, deste, 
confrontando neste trecho com Estrada 26, seguindo 
com desenvolvimento de 12,73 m e raio de 7,79 chega-se 
ao vértice 15, de coordenadas N 8.595.397,92 m e E 
575.536,60 m, deste, confrontando neste trecho com 
Estrada 26, seguindo com e azimute de 149°15'34" e 
distância de 7,92 m chega-se ao vértice 13, de 
coordenadas N 8.595.391,11 m e E 575.540,65 m, deste, 
confrontando neste trecho com o Lote 2 - Quadra 28, 
seguindo com e azimute de 238°39'11" e distância de 
50,00 m chega-se ao vértice 16, de coordenadas N 
8.595.365,10 m e E 575.497,95 m, deste,
confrontando neste trecho com o Lote 2 - Quadra 28, 
seguindo com e azimute de149°13'14" e distância de 
16,00 m chega-se ao vértice 17, de coordenadas N 
8.595.351,35m e E 575.506,14 m, deste, confrontando 
neste trecho com o Lote 2 - Quadra 28, seguindo com e 
azimute de 58°38'36" e distância de 50,00 m chega-se ao 
vértice 14, de coordenadas N 8.595.377,37 m e E 
575.548,84 m, deste, confrontando neste  trecho com 
Estrada 26, seguindo com e azimute de 149°13'14" e 
distância de 16,00 m chega-se ao vértice 57, de 

coordenadas N 8.595.363,62 m e E 575.557,03 m, deste, 
confrontando neste trecho com , lote 03 , seguindo com e 
azimute de 238°38'52" e distância de 50,00 m
chega-se ao vértice 60, de coordenadas N 8.595.337,61 
m e E 575.514,32 m, deste, confrontando neste trecho 
com o Lote 19, seguindo com e azimute de 149°12'25" e 
distância de 16,00 m chega-se ao vértice 61, de 
coordenadas N 8.595.323,87 m e E 575.522,52 m, deste, 
confrontando neste trecho com o Lote 5, seguindo com e 
azimute de 58°38'53" e distância de 47,82 m chega-se ao 
vértice 59, de coordenadas 8.595.348,75 m e E 
575.563,37 m     deste,confrontando neste trecho com o 
Lote BA 535, seguindo com e azimute de 179°13'14" e 
distância de 38,96 m chega-se ao vértice 63, de 
coordenadas N 8.595.293,80 m e E 575.565,44 m, deste, 
confrontando neste trecho com o Lote Terceiros 01, 
seguindo com e azimute de 238°39'23" e distância de 
21,47 m chega-se ao vértice 64, de coordenadas N 
8.595.282,63 m e E 575.547,10 m, deste, confrontando 
neste trecho com o Lote Terceiros 01, seguindo com e 
azimute de 329°11'45" e distância de 32,01 m chega-se 
ao vértice 65, de coordenadas N 8.595.310,12 m e E 
575.530,71 m, deste, confrontando neste trecho com o 
Lote Terceiros 01, seguindo com e azimute 
de238°38'36" e distância de 50,00 m chega-se ao 
vértice 67, de coordenadas N 8.595.284,10
m e E 575.488,01 m, deste, confrontando neste trecho 
com Estrada 27, seguindo com e azimute de 329°11'55" 
e distância de 78,64 m chega-se ao vértice 69, de 
coordenadas N 8.595.351,65 m e E 575.447,74 m,  deste 
confrontando neste trecho com Estrada 27,seguindo 
com e azimute de 241°38'28" e distância de 10,00 m 
chega-se ao vértice 50, de coordenadas N 8.595.346,90 
m e E 575.438,94 m, deste, confrontando neste trecho 
com o Lote 1 - Quadra 35, seguindo com e azimute de 
241°37'41" e distância de 23,97 m chega-se ao vértice 
