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DECRETO Nº  6803/2017
27 DE NOVEMBRO DE 2017

Ratifica o Decreto Nº 6793, datado de 
09/10/2017, que altera o Decreto Nº 6563, 
datado de 04/11/2016, do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e 
C o n t r o l e  S o c i a l  d o  F u n d o  d e  
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – CACS-
FUNDEB, e dá outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º – Fica ratificada a nomeação da Sra. Maria 
Aparecida de Castro, Suplente do Poder Executivo 
Municipal, para compor o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-
FUNDEB, conforme consta no Decreto Nº 6793, datado 
de 09 de outubro de 2017, que altera o Decreto Nº 6563, 
datado de 04/11/2016.

Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 27 DE 
NOVEMBRO DE 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária de Educação

DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

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

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

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

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

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

DECRETA

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

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

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

  
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 16 DE NOVEMBRO DE 2017 .                                         

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

DECRETOS

Nº NOME CAD CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE

01 Maria do Rosário A. do Sacramento 63624 Enfermeira 14/08/14 03/11/17

02 Tricia Silva Santos 63627 Enfermeira 20/8/2014 20/8/2017



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 028/2017
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade, através 
d o  M a n d a d o  d e  S e g u r a n ç a  P r o c e s s o  n º  
01666.1301.2017 convoca a(o) candidata(o) aprovada(o) 
para o cargo Agente Comunitário de Saúde, para 
comparecer na Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (2º andar Auditório da SEDUR – 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Prédio 
Vermelho) no período de  04, 06, 07, 08 e 11/12/2017 das 
09h00 às 12h00 e das 13h30min às 16h00, para 
apresentação dos seguintes documentos em originais e 
cópias: Diploma (para cargos nível superior), Certificado de 
Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), Carteira do Conselho 
Regional respectivo ou no órgão que regulamenta o 
exercício da profissão,  histórico e certificado de conclusão 
do curso referente à escolaridade 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 (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional 
(págs. da foto e o verso), comprovante de residência com 
CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de 
filhos (menores de 21 anos), certidão de nascimento, 
casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo 
masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente. 
Os candidatos convocados deverão as suas expensas 
apresentar os exames médicos admissionais conforme 
Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2013 no 
período estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 do edital 
de Abertura.

OBS. Conforme  os itens 1.3.2 e 1.3.2.1 do Edital de 
Abertura do concurso público 001/2013 os convocados 
para os cargos e Agente Comunitário de saúde deverão 
participar do Curso de Formação Inicial que tem caráter 
eliminatório. O período, local e data da realização do 
mesmo será posteriormente divulgados no site da 
Prefeitura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 12/12 a 09/01/2018
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 12/12/17 
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 

ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);

II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir 
definidos (além dos citados no item anterior):

 a) Agente Comunitário de Saúde: Raio X de joelhos 
(duas incidências), com laudo e validade de até 12 
meses.

Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina.

CONVOCADO: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – AREMBEPE

Nº.             Nome   Insc.        Clas
01 YONÁ MAMONA DOS SANTOS 79412515           2º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 27 DE NOVEMBRO DE 
2017.

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

– www.camacari.ba.gov.br a partir de 27/11/2017
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AVISO DE RETIFICAÇÃO 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
PSS SESAU - Nº. 002/2017 DE 29/08/2017

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI informa  
que  no Edital de Convocação nº001/2017 onde se lê: 
Rua Franc isco  Drummond s /n  Cent ro  
Administrativo – Centro  (1º andar SECAD/GESEL 
– Prédio Azul) no período de 04, 06, 07,08, e 
11/12/2017 das 09h00 às 12h00 e das 13h30min às 
16h00, leia-se: Rua Francisco Drumond s/n Centro 
Administrativo - Centro (2º andar Auditório da 
SEDUR – Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Prédio Vermelho).

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 24 DE NOVEMBRO  
DE 2017.

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 3917/2017
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017

    

Dispõe sobre a Retificação da data do inicio 
do gozo para Licença Prêmio a Servidor 
Municipal concedida nos termos da Portaria 
n° 3680/2017, de 09 de Outubro de 2017 e 
dá outras providências.

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 ao Secretár io 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°. 2799/2017,

R E S O L V E

Retificar os termos da Portaria n° 3680/2017 de 09 de 
Outubro de 2017, publicada no DOM n° 804, de 09 de 
Novembro de 2017, o(a) servidor(a) RAIMUNDO DE 
ASSIS CARDOSO, matrícula n° 352, Auxiliar de 
Enfermagem,  lotado (a) na SECRETARIA DA SAUDE – 
SESAU, onde se lê: a partir de 01 de Novembro de 2017, 

leia-se: a partir de 01 de Dezembro de 2017.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE 
NOVEMBRO DE 2017.

REGINALDO PAIVA DE BARROS            
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA N° 3918/2017
DE 21 DE NOVEMBRO  DE 2017

    
Dispõe sobre a revogação da licença prêmio                                                     
concedida ao servidor municipal nos termos 
da Portaria n° 3644/2017, de 22 de 
Setembro de 2017 e dá outras providencias.

A SECRETARIA 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. 117 e seguintes da Lei Municipal n° 
407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari e, Processo 
administrativo nº 02686/2017.     

R E S O L V E

Revogar a  licença prêmio concedida  através da 
Portaria n° 3644/2017 de 22 Setembro de 2017, 
publicada no DOM n° 787, de 11 de Outubro de 2017, ao 
servidor ANDRE LUIS BACELLAR DE FRANÇA, 
matrícula n° 60703, ocupante do cargo de AGENTE DE 
COMBATE AS ENDEMIAS, lotado na SECRETARIA DA 
SAUDE - SESAU,  referente o período de 07/12/2009  a 
27/12/2014.

   
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE 
NOVEMBRO DE 2017.

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA N° 3919/2017
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017

    

Dispõe sobre a Retificação da data do inicio 
dogozo para Licença Prêmio a Servidor 
Municipal concedida nos termos da Portaria 
n° 2509/2017, de 09 de Outubro de 2017 e 
dá outras providências.
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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 ao Secretár io 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°. 1216/2017,

R E S O L V E

Retificar os termos da Portaria n° 2509/2017 de 09 de 
Outubro de 2017, publicada no DOM n° 804, de 09 de 
Novembro de 2017, o(a) servidor(a) MARILENE 
CRISPINIANA PIRES DE SOUZA, matrícula n° 62630, 
Auxiliar de Disciplina,  lotado (a) na SECRETARIA DA 
SAUDE – SESAU, onde se lê: Auxiliar de Disciplina, 
lêia-se: Agente de Combate as Endemias, e onde se lê: 
o periodo aquisitivo  30/11/2010 a 29/11/2015, leia-se: o 
período aquisitvo 13/03/2012 a 12/03/2017.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE 
NOVEMBRO DE 2017.

