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A crise financeira mundial e os 
reflexos em Camaçari foram debatidos 
em reunião realizada no dia 6 de maio, 
entre o prefeito Luiz Caetano e represen-
tantes de seis partidos políticos da base 
governista. 

Durante encontro com dirigentes 
do PPS, PV, PSL, PSDB, PDT e PHS, Ca-
etano mostrou números  sobre a perda 
de receita do Município. Só nos últimos 
quatro meses, a arrecadação de Camaçari 
registrou uma queda de cerca de R$ 30 
milhões. 

O prefeito reafirmou o pedido de 
empenho de todas as lideranças para su-
perar esse momento de dificuldade.

Caetano debate crise com partidos políticos

“Temos que ser criativos para superá-la”
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Nos dias 20 e 21 deste mês, a Casa do 
Trabalho de Camaçari irá abrigar a 3ª Oficina do 
Empreendedor. Em dois dias, o público vai poder 
conferir os 20 estandes montados no local com 
30 expositores, além da realização de 60 oficinas 
e três palestras.

Quem visitar o local vai poder percorrer 
livraria e estandes do Sebrae, Caixa, Bancos do 
Povo, do Brasil e do Nordeste, ACEC (Associa-
ção Comercial Industrial de Camaçari) e CDL 
(Câmara de Dirigentes Lojistas Camaçari). Serão 
oferecidos também serviços de consultoria finan-
ceira e de marketing, atendimento empresarial e 
de marketing. 

O objetivo é fomentar o empreendedoris-
mo e a capacitação em gestão, estreitando laços 
e promovendo o intercâmbio de experiências 

Camaçari realiza 3ª Oficina do Empreendedor
entre os empresários de Camaçari. O encontro vai 
proporcionar a exposição e comercialização dos 
produtos de pequenas e micro empresas locais, 
das associações e cooperativas.

As oficinas acontecem das 10h às 12h, e 
das 14h às 16h. Entre os temas oferecidos estão 
decoração de sandálias, confecção de berimbau, 
utensílios domésticos, bijuterias em pedras semi-
preciosas, artesanato em fibra de coco, pintura e 
preparo de acarajé. 

A Oficina do Empreendedor é destinada 
às micros e pequenas empresas, segmentos 
comerciais, industriais, de serviço, artesanato, 
feirantes e potenciais empreendedores do Mu-
nicípio. O evento é realizado pelo Sebrae em 
parceria com a Prefeitura, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

As escolas, praças, áreas urbanas e 
prédios públicos construídos pela Prefeitura de 
Camaçari são projetados de forma a atender 
todos os anseios da comunidade. Para isso, a 
equipe técnica da Coordenação de projetos da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), 
discute junto aos moradores, as necessidades 
dos equipamentos públicos antes da elaboração 
do projeto. 

Segundo o arquiteto e coordenador 
da equipe, Silvio Ramos, os técnicos ouvem 
as reivindicações da comunidade e adequa as 
solicitações de forma arquitetônica, urbanística 
e funcional, sem esquecer de tornar o local 
agradável e bonito para a população. Após a 
elaboração do projeto, a equipe faz o orçamento 
da obra, encaminha para a licitação e depois, 
acompanha e fiscaliza a intervenção. 

Dentre os espaços públicos desenvol-
vidos pela Prefeitura, está a Avenida Acajutiba, 
praça da Noite, Centro Educacional Municipal de 
Camaçari, escola de Barra do Pojuca, o Centro de 
Referência da Mulher Yolanda Pires e os novos 

População aprova
projetos realizados

pela Prefeitura

pontos de ônibus. Atualmente, a atenção de toda 
a equipe está voltada para o projeto de revitali-
zação de Arembepe, previsto para ser concluído 
no final de junho.

O trabalho da coordenação é reco-
nhecido na rua pelos moradores. Júlio Bispo, 
80 anos, morador da Avenida Acajutiba há 30, 
lembra que antes tinha vergonha do local onde 
mora e ninguém o visitava porque só tinha lama, 

esgoto a céu aberto, ratos e muitos insetos. “A 
obra trouxe benfeitorias para o povo, valorizou a 
região, contribuiu para a melhoria da qualidade 
de vida, principalmente no que diz respeito à 
saúde, já que no lugar do esgoto e insetos hoje 
temos lindos jardins”. 

Cristina Carvalho de Melo, 27 anos, mora 
enfrente à praça da Noite, Gleba A, e também 
está contente com o equipamento que a Prefeitu-

ra construiu. “A praça é muito 
bonita e contribui para au-
mentar a nossa auto-estima. 
Agora, enquanto a minha filha 
tem um local para brincar, eu 
aproveito para bater papo”. A 
vizinha, Georgina Matos, 48 
anos, salientou que é muito 
bom chegar à porta de casa e 
ver uma bela paisagem. “An-
tes era só escuridão e agora 
temos uma vista agradável”.

A Coordenação de projetos 
da Sedur é composta por 

sete pessoas, sendo três ar-
quitetos, um engenheiro civil, 
dois técnicos de edificação e 

uma secretária.Inclusão social com investimento nos equipamentos públicos

A equipe do programa Bolsa  
 para Educação, mantido pela 

Prefeitura de Camaçari, convoca 
todos os beneficiários do programa 
Bolsa Universitária para uma reu-
nião a ser realizada neste sábado 
(09/05), no auditório da Casa do 
Trabalho. 

Devido ao grande número 
de pessoas atendidas, o encontro 
será dividido em duas turmas, uma 
pela manhã, às 8h, destinadas às 
alunos que tenham as inicias de 
A à J, no primeiro nome e outra 
à tarde, às 14h, para os demais 
bolsistas. 

Caso haja alguma im-
possibilidade de comparecer no 
horário definido, o beneficiado pelo 
programa deve marcar presença 
no horário oposto, impreterivel-
mente. Vale ressaltar que a parti-
cipação em reuniões do programa 
é uma das cláusulas estabelecidas 
no termo de compromisso firmado 
com a Prefeitura na ocasião de 
adesão ao Bolsa Universitária.

Prefeitura
convoca
bolsistas
universitários
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Atos do Poder Executivo
LEIS

LEI Nº. 978/2009
DE 08 DE MAIO DE 2009

Dispõe sobre a concessão de diária no 
âmbito da Administração Direta, estende 
os seus efeitos para os órgãos da Adminis-
tração Indireta da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, e dá outras providências.