51, de coordenadas N 8.595.335,51 m e E 575.417,85 m, 
deste, confrontando neste trecho com o Lote Terceiros, 
seguindo com e azimute de  332°47'41" e distância 
de29,62 m chega-se ao vértice 52, de coordenadas N 
8.595.361,85 m e E 575.404,31 m, deste, confrontando 
neste trecho com o Lote Terceiros, seguindo com e 
azimute de 242°47'33" e distância de 51,86 m chega-se 
ao vértice 53, de coordenadas N 8.595.338,14 m e 
E575.358,19 m, deste, confrontando neste trecho com o 
Lote Terceiros, seguindo com e azimute de 332°21'51" 
e distância de 42,60 m chega-se ao vértice 54, de 
coordenadas N8.595.375,88 m eE 575.338,43 m, deste, 
c o n f r o n t a n d o  n e s t e  t r e c h o  c o m  o  L o t e  
Terceiros,seguindo com e azimute de 61°02'12" e 
distância de 22,55 m chega-se ao vértice 56, de 
coordenadas N 8.595.386,80 m e E 575.358,16 m, deste, 
confrontando neste trecho com o Lote Terceiros, 
seguindo com e azimute de 330°23'42" e distância de 
64,01 m chega-se ao vértice 47, de coordenadas N 
8.595.442,45 m e E 575.326,54 m, deste, confrontando 
neste trecho com o Lote Terceiros, seguindo com e 
azimute de 330°24'22" e distância de 16,00 m chega-se 
ao vértice 43, de coordenadas N 8.595.456,36 m e E 
575.318,64 m, deste, confrontando neste trecho com o 
Lote Terceiros, seguindo com e azimute de 330°25'26" 
e
distância de 16,01 m chega-se ao vértice 42, de 
coordenadas N 8.595.470,28 m e E575.310,74 m, deste, 
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confrontando neste trecho com o Lote Terceiros, 
seguindo com e azimute de 330°22'30" e distância de 
16,00 m chega-se ao vértice 40, de coordenadas 
N8.595.484,19 m e E 575.302,83 m, deste, confrontando 
neste trecho com o Lote Terceiros, seguindo com e 
azimute de 330°24'22" e distância de 16,00 m chega-se 
ao  vértice 46, de       coordenadas N 8.595.498,10 m e E 
575.294,93 m, deste, confrontando neste trecho com o
Lote 2 - Quadra 34, seguindo com e azimute de 
61°01'32" e distância de 50,00 m chega-se ao vértice 39, 
de coordenadas N 8.595.522,32 m e E 575.338,67 m, 
deste, confrontando neste trecho com o Lote 2 - Quadra 
34, seguindo com e azimute de 330°22'30" e distância de 
16,00 m chega-se ao vértice 32, de coordenadas  N 
8.595.536,23 m e E 575.330,76 m, deste, confrontando 
neste trecho com o Lote 01 - Quadra 34, seguindo com e 
azimute de 330°23'47" e distância de 15,61 m chega-se 
ao vértice 31, de coordenadas N 8.595.549,80
m e E 575.323,05 m, deste, confrontando neste trecho 
com AVENIDA JORGE AMADO,seguindo com e 
azimute de 76°09'51"e distância de 96,35 m chega-se ao 
vértice 30, de coordenadas N 8.595.572,84 m e E 
575.416,60 m, deste, confrontando neste trecho com 
AVENIDA JORGE AMADO, seguindo com e azimute de 
78°33'16" e distância de 18,24 m chega-se ao vértice 29, 
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão  georeferenciadas  ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39º WGr. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.