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA N°   226/2017
SERVIDOR:  ALESSANDRO HENRIQUE TAVARES DE 
FARIAS
CADASTRO:  60277  Lotação:    SESAU 
PERIODO AQUISITIVO: 26/02/2009  A  25/02/2014
GOZO: A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO 2017

PORTARIA N°   501/2017
SERVIDOR:  ANTONIO SERGIO ALMEIDA CASTRO
CADASTRO:  7334  Lotação:    SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000  A  16/06/2005
GOZO: A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO 2017

PORTARIA N°   586/2017
SERVIDOR:  BRUNO LIMA DE SÁ NOVAIS
CADASTRO:  60023  Lotação:    SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 05/01/2009  A  20/01/2014
GOZO: A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO 2017

PORTARIA N°   2831/2017
SERVIDOR:  PATRÍCIA GOMES DE FARIAS
CADASTRO:  60187  Lotação:    SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 22/12/2008  A  21/12/2013
GOZO: A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO 2017

PORTARIA N°   2489/2017
SERVIDOR:  MARIA SUSANA QUEIROZ NOGUEIRA
CADASTRO:  60465  Lotação:    SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 05/05/2009  A  04/05/2014
GOZO: A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO 2017

PORTARIA N°   2849/2017
SERVIDOR:  PAULA JOSANE DE SOUZA E SOUZA 
CADASTRO:  8749    Lotação:    SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/02/2010  A  22/02/2015
GOZO: A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO 2017

PORTARIA N°   3632/2017
SERVIDOR:  PEDRO COSTA PINTO NETO
CADASTRO:  8260   Lotação:    SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2010  A  26/10/2015
GOZO: A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO 2017

PORTARIA N°   3649/2017
SERVIDOR:  SABRINA JARNA COELHO ANDRADE
CADASTRO:  62746     Lotação:    SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/04/2012   A  31/03/2017
GOZO: A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO 2017

PORTARIA N°   3668/2017
SERVIDOR:  LILIAN CRISTIANE CARDOSO VAZ
CADASTRO:  60887   Lotação:    SEFAZ 
PERIODO AQUISITIVO: 01/02/2010  A  12/02/2017
GOZO: A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO 2017

PORTARIA N°   3759/2017
SERVIDOR:  LUCIA CRISTINA JOAQUINA LUZ
CADASTRO:  8470     Lotação:    SEFAZ
PERIODO AQUISITIVO: 20/10/2005  A  19/05/2010
GOZO: A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO 2017

PORTARIA N°   3682/2017
SERVIDOR:  MOACIR DA SILVA RODRIGUES
CADASTRO:  6705     Lotação:    SEDUR
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000  A  16/05/2005
GOZO: A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO 2017

EDITAL Nº 23 de novembro de 2017.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal da Fazenda, através da 
Coordenadoria de Cadastro, no uso de suas atribuições 
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legais, com fundamento nos artigos 234, Incisos III, da 
Lei Municipal nº. 1039 de 16 de Dezembro de 2009.
Notifica os contribuintes, abaixo relacionados, dos 
lançamentos dos tributos discriminados (base legal: arts. 
105, 106, 109, 112, 115, inciso I da lei 1039/2009), em 
razão de impossibilidade da entrega do AR (Aviso de 
recebimento).
O interessado deverá comparecer à Secretaria, no prazo 
de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação do 
presente, 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 existente em seu 
nome.

Camaçari/BA 23 de novembro de 2017.

JORGE EDNILSON SILVA OLIVEIRA
Coordenador Cadastro Imobiliário

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 024/2017
SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI

A Secretaria da Fazenda de Camaçari, Estado da Bahia, 
por meio da Coordenadoria de Arrecadação Fiscal, vem 
pelo presente edital, NOTIFICAR os contribuintes, tendo 
em vista a impossibilidade da intimação pessoal e pelo 
retorno sem sucesso dos AR's, conforme relação abaixo:

Esclarecimentos adicionais f ineza se dir igir 
pessoalmente à Coordenação de Arrecadação Fiscal ou 
manter contato através dos telefones (71) 3621-
6610/6860/6604.

Camaçari, 16 de novembro de 2017.

VALDOMIRO S. DE OLIVEIRA
Coordenador de Arrecadação Fiscal - CAF

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 168/2017

DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe  sobre  a  aprovação  do  
desmembramento de  uma área  
denominada nº 24 da quadra C do Setor 
de Atividades Especiais-SAE II do lote 
43, neste município, medindo 1.200 m², 
em 02 (duas) novas áreas denominadas: 
Lote 24-B, com 181,76 m² e Lote 24-A, 
com 1.018,24 m², cada, na forma que 
indica.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 01511.22.09.005.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área 
denominada: Lote nº 24 da quadra C do Setor de 
Atividades Especiais – SAE II do lote 43, neste município, 
medindo 1.200 m², em 02 (duas) novas áreas 
denominadas: Lote 24-A, com 181,76 m² e Lote 24-B, 
com 1018,24 m².

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de RAIMUNDO GARCEZ SILVA -
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES,CGC Nº 
15.701.1212/0001-73, neste ato pelo seu Diretor, 
RAIMUNDO GARCEZ SILVA  brasileiro, casado, 
conforme registro no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari – Bahia, sob a 
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matrícula de nº 4.152.

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

ÁREA ORIGINAL   - LOTE 24

LIMITES e CONFRONTANTES: A descrição deste 
perímetro que pertencente a Raimundo Garcez Silva 
Comércio & Representações tem área de 1.200 m² (hum 
mil e duzentos metros quadrados) e está situado na 
Travessa Rio Bandeira, Bairro do Gravatá - Camaçari-
Ba. Mede 20 metros na frente e no fundo, conforme 
mostrado no desenho gráfico. De frente (20 metros), 
entre os vértices V1 e V3, é limitado pela Travessa Rio 
Bandeira (antiga Rua C). De frente ao fundo mede 60 
metros, nos dois lados, ou seja: entre os vértices V3 e V4 
e entre V5 e V1. Ao fundo (entre vértices V4 e V5), é 
limitado pelo lote 03 (três); Pelo lado esquerdo, entre os 
vértices V3 e V4 (60 metros) tem limite com o lote 23 
(vinte e três) e pelo lado direito (60 metros), entre vértices 
V5 e V1, se limita com o lote 25 (vinte e cinco).