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

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

Art. 1º - Os servidores públicos e os agentes políticos da Ad-
ministração Direta da Prefeitura Municipal de Camaçari que, em caráter 
eventual ou transitório, e no interesse do serviço, se deslocarem para outro 
município, farão jus, além do transporte, à percepção de diárias para atender 
às despesas com locomoção, alimentação e hospedagem.

 §1° - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os 
municípios com distância de até 200 quilômetros da sede do Município 
de Camaçari.  

 §2° - O disposto neste artigo não se aplica ao servidor público 
ou ao agente político, cujo deslocamento objetivar a mudança da sede do 
seu exercício.

Art. 2° - Os valores das diárias para atender às despesas com 
deslocamentos serão escalonados de acordo com a hierarquia dos cargos, 
funções ou empregos, conforme tabela do Anexo Único desta Lei, a qual 
será regulamentada por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§1° - Quando o servidor público ou o agente político se afastar 
da sede onde tem exercício, acompanhando, na qualidade de assessor 
do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais ou dirigentes máximo de 
autarquias do Poder Executivo Municipal, fará jus a diária no mesmo valor 
atribuído à autoridade acompanhada, desde que devidamente solicitado. 

Art. 3° - Nos deslocamentos para o exterior do país o servidor 
público ou agente político da Administração Direta e Indireta do Poder Exe-
cutivo Municipal, devidamente autorizado, serão adotados os valores das 
diárias estabelecidos pela União, observada a hierarquia dos respectivos 
cargos, funções ou empregos.

Art. 4° - A diária será concedida por período de 24 (vinte e 
quatro) horas, contado desde o momento da partida do servidor público 
ou agente político até o seu retorno ao local de origem, devidamente 
comprovado.

§1º - Nos casos em que o deslocamento for inferior a 24 (vinte 
e quatro) horas, serão concedidos 50% (cinqüenta por cento) do valor da 
diária integral;

§2º - Quando na hipótese do parágrafo anterior o deslocamento 
do servidor público ou agente político, acarretar também despesa com 
hospedagem, fará jus ao valor da diária integral, desde que devidamente 
comprovado.

Art. 5° - O servidor público e o agente político farão jus a ape-
nas 50% (cinqüenta por cento) do valor das diárias quando sua alimentação 
e hospedagem forem fornecidas por instituições governamentais.

Art. 6° - As diárias serão concedidas dentro dos limites dos 
créditos orçamentários próprios, mediante autorização do Chefe do Poder 
Executivo, ou a quem for delegada essa competência.

Art. 7° - As despesas relativas às diárias, sempre precedida 
de empenho em dotação própria, serão realizadas em processo especial, 
através de crédito bancário na conta do servidor ou agente político.

§1° - As diárias deverão ser pagas antecipadamente, exceto 
nas seguintes situações: 

I. em casos excepcionais, devidamente justificados, quando 
serão processadas no decorrer do afastamento;

II. quando o afastamento compreender período superior a 15 
(quinze) dias consecutivos, circunstância em que se antecipará apenas o 
pagamento das diárias correspondentes aos primeiros 15 (quinze) dias.

§2° - Na hipótese prevista no inciso II do parágrafo anterior, 
será processada nova concessão de diária, complementar e vinculada ao 
processo anterior, ao término de cada quinzena de afastamento.

§3° - Estendendo-se o afastamento por período superior ao 
previsto, desde que autorizada a prorrogação, o servidor público ou o agente 
político fará jus às diárias correspondentes ao período.

§4° - Quando o período de afastamento se estender até o 
exercício seguinte, a despesa recairá no exercício em que se iniciou.

Art. 8° - As propostas de concessão de diárias, quando o 
afastamento iniciar-se a partir da sexta-feira ou incluir sábados, domingos 
ou feriados serão expressamente justificadas, condicionando a autorização 
de pagamento à aceitação da justificativa apresentada. 

Art. 9° - Salvo em casos especiais e quando expressamente 
autorizados pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo dirigente máximo de 
autarquia ou fundação, o total de diárias atribuídas ao servidor público ou 
agente político não poderá exceder a 180 (cento e oitenta) dias por ano.

Art. 10 - O servidor público ou o agente político que receber 
diárias e não se afastar do município, por qualquer motivo, ficará obrigado a 
restituí-las integralmente aos cofres públicos, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias, contados a partir da data prevista para afastamento.

Parágrafo Único - Na hipótese do servidor público ou do 
agente político retornar à sede antes da data prevista, restituir as diárias 
recebidas e não utilizadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado a 
partir da data do retorno.

Art. 11 - O beneficiário de diárias deverá apresentar ao supe-
rior hierárquico, até o quinto dia após seu retorno ao Município, relatório 
circunstanciado da execução do serviço de que foi incumbido ou compro-
vação de sua freqüência e participação em evento para o qual tenha sido 
designado.

§1° - O relatório definido neste artigo, datado e assinado pelo 
beneficiário, será visado pelo superior hierárquico, que encaminhará a 
Controladoria Geral do Município, para processamento dos registros 
pertinentes.

§2° - A falta de apresentação da documentação mencionada no 
parágrafo anterior configurará a não comprovação da viagem, obrigando o 
beneficiário a devolver aos cofres públicos os valores referentes às diárias, 
multas e quaisquer outros acréscimos ocorridos quando da compra da 
passagem, ficando o beneficiário impedido de receber novas diárias.

Art. 12 - Na inobservância dos prazos estabelecidos nos 
artigos 10 e 11 desta Lei, deverá o Secretário responsável pela unidade 
autorizar o desconto compulsório em folha de pagamento para restituição 
da importância devida ao erário municipal.

Parágrafo Único - Comprovado dolo ou má fé, o devedor das 
diárias sujeitar-se-á às penalidades cabíveis, sem prejuízo da apuração 
da responsabilidade, na forma da lei, dos agentes responsáveis pelo pa-
gamento e controle da despesa.

Art. 13 - As pessoas sem vínculo com a Administração Pú-
blica, convidadas pelo Prefeito para integrarem delegações oficiais ou 
que viajarem para participar de eventos do interesse do município, serão 
consideradas colaboradoras eventuais e farão jus a diárias, nos termos 
desta Lei.
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§1º - O Secretário Municipal solicitante deverá justificar a 
excepcionalidade da diária deste artigo, dizendo da complexidade do tra-
balho e nível da representação, de modo a fixar-lhe o valor da diária aos 
correspondentes da tabela, e ficará responsável pela prestação de contas 
prevista no artigo 11 desta Lei.