ÁREA 02 (destinada ao domínio público do município 
em substituição às áreas remembradas): Com área de 
800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 25, 
(situado no limite com Estrada 26, definido pela 
coordenada 8.595.552,34 Norte e 575.448,18 Leste), 
seguindo com distância de 16,00 m e azimute plano de 
150°23'33" chega-se ao ponto 26, definido pela 
coordenada 8.595.538,43 Norte e 575.456,09 Leste, 
confrontando neste trecho com Estrada 26, seguindo com  
distância de 50,00 m e azimute plano de 239°02'26" 
chega-se ao ponto 26A, definido pela coordenada  
8.595.512,71 Norte e 575.413,21 Leste, confrontando 
neste trecho com a Travessa 26, seguindo com distância 
de 16,00  m e azimute plano de 330°23'21" chega-se ao 
ponto 24,definido pela coordenada 8.595.526,62 Norte e 
575.405,30 Leste confrontando neste trecho com a Área 1, 
resultante deste remembramento, daí com azimute de 
59°03'11” e distância de 50,00m, confrontando com lote 02 
/Q 27, chega-se ao vértice 25 ponto inicial  da descrição.

ÁREA 03 (destinada ao domínio público do município 
em substituição às áreas remembradas): Com área de 
800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 28A 
(situado no limite com a Estrada 26, definido pela 
coordenada 8.595.510,60 Norte e 575.471,90 Leste), 
seguindo com distância de 16,00 m e azimute plano de 
150°23'33'' chega-se ao ponto 29A, definido pela 
coordenada 8.595.496,69 Norte e 575.479,81 Leste, 
confrontando neste trecho com Estrada 26. Seguindo com 
distância de 50,00 m e azimute plano de 239°2'27'' chega-
se ao ponto 29B, definido pela coordenada 8.595.470,96 

Norte e 575.436,93 Leste, confrontando neste trecho com 
a 2ª Travessa 26, seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 330°23'21''chega-se ao ponto 28B, 
definido pela coordenada 8.595.484,88 Norte e 
575.429,02 Leste confrontando neste trecho com a Área 1, 
resultante deste remembramento, daí com azimute de 
59°2'26'' e distância de 50,00 m, confrontando com a 
Travessa 26/ jardim, chega-se ao vértice 28A ponto inicial 
da descrição.

ÁREA 04 (destinada ao domínio público do município 
em substituição às áreas remembradas): Com área de 
123,03m², conforme descrito: Partindo do ponto 33 
(situado no limite com a Estrada 26,e coordenadas 
8.595.482,66 Norte e 585.487,85 Leste), seguindo com 
distância de 7,36m e azimute de 150º23'33” chega-se ao 
ponto 33A, limitando-se ainda com Estrada 26, e 
coordenadas 8.595.476,37 Norte e 575.491,36 Leste, daí 
com distância de 34,06m e azimute de 251º31'31”, chega-
se ao ponto 33B, confrontando-se com a Área 1, resultante 
deste remembramento, e com coordenadas 8.595.465,58 
Norte e 575.459,05 Leste, deste com azimute de 59º02'26” 
e distância de 33,42m, confrontando-se com Área Verde, 
chega-se ao vértice 33, ponto inicial da descrição.

ÁREA 05 (destinada ao domínio público do município 
em substituição às áreas remembradas): Com 
574,42m², conforme descrito: Partindo do ponto 45 
(situado no limite com Lote 06 Q 35, definido pela 
coordenada 8.595.276,97 Norte e 575.476,31 Leste), 
seguindo com distância de 46,30 m e azimute plano de 
239°2'37''chega-se ao ponto 46, definido pela coordenada 
8.595.252,88 Norte e 575.436,76 Leste, confrontando 
neste trecho com Lote 06 Q 35, seguindo com distância de 
16,00 m e azimute plano de 330°23'21'' chega-se ao ponto 
47, definido pela coordenada 8.595.266,63 Norte e 
575.428,57 Leste, confrontando neste trecho com Lote 20 
Q 35, seguindo com distância de 25,50 m e azimute plano 
de 59°2'26'', chega-se ao ponto 44, definido pela 
coordenada 8.595.279,89 Norte e 575.450,35 Leste, 
confrontando neste trecho com Lote 04 Q 35, daí com 
azimute de 276°25'15'' e distância de 26,12 m, 
confrontando com a Área 1, resultante deste 
remembramento, chega-se ao vértice 45, ponto inicial da 
descrição.
   
Art. 5° - 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 revoga a Portaria 150/2016 de 15 
de dezembro de 2016. 

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 
DE 22 DE SETEMBRO DE  2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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PORTARIA Nº. 22/2017
DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a designação de servidor 
como Ordenador de despesa do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes 
são conferidas.

RESOLVE

Art. 1º  Designar o servidor JOÃO CAMILO DA CUNHA 
NETO, como Ordenador de Despesa do FUNDO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – 
FMDPI, para desenvolver atividades correspondentes 
a administração de receitas e despesas do referido 
FMDPI.

Art. 2º  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  19 DE SETEMBRO DE 2017.

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº. 23/2017
DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a designação de servidor 
como Ordenador de despesa do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º  Designar o servidor JOÃO CAMILO DA CUNHA 
NETO, como Ordenador de Despesa do FUNDO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA, para desenvolver 
atividades correspondentes a administração de 
receitas e despesas do referido FMDCA.

Art. 2º  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  19 DE SETEMBRO DE 2017.

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº. 24/2017
DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a designação de servidor 
como Ordenador de despesa do Fundo 
Municipal dos Direitos da Assistência 
Social.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º  Designar o servidor JOÃO CAMILO DA CUNHA 
NETO, como Ordenador de Despesa do FUNDO 
MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS para 
desenvo lver  a t i v idades  cor respondentes  a  
administração de receitas e despesas do referido FMAS.

Art. 2º  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  19 DE SETEMBRO DE 2017.

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA
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EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0246/2015

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 0167/2015.

III – CONTRATADA: EXECUTIVA COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 
LTDA.

IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 
8.666/93

VI – DATA: 01 DE JUNHO DE 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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