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

LOTE Nº 24-B

 LIMITES e CONFRONTANTES: A área designada de 
Área do Lote 24-B, resultante do desmembramento da 
área original possui as seguintes confrontações; limitado 
na frente pela Travessa Rio Bandeira, medindo aí 6,50 
metros, entre os vértices V1 e V2; Pelo lado esquerdo e 
pelo fundo, se limita com o mesmo lote 24 (vinte e 
quatro), sendo 25,01 metros entre os vértices V2 e V9 e 
mais 6,15 metros entres os vértices V8 e V7. Pelo lado 
direito, entre vértices V6 e V1, mede 31,16 (trinta e um 
vírgula dezesseis metros) e se limita com o lote 25 (vinte 
e cinco). Como dito acima, o fundo se limita com o mesmo 
lote 24 e mede no total 6,50 (seis vírgula cinquenta) 
metros, medidas parciais de 3,12 metros entre os 
vértices V6 e V7 e 3,28 metros, entre os vértices V8 e V9. 
Deste modo, o comprimento total da linha poligonal é de 
75,32 (setenta e cinco vírgula trinta e dois) metros. 
perfazendo uma área de 181,76m².

 
LOTE Nº 24-A

LIMITES e CONFRONTANTES:  A área designada de 
Área do Lote 24-A, resultante do desmembramento da 
área original possui as seguintes confrontações; 
perímetro do 10,00m de frente para a Rua da Ciclovia 
(Fazenda Camaçari); 10,00m de fundo, limitando-se com 
o lote resultante A', deste mesmo desmembramento; 
7,61m do lado esquerdo limitando-se com lote da 
Senhora Aurelina de Almeida Montenegro e 7,61m do 
lado direito limitando-se com terreno baldio, perfazendo 
uma área de 1.018,24 m².

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.

 Art. 6º – Fica revogada a portaria nº 141/2017 de 22 de 
agosto de 2017.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE OUTUBRO 
DE 2017.

 JULIANA FRANCA PAES
 SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 193 /2017
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 
de janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 01690/2016, de 05 de 
julho de 2017

RESOLVE:

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, á  
OTTOMAR MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
14.671.903/ 0001 - 09, com sede na Rua do Gravatá, 142 
- Alto da Cruz, Camaçari/BA, para lavrar areia (produção 
anual estimada de 140.000 t/ano), numa área de 44,66 
hectares internalizada junto às Fazendas Anápolis e 
Silva Chaves, inseridas na  Macrozona  Rural CA - ZI.1 - 
Zona Industrial, Camaçari - BA, com a poligonal da área 
de exploração delimitada pelas coordenadas: V . -1

12°36'51''999/ -38°09'35''548; V -12°36'51''999/ -2. 

38°09'48''778; V . -12°36'15''601/ -38°09'48''778; V . -3 4

12°36'15''601/ -38°09'35''548; V . -12°36'51''999/ -5

38°09'35''548; constante do processo  Nº DNPM

871.930/2005. Esta licença está sendo concedida 
mediante o cumprimento da   legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - armazenar o solo retirado, e 
que será utilizado na recomposição, em leiras que 
possuam no máximo 1,5 m de altura promovendo sua 
proteção contra erosão; II - executar e cumprir todas as 
ações propostas para a proteção ambiental, 
recuperação,  moni toramento e manutenção 
contemplados no PRAD, encaminhando à SEDUR 
relatório com registro fotográfico das ações 
implementadas e os resultados obtidos. Frequência: 
anual; III - Implementar sistema de drenagem que 
complete toda a área de extração de areia através de 
canaletas de contorno assegurando o escoamento 
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superficial das águas pluviais. Prazo: 60 dias; IV - manter 
os processos naturais de recarga dos aquíferos e demais 
corpos hídricos; V - colocar placa fixada na entrada do 
empreendimento com nome do empreendimento, nome 
do responsável técnico, número do processo DNPM, 
nome e número do Título Autorizativo da Licença 
Ambiental. Prazo: 60 dias; VI - Restaurar a área utilizada 
independentemente do uso a ser dado à mesma; VII - 
apresentar no prazo de 30 dias Programa de Educação 
Ambiental para os funcionários e usuários da lavra; VIII -  
comunicar de imediato à SEDUR, qualquer acidente ou 
ação que degrade ou polua, diretamente ou 
indiretamente o meio ambiente na área de influência do 
empreendimento,  resul tante das at iv idades 
exploratórias; IX - utilizar modelo ecológico de plantas 
pioneira, secundária e clímax, em toda área de lavra a ser 
restaurada; X - em hipótese alguma deverá fazer uso de 
queimadas para remoção da cobertura vegetal; XI - 
replantar sempre que possível, em áreas adjacentes, as 
espécies arbóreas nativas da região; XII - priorizar a 
contratação da mão de obra local, a fim de minimizar os 
impactos socioeconômicos, além do conhecimento das 
particularidades da região pelos mesmos; XIII - 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; XIV - aplicar nas diversas etapas da 
mineração a Norma Regulamentadora NR - 22, com 
redação dada pela Portaria n.° 2.037 de 15/12/99; XV - 
apresentar a SEDUR, Carta de Viabilidade da Secretaria 
de Serviços Públicos - SESP, para recolhimento de 
resíduos sólidos. Prazo: 60 dias. XVI - 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; XVII - 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 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; XVIII - 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; XIX - respeitar as normas, manifestações e 
regulamentos estabelecidos pela Superintendência de 
Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC/BA; XX 
- otimizar os acessos, já existentes, com melhoramentos, 
sinalização e ampliação da rede de drenagem, porém, 
sem utilização da exploração de jazidas; XXI - não 
constituir ameaça ao equilíbrio ecológico nem as áreas 
de atração turística, de valor ambiental e de beleza 
paisagística; XXII - Não constituir ameaça a segurança 
da população nem comprometer o desenvolvimento 

 

 

urbano da região; XXIII - não prejudicar o funcionamento 
regular de escolas, hospitais, ambulatórios, casas de 
saúde, repouso ou similares; XXIV - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir 
prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas 
alterações; XXV - 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 a análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 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.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES                            
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO                               
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

 

D ispõe  sobre  a  aprovação  do  
desmembramento  de  uma área  
denominada uma Casa Residencial, nº 
577, Rua Francisco Drummond, Centro, 
no Distrito Camaçari/BA, medindo 
3.000,00m², em 02 (duas) novas áreas 
denominadas: Lote 01 com área total de 
1.739,31m² e Lote 02 com área total de 
1.260,69m², Rua Francisco Drummond, 
Centro, no Distrito de Camaçari/BA, na 
forma que indica.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 

PORTARIA Nº 197/2017
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017
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2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 02738.22.09.005.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área 
denominada uma Casa Residencial, nº 577, Rua 
Francisco Drummond, Centro, no Distrito Camaçari/BA, 
medindo 3.000,00m², em 02 (duas) novas áreas 
denominadas: Lote 01 com área total de 1.739,31m² e 
Lote 02 com área total de 1.260,69m².