§2º - Os colaboradores que não se enquadrarem dentro dos 
níveis de representatividade fixados na tabela dessa Lei, receberá a diária 
fixada sob a denominação de outros colaboradores, classe IV na tabela.

Art. 14 - As empresas públicas e sociedades de economia 
mista, integrantes da administração indireta do Poder Executivo Municipal, 
procederão à revisão de suas normas administrativas, adequando-as às 
disposições desta Lei.

Parágrafo Único - Os valores das diárias estabelecidas nas 
normas mencionadas neste artigo não poderão ser superiores aos fixados 
para Secretário do Município.

Art. 15 - Responderão solidariamente pelos atos praticados 
em desacordo com o disposto nesta Lei a autoridade proponente e o 
beneficiário das diárias.

Art. 16 - No que couber, aplicar-se-ão ao colaborador eventual, 
as mesmas diretrizes aplicadas aos servidores públicos, no que se refere 
às responsabilidades.

Art. 17 - A Controladoria Geral do Município emitirá as ins-
truções complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento 
desta Lei.

Art. 18 - Os valores das diárias estarão estabelecidos através 
do Anexo Único, desta Lei e poderão ser atualizados monetariamente por 
índices inflacionários através de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente os artigos 78 e 82 
da Lei n°. 323/95 e nº. 700/2005.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 08 DE MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

Lei nº 978/09
ANEXO ÚNICO

 LEI Nº. 979/2009
DE 08 DE MAIO DE 2009

Disciplina o regime de adiantamento 
no âmbito da Administração Direta da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e dá 
outras providências.

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

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

 
Art. 1º - Fica instituído no âmbito da Administração Direta da 

Prefeitura Municipal de Camaçari o pagamento de despesas pelo regime 
de adiantamento.

Art. 2º - O regime de adiantamento é aplicável aos casos 
de despesas expressamente previstas no art. 3º desta Lei, e consiste 
na entrega de numerário ao servidor, sempre precedido de empenho 
na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam 
subordinar-se ao processo normal da aplicação, nos termos dos artigos 

68 e 69 da Lei nº. 4.320/64 e da Resolução do Tribunal de Contas do 
Município - TCM nº. 1.197/06.

§1º - Ficam os titulares dos Órgãos da Administração Direta 
autorizados a designar, através de Portaria, 01 (um) servidor por Secretaria, 
ao qual caberá a responsabilidade pelo adiantamento concedido. 

§2º - Não se fará adiantamento a servidor responsável por um 
ou mais adiantamentos ainda não comprovados.

§3º - Só poderá ser concedido mensalmente por Secretaria 
apenas 01 (um) adiantamento, com exceção da Secretaria de 
Desenvolvimento Social – SEDES, que poderão ser concedidos até 02 
(dois) adiantamentos mensais com finalidades distintas.

§4º - No adiantamento não será permitida despesas com valor 
superior a R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais) com o mesmo credor e 
o mesmo tipo de despesa.

§5º - Fica vedada a utilização de adiantamento para fins de 
despesa de capital. 

§6º - O valor limite para concessão de adiantamento será de 
até R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 3º - O regime de adiantamento é admitido para atender 
as despesas a seguir especificadas, respeitando-se  o limite estabelecido 
no §4 º do art. 2º desta Lei, por credor e tipo de despesa, exceto para 
o adiantamento específico da SEDES, no que se refere à aquisição de 
passagens: 

§1º - Consideram-se despesas miúdas, assim entendidas as 
de qualquer natureza, que se situem dentre aquelas citadas abaixo e sejam 
comprovadas através de documento fiscal, ou outro comprovante hábil:

I. com material de consumo;
II. com serviços de terceiros;
III. com transportes em geral;
IV. judicial;
V. com representação eventual;
VI. que tenha de ser efetuada em lugar distante da sede da 

Administração Municipal, ou em outro Município;
VII. pequena e de pronto pagamento;
VIII. com veículos de serviços essenciais.

§2º - Consideram-se pequenas despesas de pronto pagamento, 
para efeito do inciso VII do parágrafo anterior, as que se realizarem com:

I. selos postais, telegramas, pequenos carretos, transportes 
urbanos, pequenos consertos, aquisição de flores, enfeites para 
festividades, aquisição avulsa de livros, e outras publicações avulsas de 
interesse da Administração;

II. encadernações avulsas e artigos de escritório, de desenho, 
impressos e papelaria, em quantidade restrita, para uso ou consumo 
imediato, desde que indisponíveis no almoxarifado;

III. aquisição de produtos farmacêuticos ou de laboratório, para 
uso imediato e exclusivo nas unidades de emergência, em quantidade 
restrita;

IV. bens que não se encontram nos almoxarifados e que 
possam comprometer o bom andamento dos serviços essenciais, para uso 
e consumo imediato, desde que devidamente justificado;

V. de caráter secreto, resultante de diligências policiais, 
judiciárias ou sindicâncias administrativas ou fiscais;

VI. com a aquisição de objetos históricos ou de arte, medalhas, 
troféus e outras premiações, quando inviabilizada a submissão ao 
processamento regular da despesa;

VII. com refeição e, alimentação, quando as circunstâncias não 
permitirem o regime comum de fornecimento;

VIII. com forragem para a alimentação de animais apreendidos, 
quando as circunstâncias não permitirem o regime comum de 
fornecimento;

IX. reparos, adaptação e recuperação de bens móveis e 
imóveis;

X. outra qualquer, de pequeno vulto e de necessidade imediata, 

CLASSES CARGOS/FUNÇOES VALOR (R$) 
I Prefeito e Vice-Prefeito 600,00 
II Secretários Municipais 450,00 
III Demais Servidores 300,00 
 Colaboradores Eventuais 150,00 
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desde que devidamente justificada.

§3º - O regime de adiantamento também é aplicável para 
aquisição de passagens terrestres, quando comprovada a situação de 
carência e ou necessidade, fundamentada mediante relatório de avaliação 
social emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES ou 
por solicitação do Poder Judiciário, Ministério Público ou Conselhos 
Tutelares.

Art. 4º - A concessão do adiantamento estará sujeita às normas 
comuns de empenho, liquidação e pagamento da despesa.

Parágrafo Único - O adiantamento não poderá ser aplicado 
em elemento de despesa diferente daquele para o qual foi autorizado.

Art. 5º - As quantias recebidas a título de adiantamento deverão 
ser depositadas em conta bancária, em nome do servidor responsável, 
vinculada à Prefeitura Municipal de Camaçari - Conta Adiantamento, em 
agência bancária oficial, devendo o extrato da respectiva conta ser anexado 
à comprovação de aplicação do adiantamento.

Art. 6º - O pagamento das despesas será efetuado mediante 
cheque nominativo, sacado contra a conta corrente do servidor responsável 
ou, em casos de manifesta impossibilidade, em espécie, devidamente 
justificado no processo de comprovação.

Art. 7º - O prazo para aplicação do valor recebido será de até 
60 (sessenta) dias, contado da data de seu recebimento, não podendo o 
responsável se ausentar por férias ou licença, salvo licença médica, sem 
haver prestado contas do adiantamento, nem passá-lo de um exercício 
para o outro.

Art. 8º - Os valores expressos nesta Lei nos parágrafos 4º e 
6º do Art.2º poderão ser atualizados monetariamente por índices oficiais, 
através de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará, no prazo de 30 
(trinta) dias, os critérios para concessão, aplicação e comprovação dos 
adiantamentos.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente os artigos 50, 51 
e 52 da Lei 049/76.

                                                
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 

EM 08 DE MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI N° 980 / 2009
DE 08 DE MAIO DE 2009

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Crédito Especial, no valor de R$ 
90.000,00 (noventa mil reais) e dá outras 
providências.

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

 Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir 
Crédito Especial no valor global R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser 
consignado, conforme detalhamento abaixo:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para a abertura do presente 
Crédito  Especial,  correrão à conta, decorrentes da anulação parcial 
de dotações na forma definida da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 
907/2008, em conformidade com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso 
III da Lei 4.320/64, e com base nos Art. 166, § 8 º e Art. 167, Inciso VI da 
Constituição Federal, no valor R$ 90.000,00 (noventa mil reais) conforme 
detalhamento a seguir evidenciado:

Art. 3º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano 
Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro de 
2009, aprovados pelas Leis nº. 714/2005 e 907/2008, respectivamente, 
em decorrência do Crédito Especial autorizado nesta Lei.

Art. 4º - O Crédito Especial autorizado nesta Lei  será consig-
nado à estrutura de custos do Órgão/Secretaria, incorporado ao Quadro 
de Detalhamento da Despesa da referida Unidade.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 08 DE MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO N° 4755/2009
DE 05 DE MAIO DE 2009

“Declara a reversão de propriedade 
do imóvel alienado à BRITÂNIA DO 
NORDESTE S/A, ao patrimônio do 
Município”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que a administração municipal foi autorizada 
a alienar área de terras à BRITÂNIA DO NORDESTE S/A, na forma da 
Lei Municipal n° 514 de 12/06/2001, com a finalidade de instalação de 
sua sede;

Considerando que nos termos do art. 3°. da citada Lei n° 
514/2001, foi estabelecida cláusula de reversão do imóvel alienado, ao 
patrimônio municipal, caso viesse a ocorrer a extinção do empreendimento 
neste Município;

Considerando que a reversão, nos termos do dispositivo le-
gal específico, será efetivada em relação ao terreno objeto da alienação 
com todas as benfeitorias nele edificadas, sem quaisquer ônus para o 
Município;

Considerando que a reversão estabelecida, nos termos da Lei 
mencionada, implica no estabelecimento de cláusula resolutiva expressa, 
que se opera de pleno direito, independo de prévia manifestação judicial, 
a teor do art. 474 do Código Civil Brasileiro;

E, finalmente, 

DECRETOS

 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
INSTITUCIONAL 

 
PROGRAMÁTICA 

 
ECONÔMICA 

 
FTE 

 
VALOR 

03.02.02– Secretaria  
do Governo 

05.153.022.1068 – 
Gestão das Ações do 
Tiro de Guerra 

33.90.30 
33.90.36 
33.90.39 

0100.000 
0100.000 
0100.000 

10.000,00 
10.000,00 
70.000,00 

TOTAL 90.000,00 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
INSTITUCIONAL 

 
PROGRAMÁTICA 

 
ECONÔMICA 

 
FTE 

 
VALOR 

03.02.02– Secretaria do 
Governo 

04.122.022.2004 Gestão das 
Ações Administrativas da 
Segov 

 
33.90.39 0100.000 90.000,00 

TOTAL 90.000,00 
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Considerando que se constitui fato público e notório a extinção 
do empreendimento neste Município, bem como a admissão da irreversibi-
lidade da continuidade de suas atividades, consoante declaração de seus 
representantes legais em ata de audiência realizada no Ministério Público 
do Trabalho da 5ª Região, em data de 05 de março de 2009.

DECRETA:

Art. 1° - Fica declarada a reversão, ao patrimônio do Município 
por extinção do empreendimento, do imóvel contido na Matrícula nº 3624 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari, alienado à 
BRITÂNIA DO NORDESTE S/A, CNPJ nº 04.644.892/0001-14, através da 
autorização legislativa contida na Lei Municipal nº 514/2001, com todas as 
suas acessões e benfeitorias atualmente existentes.

Art. 2° - A reversão a que faz referência o art. 1º operou-se 
de pleno direito e sem qualquer direito à indenização, conforme expressa 
disposição do art. 3º da Lei n° 514/2001, e nos termos estabelecidos no 
art. 474 do Código Civil Brasileiro. 

Art. 3º - Ficam as Secretarias de Administração (SECAD) e 
de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) autorizadas a promoverem os 
meios necessários à retomada e futura destinação do imóvel ora revertido 
ao patrimônio municipal.

Art. 4° - A Procuradoria Geral do Município deverá adotar as 
providências que se fizerem necessárias, com vistas a efetivar ao cancela-
mento e restabelecimento da matrícula no registro imobiliário, objetivando 
a consolidação legal da reversão ora efetivada.

Art. 5° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO N° 4756 / 2009
DE 06DE MAIO  DE 2009

“Declara de utilidade publica para fins 
de desapropriação, uma área de terra 
destinada à implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.” 

 
O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, ESTADO DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 100, inciso 
XI, da lei Orgânica Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo 
em vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10041/2008.