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de GNV BRASIL COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LIMITADA, pessoa jurídica de 
Di re i to  Pr ivado,  inscr i ta  no CNPJ sob nº  
08.812.867/0001-53, conforme o registro no Cartório do 
2º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de 
Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 2.560.

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

ÁREA ORIGINAL

LIMITES e CONFRONTANTES: Para descrição da área 
em questão, tomamos como ponto de partida, um ponto, 
denominado “Vértice V1”, com ângulo de 94,91 graus, 
azimute 132º37´12” percorrendo a distância de 50,00 
metros determina-se o “Vértice V2”, este segmento de 
reta limita-se a frente com a Rua Francisco Drummond,  
Partindo do Vértice V2 com ângulo de 93,87 graus, 
azimute 44º40´15” percorrendo a distância de 17,77 
metros determina-se o “Vértice V3”, este segmento de 
reta limita-se a esquerda com a Avenida do Contorno, 
Partindo do Vértice V3 com ângulo de 90,00 graus, 
azimute 312º34´24” percorrendo a distância de 0,50 
metros determina-se o “Vértice V4”, este segmento de 
reta limita-se a esquerda com a avenida do contorno, 
Partindo do Vértice V4 com ângulo de 90,00 graus, 
azimute 41º27´51” percorrendo a distância de 10,03 
metros determina-se o “vértice V5”, este segmento de 
reta limita-se a esquerda com a avenida do Contorno, 
Partindo do vértice V5 com azimute 41º27´51”, 
percorrendo a distância de 32,30 metros determina-se o 
“vértice V6, este segmento de reta limita-se a esquerda 
com a Avenida do Contorno, Partindo do vértice V6 com 
ângulo de 90,89 graus, azimute 312º06´58”, percorrendo 
a distância de 50,00 metros, determina-se o “Vértice 
V7”, este segmento de reta limita-se ao fundo com 
terceiros, Partindo do vértice V7, com ângulo 87,56 
graus, azimute 220º53´50” percorrendo a distância de 
60,00m, retorna-se ao “Vértice V1”, este segmento de 
reta limita-se a direita com o Banco Santander tal 
polígono descrito perfaz uma área total de 3.000,00m² 
(três mil metros quadrados).

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

LOTE Nº 01

 LIMITES e CONFRONTANTES: Para descrição da área 
em questão, tomamos como ponto de partida, um ponto, 
denominado “Vértice V1”, com ângulo de 94,91 graus, 
azimute 132º37´12” percorrendo a distância de 25,09 
metros determina-se o “Vértice V2”, este segmento de 
reta limita-se a frente com a Rua Francisco Drummond,  
Partindo do Vértice V2 com ângulo de 87,65 graus, 
azimute 220º53´50” percorrendo a distância de 50,61 
metros determina-se o “Vértice V8”, este segmento de 
reta limita-se a esquerda com o lote 02, Partindo do 
Vértice V8 com ângulo de 89,91 graus, azimute 
312º06´58” percorrendo a distância de 24,91 metros 
determina-se o “Vértice V7”, este segmento de reta 
limita-se a frente com o lote 02, Partindo do Vértice V7 
com ângulo de 88,34 graus, azimute 41º27´51” 
percorrendo a distância de 9,25 metros determina-se o 
“vértice V9”, este segmento de reta limita-se a esquerda 
com a avenida do Contorno, Partindo do vértice V9 com 
ângulo de 90,89 graus, azimute 312º06´58”, percorrendo 
a distância de 50,00 metros determina-se o “vértice 10, 
este segmento de reta limita-se ao fundo com terceiros, 
Partindo do vértice V10 com  de ângulo 87,56 graus, 
azimute 220º53´50”, percorrendo a distância de 60,00m, 
retorna-se ao “Vértice V1”, este segmento de reta limita-
se a direita com o Banco Santander tal polígono descrito 
perfaz uma área total de 1.739,31m² (mil setecentos e 
trinta e nove metros virgula trinta e um centímetros 
quadrados).  

LOTE Nº 02

LIMITES e CONFRONTANTES: Para descrição da área 
em questão, tomamos como ponto de partida, um ponto, 
denominado “Vértice V2”, com ângulo de 90,19 graus, 
azimute 132º37´12” percorrendo a distância de 24,91 
metros determina-se o “Vértice V3”, este segmento de 
reta limita-se a frente com a Rua Francisco Drummond,  
Partindo do Vértice V3 com ângulo de 93,87 graus, 
azimute 44º40´15” percorrendo a distância de 17,77 
metros determina-se o “Vértice V4”, este segmento de 
reta limita-se a esquerda com a Avenida do Contorno, 
Partindo do Vértice V4 com ângulo de 90,00 graus, 
azimute 312º34´24” percorrendo a distância de 0,50 
metros determina-se o “Vértice V5”, este segmento de 
reta limita-se a esquerda com a avenida do contorno, 
Partindo do Vértice V5 com ângulo de 90,00 graus, 
azimute 41º27´51” percorrendo a distância de 10,03 
metros determina-se o “vértice V6”, este segmento de 
reta limita-se a esquerda com a avenida do Contorno, 
Partindo do vértice V6 com azimute 41º27´51”, 
percorrendo a distância de 22,13 metros determina-se o 
“vértice V7, este segmento de reta limita-se a esquerda 
com a Avenida do Contorno, Partindo do vértice V7 com 
ângulo de 91,66 graus, azimute 312º06´58”, percorrendo 
a distância de 24,91 metros, determina-se o “Vértice 
V8”, este segmento de reta limita-se ao fundo com o Lote 
01, Partindo do vértice V8, com ângulo 89,91 graus, 
azimute 220º53´50” percorrendo a distância de 50,61m2, 
retorna-se ao “Vértice V2”, este segmento de reta limita-
se a direita com o Lote 01, tal polígono descrito perfaz 
uma área total de 1.260,69m² (mil duzentos e sessenta 
metros quadrados virgula sessenta e nove centímetros 
quadrados).
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Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 23 DE 
NOVEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 199/2017
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de Lote nº 06, da 
Quadra A, Loteamento do Vale da 
Landirana no Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, medindo 2.000,00m², em 
02 (duas) novas áreas denominadas: 
Lote 06-A com área total de 1.000,00m² e 
Lote 06-B com área total de 1.000,00m², 
da Quadra A, Loteamento do Vale da 
Landirana no Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, na forma que indica.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 02135.22.09.005.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área 
denominada um Lote nº 06, da Quadra A, Loteamento do 
Vale da Landirana no Distrito de Abrantes, medindo 
2.000,00m², em 02 (duas) novas áreas denominadas: 
Lote 01 com área total de 1.000,00m² e Lote 02 com área 
total de 1.000,00m².