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de desa-
propriação, uma área de terra medindo 34,82m² (trinta e quatro metros e 
oitenta e dois decímetros quadrados), com acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 
573242,35 E= 8595258,06)  daí com distância de 2,24m encontra- se o 
PONTO 1 ( N= 573241,79 E = 8595260,23), daí com distância de 11,75m 
encontra- se o PONTO 2( N=573230,11 E = 8595258,90), daí com distância 
de 3,65m encontra- se o PONTO 3 (N= 573230,71 E= 8595255,30), daí com 
distância de 12,70 m encontra- se o PONTO 0 de origem e fechamento do 
polígono circunscrevendo uma área de 34,82 m².

Parágrafo Segundo – A área ora declarada de utilidade pública   
destinar-se-á  à implantação da Avenida Comercial, localizada no Distrito 
sede do Município.

Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a 
promover e executar com recursos do Município, pela via judicial, a desa-
propriação definida neste Decreto, mediante processo regular, na forma 

da legislação vigente.

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto 
nº4721, de 06 de fevereiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇAR, EM 
06 DE  MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 4757 / 2009
DE 06 DE MAIO  DE 2009

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terra 
destinada à implantação da avenida 
comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 100, inciso 
XI, da lei Orgânica Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo 
em vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10042/2008.

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de desa-
propriação, uma área de terra medindo 86,15m² (oitenta e seis metros e 
quinze decímetros quadrados), com acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 (N= 
573234,39 E=8595247,88),  daí com distância de 22,20m encontra- se o 
PONTO 1 (N= 573256,24E = 8595251,83), daí com distância de 7,75m 
encontra- se o PONTO 2(N=573257,91 E= 8595244,27), daí com distância 
de 13,64m encontra- se PONTO 0 de origem e fechamento do polígono 
circunscrevendo uma área de 86,15 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste DECRETO destina-
se à implantação da Avenida Comercial, distrito sede do Município.

Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a 
promover e executar com recursos do Município, pela via judicial, a desa-
propriação definida neste Decreto, mediante processo regular, na forma 
da legislação vigente.

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, em especial ao Decreto n° 
4640/2008 de 04 de junho de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇAR, 
EM 06 DE MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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DECRETO Nº 4758 / 2009
DE 06  DE MAIO  DE 2009

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terra 
destinada à implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 100, inciso 
XI, da lei Orgânica Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo 
em vista o quanto consta no Processo Administrativo nº. 10044/2008.

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de desa-
propriação, uma área de terra medindo 19,24m² (dezenove metros e vinte 
e quadro decímetros quadrados), com acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 
57328414 E=859526476)  daí com distância de 3,93m encontra- se o 
PONTO 1 ( N= 57328536 E = 859526103), daí com distância de 11,62m 
encontra- se o PONTO 2( N=57329512 E= 859526718), daí com distância 
de 11,24m encontra- se PONTO 0 de origem e fechamento do polígono 
circunscrevendo uma área de 19,24 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste DECRETO destina-
se à implantação da Avenida Comercial, distrito sede do Município.

Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a 
promover e executar com recursos do Município, pela via judicial, a desa-
propriação definida neste Decreto, mediante processo regular, na forma 
da legislação vigente.

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário especialmente o Decreto 
nº 4722 de 06 de fevereiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇAR, 
EM 06 DE  MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 4759 / 2009
 DE 06  DE MAIO  DE 2009

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terra 
destinada à implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 100, inciso 
XI, da lei Orgânica Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo 
em vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10049/2008.

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de de-
sapropriação, uma área de terra medindo 385,62m² (trezentos e oitenta 
e cinco metros e sessenta e dois decímetros quadrados), com acessões 
e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0(N= 
573352,64 E= 85955267,31),  daí com distância de 2,68m encontra- se 
o PONTO 1(N= 573355,22 E = 8595268,01), daí com distância de 6,39m 
encontra- se o PONTO 2(N=573360,95 E= 8595270,85), daí com distân-
cia de 4,16m encontra- se o PONTO 3(N= 573365,06 E= 8595271,53), 
daí com distância de 4,47 m encontra- se o PONTO 4(N= 573369,52 
E = 8595271,37), daí com distância de 31,04m encontra- se o PONTO 
5(N=573360,61 E= 8595301,4), daí com distância de 26,99m encontra- se 
o PONTO 6(N= 573333,61 E= 8595301,15), daí com distância de 5,19m 
encontra- se o PONTO 7(N=573335,22 E = 8595296,2), daí com distância de 
3,26m encontra- se o PONTO 8(N=573337,9 E= 8595298,89), daí com dis-
tância de 16,80m encontra- se o PONTO 9(N=573350,93 E= 8595294,95), 
daí com distância de 10,59m encontra- se o PONTO 10(N=573353,65 
E= 8595284,72), daí com distância de 10,59m encontra-se o PONTO 
11(N=573356,38 E= 8595274,49), daí com distância de 8,89m   encontra- 
se PONTO 0 de origem e fechamento do polígono circunscrevendo uma 
área de 385,62 m².

Parágrafo Segundo – A área ora declarada de utilidade pública   
destinar-se-á  à implantação da Avenida Comercial, localizada no Distrito 
sede do Município.

Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a 
promover e executar com recursos do Município, pela via judicial, a desa-
propriação definida neste Decreto, mediante processo regular, na forma 
da legislação vigente.

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário especialmente o Decreto 
nº 4649 de 04 de junho de 2008.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇAR, EM 
06 DE  MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 4760 / 2009
DE 06 DE MAIO   DE 2009

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terra 
destinada à implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 100, inciso 
XI, da lei Orgânica Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo 
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em vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10048/2008.

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de de-
sapropriação, uma área de terra medindo 156,52m² (cento e cinqüenta e 
seis metros e cinqüenta e dois decímetros quadrados), com acessões e 
benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste ar-
tigo tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 
(N=573321,69 E=8595282,55)  daí com distância de 19,22m encontra- se 
o PONTO 1 ( N= 573335,22 E = 8595296,2) , daí com distância de 5,19m 
encontra- se o PONTO 2( N=57333,61 E= 8595301,15), daí com distância 
de 17,06m encontra- se o PONTO 3 (N= 573317,67 E= 8595295,09), daí 
com distância de 13,17m encontra- se PONTO 0 de origem e fechamento 
do polígono circunscrevendo uma área de 156,52 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste DECRETO destina-
se à implantação da Avenida Comercial, distrito sede do Município.

Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a 
promover e executar com recursos do Município, pela via judicial, a desa-
propriação definida neste Decreto, mediante processo regular, na forma 
da legislação vigente.

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário especialmente o Decreto 
nº 4723 de 06 de fevereiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇAR, 
EM 06 DE  MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 4761 / 2009
DE 06 DE  MAIO  DE 2009

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terra 
destinada à implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 100, inciso 
XI, da lei Orgânica Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo 
em vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10051/2008 .

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de desa-
propriação, uma área de terra medindo 44,33m² (quarenta e quatro metros 
e trinta e três decímetros quadrados), com acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 ( N= 

57333,6 E=8595301)  daí com distância de 12,18m encontra- se o PONTO 
1 ( N= 573321,5 E = 8595302) , daí com distância de 6,83m encontra- se o 
PONTO 2( N=573317,3 E= 8595296), daí com distância de 1,25m PONTO 
3 ( N=573317,7 E= 8595295) daí com distância de 17,06 m encontra- se 
o PONTO 0 de origem e fechamento do polígono circunscrevendo uma 
área de 44,33 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste DECRETO destina-
se à implantação da Avenida Comercial, distrito sede do Município.

Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a 
promover e executar com recursos do Município, pela via judicial, a desa-
propriação definida neste Decreto, mediante processo regular, na forma 
da legislação vigente.

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário especialmente o Decreto 
nº 4642 de 04 de junho de 2008. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇAR, 
EM 06 DE  MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 4762 / 2009
DE 06 DE MAIO  DE 2009

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terra 
destinada à implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 100, inciso 
XI, da lei Orgânica Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo 
em vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10053/2008.

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de desa-
propriação, uma área de terra medindo 308,43m² (trezentos e oito metros 
e quarenta e três decímetros quadrados), com acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0(N= 
573390,24 E=8595342,24), daí com distância de 29,71m encontra- se o 
PONTO 1(N=573361,48 E = 8595349,68), daí com distância de 24,75m 
encontra- se o PONTO 2(N=573366,06 E= 8595325,36), daí com distância 
de 29,66m encontra- se o PONTO 0 de origem e fechamento do polígono 
circunscrevendo uma área de 308,43 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste DECRETO destina-
se à implantação da Avenida Comercial, distrito sede do Município.

Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a 
promover e executar com recursos do Município, pela via judicial, a desa-
propriação definida neste Decreto, mediante processo regular, na forma 
da legislação vigente.

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.
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DECRETO Nº 4763 / 2009
DE 06 DE MAIO  DE 2009

“Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, uma área de terra 
destinada à implantação da Avenida 
Comercial, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 100, inciso 
XI, da lei Orgânica Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, tendo 
em vista o quanto consta no processo administrativo nº. 10058/2008.

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de desa-
propriação, uma área de terra medindo 99,25m² (noventa e nove metros e 
vinte e cinco decímetros quadrados), com acessões e benfeitorias.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo 
tem a seguintes dimensões e confrontações: Partindo do PONTO 0 (N= 
573319,70  E=8595288,82)  daí com distância de 7,84m encontra- se o 
PONTO 1(N=573317,30 E = 8595296,28) , daí com distância de 34,04m 
encontra- se o PONTO 2(N=573289,69 E= 8595276,75), daí com distância 
de 32,38m encontra- se o PONTO 0 de origem e fechamento do polígono 
circunscrevendo uma área de 99,25 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste DECRETO destina-
se à implantação da Avenida Comercial, distrito sede do Município.

Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a 
promover e executar com recursos do Município, pela via judicial, a desa-
propriação definida neste Decreto, mediante processo regular, na forma 
da legislação vigente.

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para 
a Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário especialmente o Decreto 
nº 4653 de 04 de junho de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇAR, 
EM 06 DE  MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário especialmente o Decreto 
nº 4651 de 04 de junho de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇAR, 
EM 06 DE  MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº4764/2009
DE 06 DE MAIO DE 2009

“Declara de Utilidade Pública as áreas in-
tegrantes do sistema viário do Loteamento 
Parque Nascentes do Capivara”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 100, inciso 
XI, da lei Orgânica Município e com fulcro no Decreto Lei nº. 3365/41, 

Considerando o interesse público quanto às melhorias 
dos padrões urbanísticos do MUNICÍPIO, em especial a otimização da 
infra-estrutura existente e a melhor ocupação e uso do solo, frente ao 
crescimento populacional e ao estágio de desenvolvimento em que se 
encontra a cidade;

Considerando a aprovação da alteração parcial do Lotea-
mento Espaço Alpha, que deu origem ao Loteamento Parque Nascentes 
do Capivara, conforme aprovado através do Decreto 3.405/2000 de 21 de 
dezembro de 2000;

Considerando que nos termos do art. 11, XXXII, da Lei nº 866 
de 11 de janeiro de 2008, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano do Município de Camaçari, configura diretriz estruturante prioritária 
para o desenvolvimento municipal a implantação de sistemas de drenagem 
e pavimentação das vias;

Considerando a necessidade da realização de obras e servi-
ços nas áreas integrantes do sistema viário do Loteamento Parque Nas-
centes do Capivara, com vistas à otimização da infra-estrutura disponível, 
destinada aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia à 
serviço da população.

DECRETA

Art. 1º Ficam declaradas como de utilidade pública, para os 
fins e efeitos do art. 1º § 2º, IV, “b”, da Medida Provisória nº 2166-67 de 
21 de agosto de 2001, que altera a Lei nº 4771 de 15 de setembro de 
1965 (Código Florestal), as áreas integrantes do sistema viário do Lotea-
mento Parque Nascentes do Capivara, aprovado nos termos do Decreto 
nº 3.405/2000, às quais são definidas como equipamentos prioritários de 
infra-estrutura viária municipal.