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de ADRIANA ALMEIDA DA ANUNCIAÇÃO 
DA CUNHA, Brasileira, Portadora de identidade RG nº 
11696.082-22 SSP-BA, inscrita no CPF sob nº 
006.122.875-30, conforme o registro no Cartório do 2º 
Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari 
– Bahia, sob a matrícula de nº 27.864.

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

ÁREA ORIGINAL

LIMITES e CONFRONTANTES: O referido Lote tem 
25.00m de frente para rua do J, 25.00m de fundo 
limitando-se com a Faixa de Domínio da Ba-099, 80.00m 
do lado esquerdo, confrontando-se com o Lote 7, e 
80.00m pelo lado direito, confrontando com o Lote 5, 
totalizando uma área 2000.00m² e Perímetro 210.00 m.  
Partindo do marco V1 de coordenadas planas 
8594389.20 m Norte e 592756.31  m Leste,  seguindo 
com distância de 25.00 m e azimute plano de 53°9'25" 
chega-se ao marco V2 de coordenadas planas  
8594404.19 m Norte e 592776.32 m Leste, confrontando 
neste trecho com a rua J, daí seguindo com a  distância 
40.00m, e azimute plano de 323°9'25" chega-se ao 
marco V3 de coordenadas planas 8594468.21m Norte e 
592728.35 m Leste, confrontando neste trecho com o 
Lote 7, daí seguindo com distância de 25.00 m e azimute 
plano de 233°9'25" chega-se ao marco V4 de 
coordenadas planas 8594453.22 m Norte e 592708.34 m 
Leste,  confrontando neste trecho com a Faixa de 
Domínio da BA-099, daí seguindo com distância de 80.00 
m e azimute plano de 143°9'25", chega-se ao marco V1, 
ponto final da descrição deste perímetro, confrontando 
neste trecho com o Lote 5, perfazendo uma área de 
2000.00m²  e perímetro de 210.00m. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. Todos os azimutes, 
distâncias e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

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

LOTE Nº06-A

LIMITES e CONFRONTANTES: O referido Lote tem 
25.00m de frente para a rua J, 25.00m  de fundo, 
l imitando-se com o Lote 6B resul tante do 
desmembramento, 40.00m de um lado direito,  
confrontando-se com o Lote 5 e 40.00m pelo  lado 
esquerdo, confrontando com o Lote 7, totalizando uma 
área 1000.00m² e Perímetro 130.00 m. Partindo do 
marco V1 de coordenadas planas 8594389.20 m Norte e 
592756.31  m Leste,  seguindo com distância de 25.00 m 
e azimute plano de 53°9'25" chega-se ao marco V2 de 
coordenadas planas  8594404.19 m Norte e 592776.32 
m Leste, confrontando neste trecho com a rua J, daí 
seguindo com a  distância 40.00m, e azimute plano de 
323°9'25" chega-se ao marco V2A de coordenadas 
planas 8594436.20m Norte e 592752.33 m Leste, 
confrontando neste trecho com o Lote 7, dai seguindo 
com distância de 25.00 m e azimute plano de 233°9'25" 
chega-se ao marco V4A de coordenadas planas 
8594421.21 m Norte e 572732.33 m Leste,  confrontando 
neste trecho com o Lote 6B resultante do 
desmembramento, dai seguindo com distância de 40.00 
m e azimute plano de 143°9'25",  chega-se ao marco V1, 
ponto final da descrição deste perímetro, confrontando 
neste trecho com o Lote 5 , perfazendo uma área de 
1000.00m²  e perímetro de 130.00m. Todas as 
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coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. Todos os azimutes, 
distâncias e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM. 

LOTE Nº 06-B

LIMITES e CONFRONTANTES: O referido Lote tem 
25.00m de frente para Faixa de Dominio da BA-099, 
25.00m  de fundo, limitando-se com o Lote 6A resultante 
do desmembramento, 40.00m de um lado direito,  
confrontando-se com o Lote 7 e 40.00m pelo lado 
esquerdo, confrontando com o Lote 5, totalizando uma 
área 1000.00m² e Perímetro 130.00 m. 

Partindo do marco V4 de coordenadas planas 
8594453.22 m Norte e 592708.34 m Leste,  seguindo 
com distância de 25.00 m e azimute plano de 53°9'25" 
chega-se ao marco V3 de coordenadas planas  
8594468.21m Norte e 592728.35 m Leste, confrontando 
neste trecho com a Faixa de Domínio da BA-099, daí 
seguindo com a  distância 40.00m, e azimute plano de 
143°9'25" chega-se ao marco V2A de coordenadas 
planas 8594436.20m Norte e 592752.33 m Leste, 
confrontando neste trecho com o Lote 7, daí seguindo 
com distância de 25.00 m e azimute plano de 233°9'25" 
chega-se ao marco V4A de coordenadas planas 
8594421.21 m Norte e 572732.33 m Leste,  confrontando 
neste trecho com o Lote 6A resultante do 
desmembramento, daí seguindo com distância de 40.00 
m e azimute plano de 323°9'25",  chega-se ao marco V4, 
ponto final da descrição deste perímetro, confrontando 
neste trecho com o Lote 5 , perfazendo uma área de 
1000.00m²  e perímetro de 130.00m. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. Todos os azimutes, 
distâncias e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

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 
pub l icação,  revogadas as  d ispos ições  em 
contrário.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 23 DE 
NOVEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 200/2017 
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

“Dispõe sobre a aprovação da 
implantação do Condomínio Urbanístico 
denominado 'Condomínio Baleia 
Jubarte', situado no Condomínio Busca 
Vida, Via Baleia Azul, Glebas 10 e 11, 
Abrantes, Camaçari-BA, na forma que 
indica.”

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e no 
exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto Municipal n° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, 
6.720/2017 e ainda no Decreto Municipal datado do dia 
02 de janeiro de 2017, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 02914.22.09.324.2016,

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o projeto de Condomínio Urbanístico 
denominado “Condomínio Baleia Jubarte” situado no 
Condomínio Busca Vida, Via Baleia Azul, Glebas 10 e 11, 
Abrantes, Camaçari-BA.

Art. 2° O projeto de Condomínio Urbanístico 
denominado “Condomínio Baleia Jubarte” com terreno 

2total do empreendimento de 40.400,00 m  e as seguintes 
áreas e porcentagens:

a. Área comercializável de cunho habitacional, com 
20.435,49m² (vinte mil quatrocentos e trinta e cinco 
metros e quarenta e nove decímetros quadrados), 
equivalentes à 50,58% (cinquenta vírgula cinquenta e 
oito por cento) da área total do empreendimento 
distribuída em 20 (vinte) Frações ideais, sendo a quadra 
A com 16 frações e a Quadra B com 4 frações;
b. Área de Preservação Permanente com 2.004,40m² 
(dois mil e quatro metros e quarenta decímetros 
quadrados) equivalentes a 4,95% (quatro virgula noventa 
e cinco por cento) da área total do empreendimento;

2c. Área liquida do empreendimento com 38.395,60 m  
(trinta e oito mil, trezentos e noventa e cinco virgula 
sessenta) equivalente a 95,35% (noventa e cinco virgula 
trinta e cinco por cento);
d. Área reservada para implantação do clube com 
2.587,50m² (Dois mil quinhentos e oitenta e sete metros e 
cinquenta decímetros quadrados) equivalentes à 6,40% 
(seis vírgula quarenta por cento) da área total do 
empreendimento;
e. Áreas verde de uso comum com 11.508,65m² (onze mil 
quinhentos e oito metros e sessenta e cinco decímetros 
quadrados) equivalente a 30,00% (trinta por cento) da 
área liquida do empreendimento;
f. Área de sistema viário, compreendendo as vias 
internas e passeios com 3.863,93 m² (três mil oitocentos 
e sessenta e três metros e noventa e três decímetros 
quadrados) equivalentes à 9,55% (nove vírgula 
cinquenta e cinco por cento) da área total do 
empreendimento; 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
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publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ACORDO E 
C O M P R O M I S S O  D O  E M P R E E N D I M E N T O  
DENOMINADO 2ª ETAPA “B” DO LOTEAMENTO 
CANTO DO MAR 

Termo de Reti-Ratificação do Termo de Acordo e 
Compromisso referente à aprovação do Loteamento 
denominado, conjunto em Denominado 2ª Etapa “B” do 
Loteamento Canto do Mar composto que entre si 
fazem, de um lado, O MUNICÍPIO  DE CAMAÇARI, 
pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na 
Rua Francisco Drumond, Centro Administrativo, 
Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob nº 14.109.763/0001-80, neste ato, 
representado pela Sra. JULIANA FRANCA PAES, 
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, conforme competência delegada pelo Decreto 
Municipal n° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, doravante 
denominado MUNICÍPIO, do outro lado, a empresa o  
R E S I D E N C I A L  C A N T O  M A R  P R I V I L E G E  
INCORPORAÇÃO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.514.231/0001-
81, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29204294473,  
com sede na Avenida Guaricema, s/nº, Loteamento 
Canto do Mar, Etapa “B”, Guarajuba/Monte Gordo, 
Camaçari/BA, neste ato, representada pelo seu sócio 
VALTÉCIO ELPPÍDIO SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, 
arquiteto, portador da Cédula de Identidade RG nº. 
05.391.337-01, inscrito no CPF/MF sob nº 704.870.065-
34, residente e domiciliado na cidade de Salvador/BA 
(doravante denominada simplesmente “Privilege”) e 
MKS CONSTRUÇÕES S/A, atual denominação da 
GÓES COHABITA CONSTRUÇÕES S/A, empresa de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
15.184.336/0001-29, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 
29.30000374-3, com sede à Rua Djalma Dutra, nº 121, 
Sete Portas, Salvador/BA, neste ato, representada na 
forma do seu Estatuto Social por seu diretor, GERMANO 
CASAIS E SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 215.693 , 
expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 
000.220.125-91 residente e domiciliado na cidade de 
Salvador/BA (doravante denominada simplesmente 
“Interveniente Anuente – MKS”), mediante as seguintes 
Cláusulas e condições:

II – DOS CONSIDERANDOS:

CONSIDERANDO que, em 21 de janeiro de 1985, o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a INTERVENIENTE ANUENTE – MKS, 
à época, proprietária do terreno, celebraram TERMO DE 

ACORDO E COMPROMISSO – TAC para implantação do 
projeto urbanístico denominado 2ª ETAPA “B” DO 

LOTEAMENTO CANTO DO MAR, situado entre os Km 40 e 45 
da Rodovia BA-099, na Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, devidamente aprovado nos 
termos do Decreto Municipal nº 1.227/85 de 13 de março 
de 1985, constante da Matrícula nº 5279 do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis da comarca de Camaçari/BA;

CONSIDERANDO que, após conclusão do loteamento, a 
I N T E R V E N I E N T E  A N U E N T E  –  M K S  i m p l a n t o u  
empreendimento hoteleiro denominado HOTEL CANTO 

MAR, localizado na Avenida Guaricema, S/N, Praia de 
Guarajuba, município de Camaçari/BA, descrito e 

oscaracterizado nas Matrículas n  4.977 e 5.014, ambas do 
o1  Cartório de Registro de Imóveis da comarca de 

Camaçari/BA;

CONSIDERANDO que o HOTEL CANTO MAR foi demolido, 
conforme Alvará de Demolição nº 00008/2016;

CONSIDERANDO que, em 10 de maio de 2016 a 
INTERVENIENTE ANUENTE – MKS e PRIVILEGE celebraram 
Escritura Definitiva de Compra e Venda – Paga e 
Quitada, lavrada no Tabelionato do 2º Ofício de Notas da 
comarca de Camaçari/BA, às fls. 095 a 097, LV. 25.255, 
transferindo para a PRIVILEGE, de forma definitiva, toda 
posse e propriedade do imóvel constante nas matrículas 

os onº Matrículas n  4.977 e 5.014, ambas do 1  Cartório de 
Registro de Imóveis da comarca de Camaçari/BA;

CONSIDERANDO que, em 31 de janeiro de 2017 a 
os

INTERVENIENTE ANUENTE – MKS unificou as Matrículas n  
4.977 e 5.014, transformando-as em uma única área de 