Parágrafo Primeiro – A área descrita no caput deste artigo tem 
a seguintes dimensões e confrontações: Inicia-se no Ponto 01 (X= 576981, 
Y= 8596568), situado na intersecção da borda direita da Estrada Velha 
de Monte Gordo, km 2 (no sentido Camaçari-Monte Gordo com o acesso 
local dos lotes Comerciais do loteamento Parque Nascente do Capivara, 
daí com coordenadas (X= 577271; Y= 8596283) tem-se o Ponto 02, daí 
com coordenadas (X=577780, Y= 8596768) tem-se o Ponto 03, daí com 
coordenadas ( X=578475, Y= 8596792)  tem-se o Ponto 4, daí com coor-
denadas (X=578594, Y=8596683) tem-se o Ponto 5, daí com coordenadas 
(X=578680, Y=8596683) tem-se o Ponto 6, daí com coordenadas (X= 
579318, Y=8596330) tem-se o Ponto 07, daí com coordenadas (X=579418, 
Y= 8595435) tem-se o Ponto 08, daí com coordenadas (X= 577081, Y= 
8593089) tem-se o Ponto 09, daí com coordenadas (X=576319, Y=8593993) 
tem-se o Ponto 10, daí com coordenadas (X=576500, Y=8594050) tem-
se o Ponto 11, daí com coordenadas (X=576524, Y= 8594483) tem-se o 
Ponto 12, daí com coordenadas ( X=576362, Y= 8594740) tem-se o Ponto 
13, daí com coordenadas (X=576557, Y = 8594898) tem-se o Ponto 14, 
daí com coordenadas (X=576133, Y=8595167) tem-se o Ponto 15, daí 
com coordenadas ( X= 576200, Y= 8595802) tem-se o Ponto 16, daí 
com coordenadas (X=576267, Y= 8595845) tem-se o Ponto 17, daí com 
coordenadas (X=576981, Y= 8596568) encontra-se o Ponto 01 fechando 
o polígono com área de 7.425,823 m² . 

Parágrafo Segundo - A área objeto deste DECRETO destina-
se à implantação do Sistema Viário, distrito sede do Município.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO  DE CAMAÇARI, 
EM 06 DE MAIO DE 2009. 

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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DECRETO Nº 4766 /2009
DE 07 DE MAIO DE 2009

“Aprova o Projeto Urbanístico denominado 
Residencial Parque São Vicente, na forma 
de urbanização integrada, a ser implanta-
da em uma área de 143.748,00m², situada 
na Via COPEC, Fazenda São Vicente, 
Distrito Sede, neste Município e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições  que lhe confere o art. 100, inciso XI, 
da Lei Orgânica Municipal e com fulcro no Decreto Lei nº 3365/41 e tendo 
em vista o disposto no Processo Administrativo nº 23532/2007.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovado o Projeto Urbanístico denominado Re-
sidencial Parque São Vicente, na forma de urbanização integrada, situada 
na Via COPEC, Fazenda São Vicente, Distrito Sede, neste Município.

§ 1º - O empreendimento indicado neste caput deste artigo 
será implantado na área correspondente constituído de terras antigas do 
Sítio Parnanduba, numa área de 143.748,00m² (cento e quarenta e três 
mil, setecentos e quarenta e oito metros quadrados) sendo composto de 
511 (quinhentos e onze) unidades residenciais e uma área destinada a 
uso comercial.

 
§ 2º - O imóvel descrito no Parágrafo Primeiro encontra-se 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mata de 
São João, Estado da Bahia,  folhas 105 do livro 3-M, sob nº de matrícula 
14.361, prenotado em 11 de dezembro de 1970. 

§ 3º - O imóvel no qual o projeto será implantado pertence ao 
RCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Art. 2° - Os proprietários apresentam à Prefeitura Municipal 
de Camaçari, a certidão de inteiro teor da matrícula relativa ao imóvel 
resultante do Loteamento.   

Art. 3º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos de 
projeto são objeto de Termo de Acordo e Compromisso firmado entre a 
Municipalidade e os proprietários do imóvel.

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

DECRETO DE 05 DE MAIO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº 07458/2009.

Resolve:

Exonerar a pedido, BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, do cargo 
de Professor I, da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, a partir 
de 07 de abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE MAIO DE 2009.

DECRETO DE 05 DE MAIO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº. 08808/2009.

Resolve:

Exonerar a pedido, DOMINIQUE AZEVEDO DOS SANTOS, 
cadastro nº. 60346-2, do cargo de Professor Especial I, da estrutura da 
Secretaria de Educação - SEDUC, a partir de 30 de Abril de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE MAIO DE 2009.

DECRETO DE 05 DE MAIO DE 2009

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,

Resolve:

Nomear CLEDYSON LÁZARO ARAÚJO SALES, para o cargo 
de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria do Governo - SE-
GOV, a partir de 04 de maio de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE MAIO DE 2009.

DECRETO DE 05 DE MAIO DE 2009

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, 

Resolve:

Nomear CATHILENE SANTOS VIEIRA, cadastro n° 8890-9 
para o Cargo de Coordenador, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria 
de Promoção da Mulher e da Reparação - SEPROM, a partir de 04 de 
maio de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA  ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº. 4765/2009
DE 06 DE MAIO DE 2009

Delega competência ao titular da Se-
cretaria da Administração, e dá outras 
providências.

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

D E C R E T A

Art. 1º - Fica o titular da Secretaria da Administração – SE-
CAD autorizado a, com estrita observância na legislação vigente, assinar 
os Termos de Compromisso oriundos dos processos de Registro de Preços, 
instruídos na forma do Decreto Municipal nº 4.099/2005.

Art. 2º - A competência ora delegada não será exercida nos 
Registros de Preços destinados a atender exclusivamente às demandas 
da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 06 DE MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI,  
EM 07 DE  MAIO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de apo-
sentadoria nº 01077-11-2008 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria ao servidor JOSÉ SANTANA, Matrí-
cula 0335-4, Encanador, lotado na Secretaria de Administração - SECAD, 
com fundamento no art. 6º da Emenda Constitucional 41/03 e art. 62 da Lei 
Municipal 462/00, com redação dada pela Lei Municipal 640/04 (Aposen-
tadoria Por Tempo de Contribuição), cabendo ao Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal - ISSM a fixação da renda mensal na inatividade na 
forma dos arts. 14 e 15 da Lei Municipal nº462/2000, com redação da pela 
Lei. Municipal nº 640/04.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 24 DE MARÇO DE 2009. 

DECRETO DE 22 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1142-11/2008 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora MARIA AUREA SANTOS 
SILVA matrícula 001886-8, Professor , nível I , referência F, lotada na Se-
cretaria de Educação-SEDUC , com fundamento no artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/03 e artigo 62 da Lei Municipal 462/00, com redação 
dada pela Lei Municipal 640/04 (Aposentadoria Por Tempo de Contribui-
ção), cabendo ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM a 
fixação da renda mensal na inatividade na forma dos  artigos 14 e 15 da lei 
Municipal 462/00, com redação dada pela Lei Municipal 640/04.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 22 DE ABRIL DE 2009. 