² terreno com o total de 40.410,00m (quarenta mil e 
quatrocentos e dez metros quadrados), descrita e 
caracterizada na Matrícula nº 42.835 do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis da comarca de Camaçari/BA e 
inscrita no Cadastro Imobiliário Municipal sob o nº 
2022353;

CONSIDERANDO que, por meio do processo 
administrativo nº 01797.22.09.061.2016, a PRIVILEGE 
solicitou a alteração do Projeto Urbanístico a fim de 
converter o uso e destinação do terreno de atividade 
hoteleira para a atividade residencial unifamiliar, 
modificando, portanto, os Incisos II e III da Cláusula 
Primeira constante no “Termo de Ret-Ratificação ao 
Termo de Acordo Compromisso para o empreendimento 
denominado 2ª Etapa “B” do Loteamento Canto do Mar”, 
celebrado em 20 de setembro de 1985;

CONSIDERANDO que, após aprovação pelo MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, para alterar o uso e destinação do terreno 
de atividade hoteleira para atividade residencial 
unifamiliar, bem como, a fim de delimitar as caraterísticas 
de execução do projeto do empreendimento denominado 
“ RESIDENCIAL CANTO DO MAR PRIVILEGE”, nos termos da 
Orientação de Análise Prévia – OAP nº 063/2015, as 
Partes, em comum acordo, firmam neste ato, o presente 
Termo de RETI-RATIFICAÇÃO;

CONSIDERANDO que, em razão da área destinada ao 
empreendimento “RESIDENCIAL CANTO DO MAR PRIVILEGE”, 
formado por um conjunto de 50 (cinquenta) lotes já 
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possuir toda a infraestrutura, executada no loteamento 
originário – 2ª ETAPA “B” DO LOTEAMENTO CANTO DO MAR, 
razão pela qual se faz necessária a presente RETI-

RATIFICAÇÃO, com novas cláusulas e condições, que 
passam a vigorar com a presente redação:

III – DAS CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOVO QUADRO DE 
ÁREAS:

1.1 – A área destinada a implementação do 
empreendimento “LOTEAMENTO CANTO DO MAR 

PRIVILEGE”, a ser implementado na área de terreno 
descrita e caracterizada na Matrícula nº 42.835 do 1º 
Cartório de Registro de Imóveis da comarca de 
Camaçari/BA, em obediência aos parâmetros 
urbanísticos previstos na Legislação Urbanística 
Municipal em vigor – Lei Municipal de Camaçari/BA 
nº866/2008, passa a ter a seguintes descrições e 
caracterizações:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO

2.1 – O Sistema Viário Interno, de acesso aos novos lotes, criados 
a partir deste processo, será implantado exclusivamente pela 
PRIVILEGE, conforme projeto aprovado, sendo constituído de uma 
avenida principal, com canteiro central e duas pistas de rolamento, 
uma para cada sentido, com largura variando de 3,00m (três 
metros) a 4,00m (quatro metros), cada pista, mais passeio de 

2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) sendo 1,0m (um 
metro) de grama e 1,0m (um metro e cinquenta centímetros) de 
calçada e meios-fios, com rampas para acessibilidade de PCD – 
Pessoas com Deficiência, assim como as vagas de 
estacionamento, que deverão ser devidamente sinalizadas. Todo o 
sistema será provido de sinalizações horizontal e vertical, conforme 
projeto aprovado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA:

3.1 – Sistema Viário: O sistema viário interno e de acesso aos 
novos lotes, será implantado exclusivamente pela PRIVILEGE, 
com pavimentação asfáltica ou com blocos intertravados, disposto 
sobre base de arenoso, provido de sinalizações horizontal e 
vertical; 

3.2 – Passeios: Os passeios serão executados pela PRIVILEGE, 
em grama e faixa de concreto, com observância à execução de 
rampas para acessibilidade de PCD, conforme NBR 9050.

3.3 – Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação 
pública: As unidades serão abastecidas por rede de energia 
elétrica e, a iluminação pública será executada pela PRIVILEGE, 
conforme projeto devidamente aprovado na COELBA e arquivado 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 
SEDUR do município de Camaçari, ficando a cargo de cada 
adquirente a ligação de energia de sua unidade imobiliária;

3.4 – Rede de abastecimento de água: O sistema interno de 
abastecimento de água potável será executado pela PRIVILEGE e 
contará com rede de distribuição interna ao condomínio, interligada 
à adutora da EMBASA, conforme projeto específico, devidamente 
aprovado pela respectiva concessionária;

3.5 – Rede de esgotamento sanitário: O sistema interno de 
esgotamento sanitário do empreendimento consiste no sistema 
fossa/sumidouro ou outro sistema, conforme aprovação da 
EMBASA;

3.6 – Sistema de drenagem de águas pluviais: A rede de 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pela 
PRIVILEGE, conforme projeto aprovado e arquivado na Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR do 
município de Camaçari, atendendo à contribuição pluvial interna;

3.7 – Paisagismo: As áreas verdes, taludes e canteiro central 
serão revestidas com grama natural e espécies adequadas ao tipo 
de solo, ventilação e ao clima local, sendo plantadas também 
mudas de árvores de espécies nativas ou adaptadas, na proporção 

2mínima de 01 (uma) árvore para cada 100,00m  de área do terreno, 
conforme projeto paisagístico aprovado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR do município 
de Camaçari. As espécies exóticas serão toleradas apenas quando 
adaptadas ao ecossistema local. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

4.1 – A PRIVILEGE, por si, seus representantes, herdeiros e 
sucessores a qualquer título, obrigam-se a:
a)Cumprir o quanto disposto na presente RETI-RATIFICAÇÃO;

b) Executar, às suas expensas e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, todas as obras acordadas por meio deste 
instrumento, conforme especificações e prazo disciplinado na 
Cláusulas Terceira presente RETI-RATIFICAÇÃO;

c) Cumprir os condicionantes da Licença Ambiental e do Termo de 
Acordo, emitido quando da Elaboração do Estudo de Impacto de 
Vizinhança – EIV;

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

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

f) Entregar ao MUNICÍPIO DE CAMAÇARI as áreas doadas, livre e 
desembaraçada de qualquer ônus. 

4.2 – O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI obriga-se a:

a) Fiscalizar o cumprimento desta TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO – TAC celebrado entre as PARTES a respectiva 
RETI-RATIFICAÇÃO;

b) Intervir, por meio dos instrumentos próprios, para o cumprimento 
da legislação vigente, em especial a legislação ambiental e deste 
TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO – TAC da respectiva 
RETI-RATIFICAÇÃO;

c) Observar, quando da aprovação do projeto de construção, 
reforma e ampliação, bem como da emissão de alvará, se foram 
atendidas as exigências estabelecidas na legislação vigente e 
neste TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO – TAC da 
respectiva RETI-RATIFICAÇÃO bem como, da legislação vigente;

d) Responsabilizar-se pela manutenção e conservação da área 
doada; 

4.3 – Os futuros adquirentes das unidades imobiliárias, desde já, 
obrigam-se a:

a) Realizar, às suas expensas exclusivas, individualmente ou 
através da Associação de Moradores, a coleta de lixo domiciliar e 
das áreas comuns, colocando-o em depósitos internos de fácil 
acesso para o veículo municipal coletor, que recolherá os resíduos 
sob responsabilidade do MUNICÍPIO DE CAMAÇARI;

b) Respeitar as disposições deste TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO – TAC da respectiva RETI-RATIFICAÇÃO, 
especialmente no que tange a legislação ambiental;

c) Apresentar para aprovação junto à municipalidade, quaisquer 
projetos arquitetônicos de construção, reforma ou ampliação, só 
podendo dar início às respectivas obras, após o recebimento do 
alvará de construção correspondente; 

CLÁUSULA QUINTA – DAS GARANTIAS:

5.1 – Em garantia à plena execução das obras de infraestrutura, fica 
caucionado ao MUNICÍPIO DE CAMAÇARI área com 8.360,36m² 
(oito mil trezentos e sessenta metros e trinta e seis centímetros 
quadrados), correspondente a 30,00% (trinta por cento) da área de 
unidades residenciais, de acordo com o Art. 39 da Lei Municipal nº 
913/2008, conforme descrito abaixo:

C L Á U S U L A  S E X T A  –  D O  R E G I S T R O  D O  
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL: 

                           
6.1 – A PRIVILEGE obriga-se, dentro de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da data do ato de publicação do decreto 
correspondente a aprovação, apresentar ao MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI a certidão do 1ª Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao registro do 
empreendimento, com a respectiva caução e as devidas 
doações das áreas públicas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1 – As partes ratificam todas as demais disposições 
constantes do TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO 
original e demais termos aditivos e de reti-ratificação, que 
estejam em vigor ou tenham disciplinado a implantação do 2ª 
ETAPA “B” DO LOTEAMENTO CANTO DO MAR, que não 
tenham sido modificadas pela presente RETI - 
RATIFICAÇÃO.

E, para firmeza do justo e contratado, assinam o presente 
instrumento em quatro (04) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos.

    
Camaçari, 13 de novembro de 2017.

________________________________
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

____________________________________________
RESIDENCIAL CANTO DO MAR PRIVILEGE 

INCORPORAÇÃO LTDA. – ME,
EMPREENDEDORA

___________________________________________
MKS CONSTRUÇÕES S/A

INTERVENIENTE

Testemunhas: 

1.__________________________________________        
CPF/MF: 

2.__________________________________________
 CPF/MF:

      

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ESCOPO 
Nº. 259/2014; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA. DO 
OBJETO: Alterar a cláusula quinta do Contrato nº. 259/2014; 
DO PRAZO: Fica prorrogado por 12 (doze) meses a contar da 
ordem de reinicio datada em 15 de maio de 2917, passando a 
viger até 15 de maio de 2018; DO SALDO: Se aplicará ao 
presente termo o saldo remanescente ainda não utilizado se 
perfazendo no valor de R$ 2.601.368,19 (dois milhões, 
seiscentos e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e 
dezenove centavos; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e disposições 
do contrato originário e de seus termos aditivos, não 
modificadas por este instrumento, não sendo criado nenhuma 
despesa com o presente aditivo, que se limita a estabelecer a 
prorrogação do prazo para entrega dos itens já contratados, 
não sendo devido o pagamento de nenhum valor além do que 
estabelecido no presente termo. DA ASSINATURA: 
04/10/2017. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA.  
MUNICÍPIO. 
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SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO Nº. 181/2012. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R A T A D O :  C L I M A B O M  
REFREIGERAÇÃO LTDA-ME. DO OBJETO: Alterar a 
cláusula quinta do instrumento original n. 181/2012; DO 
PRAZO: Fica prorrogado por 02 (dois) meses, de forma 
excepcional, a partir de 11 de dezembro de 2017, vigendo até 11 
de fevereiro de 2018; DO PREÇO: Terá o valor global de R$ 
64.827,22 (sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais 
e vinte e dois centavos), não sendo devido nenhum reajuste 
durante novo lapso temporal especificado na cláusula anterior; 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo de 
contrato original. Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas das despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta do Projeto/Atividade 4113, 4114, 4115 e 
4121; Elemento de Despesa 3390.39.00.00 e 3390.30.00.00 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, 
as demais cláusulas e disposições do contrato originário e de 
seus termos aditivos, não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: 22/11/2017. ELIAS NATAN MORAES DIAS.  
MUNICÍPIO. 

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERCEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº. 141/2014. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADO: EMPRESA 
EURO ATLÂNTICA BRASIL LTDA. DO OBJETO: Reti-
Ratificar o terceiro termo aditivo ao contrato nº. 141/2014; DA 
ALTERAÇÃO: Em razão do equívoco que se fez constar na 
cláusula terceira, parágrafo segundo, do terceiro termo aditivo 
ao contrato nº. 141/2014, a mesma passa a vigorar com a 
seguinte redação: "os recursos financeiros para pagamento 
das despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão 
por conta da Ação 4032, Elementos de despesa 33903900 e 
33903000, Fonte 0100000;  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e disposições 
do contrato originário e de seus termos aditivos, não 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 
22/11/2017. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA.  
MUNICÍPIO. 

  

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 
0140/2017

(Processo Administrativo nº 0628.11.07.350/2017)

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
no uso de suas atribuições, informa a correção do Contrato n° 
0140/2017 firmado com a empresa JOSE RIBEIRO NETO E 

CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 34.047.274/0001-58, 
cujo objeto do presente contrato é a aquisição de cargas de gás 
de cozinha (GLP) em botijão de 13 kg e 45 kg, em caráter 
emergencial para atender as necessidades das diversas 
Secretarias da Administração Municipal. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Camaçari, 27 de novembro de 2017

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO

REF: À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARCELOS DOS SANTOS

CONTRATO Nº 0259/2013

Objeto: Destina-se a Locação de Um Imóvel situado na 

rua colônia Montenegro s/n – Jardim Limoeiro, com vistas 

ao funcionamento da Escola Colônia Montenegro – 

Camaçari – BA.

Elisete Santos Fagundes
Cadastro: 829697
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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