DECRETO23 DE  ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1151-11/2008 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria á servidora CELINA GUIMARÃES 
VIEIRA ARAÚJO, matrícula, 1203-1, Auxiliar de Ensino IV, nível I, refe-
rência G , lotada na Secretaria de Educação-SEDUC, com fundamento no 
artigo 6º da Emenda Constitucional  nº 41/03 e artigo 62 da Lei Municipal 
nº 462/00, com redação dada pela Lei Municipal nº 640/04,(Aposentadoria 
por tempo de contribuição),cabendo ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal- ISSM a fixação da renda mensal na inatividade na forma dos 
artigos 14 e 15 da Lei Municipal nº 462/00, com redação dada pela Lei 
Municipal nº 640/04.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009. 

DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1158-11/2009 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora MARIA EUNICE RO-
DRIGUES RAMOS, matrícula 001880-0, Professor , nível I , referência F, 
lotada na SEDUC-Secretaria de Educação , com fundamento no artigo 6º 
da Emenda Constitucional nº 41/03 e artigo 62 da Lei Municipal 462/00, 
com redação dada pela Lei Municipal 640/04 (Aposentadoria Por Tempo de 
Contribuição), cabendo ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - 
ISSM a fixação da renda mensal na inatividade na forma dos  artigos 14 e 
15 da lei Municipal 462/00, com redação dada pela Lei Municipal 640/04.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009. 

DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1170-11/2009 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora VALDICE SOUZA SAN-
TOS, matrícula 003209-9, Professor , nível II ,  lotada na SEDUC-Secretaria 
de Educação , com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41/03 e artigo 62 da Lei Municipal 462/00, com redação dada pela Lei 
Municipal 640/04 (Aposentadoria Por Tempo de Contribuição), cabendo ao 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM a fixação da renda 
mensal na inatividade na forma dos  artigos 14 e 15 da lei Municipal 462/00, 
com redação dada pela Lei Municipal 640/04.

Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
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Secretaria da Administração

SE
CA

D

EDITAL nº. 01/2009 – SESAU
PROVIMENTO DE RECURSOS

A Comissão do PSS, no uso de suas atribuições, devidamente 
autorizado pelo Secretário Municipal da Administração de Camaçari e 
atendendo aos termos do Edital;

COMUNICADO:

Os recursos impetrados pelos candidatos abaixo relacionados 
foram analisados e julgados improcedentes. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão do PSS.

Camaçari, 08 de maio de 2009.
_____________________________

Presidente

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO
DE LICENÇA PREMIO 

À SERVIDOR MUNICIPAL

SERVIDOR: MARIA DE FATIMA BEZERRA BARROS
CADASTRO: 2957-5
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 04 /Maio   a  03/Agosto/2009

sentadoria nº 01054-11-2007 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria ao servidor JOÃO JOSÉ FERREI-
RA DE OLIVEIRA, matrícula 06743-6, Assistente Administrativo, nível I, 
referência F, lotada na Secretaria de Saúde - SESAU, com fundamento 
no art. 6º da Emenda Constitucional 41/03 e art. 62 da Lei Municipal 
462/00, com redação dada pela Lei Municipal 640/04 (Aposentadoria Por 
Tempo de Contribuição), cabendo ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal - ISSM a fixação da renda mensal na inatividade na forma dos 
arts. 14 e 15 da Lei Municipal nº 462/2000, com redação dada pela Lei 
Municipal nº 640/04.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 07 DE ABRIL DE 2009. 

LUIZ CARLOS CAETANO
 Prefeito Municipal  

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
Diretor Superintendente

revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009. 

DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de 
aposentadoria nº 1156-11/2009 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria à servidora ANA MARIA SANTOS 
PEREIRA,  matrícula 003213-5, Assistente Administrativo, nível I, referência 
E, lotada na Secretaria de  Educação-SEDUC, com fundamento no art. 6º 
da Emenda Constitucional 41/03 e artigo 62 da Lei Municipal 462/00, com 
redação dada pela Lei Municipal 640/04 (Aposentadoria por Tempo de Con-
tribuição), cabendo ao  Instituto de Seguridade do Servidor Municipal- ISSM 
a fixação da renda mensal na inatividade na forma dos artigos 14 e 15 da 
Lei Municipal 462/00, com redação dada pela Lei Municipal 640/04.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE ABRIL DE 20098. 

DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de apo-
sentadoria nº 01163-11-2009 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, 

RESOLVE:

Conceder aposentadoria a servidora SUELI CRUZ 
LIMA,Matrícula 01762-1, Professora, nível II, referência F, lotada na Se-
cretaria de Educação - SEDUC, com fundamento no art. 6º da Emenda 
Constitucional 41/03 e art. 62 da Lei Municipal 462/00, com redação dada 
pela Lei Municipal 640/04 (Aposentadoria Por Tempo de Contribuição), 
cabendo ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM a fixação 
da renda mensal na inatividade na forma dos arts. 14 e 15 da Lei Municipal 
nº 462/2000, com redação dada pela Lei Municipal nº 640/04.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 20 DE MARÇO DE 2009. 

DECRETO DE 07 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso X do 
artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 11 de dezembro 
de 1997, e 

Considerando os requisitos constantes no processo de apo-

 
INS 

 
NOME 

 
 

FUNÇÃO 
 

RECURSO 

406 Aladaide Santos Brito Técnico em Patologia Clínica 
 

Indeferido 
 

430 José Carlos de Jesus Santos Técnico em Patologia Clínica 
 

Indeferido 
 

018E Vera Gomes Hellmich Terapeuta Ocupacional 
 Indeferido 
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Secretaria da Fazenda

SE
FA

Z

EDITAL Nº. 5, de 06 de maio de 2009

NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenação 

Marcos A. Alves Sobral
Mat. 02473-6

Coordenadoria de Cadastro

de Administração Tributária, no uso de suas atribuições legais, com funda-
mento nos artigos 73 Incisos III, 74 Incisos III e 78 Incisos II da Lei Municipal 
nº. 392 de 22 de Dezembro de 1997, resolve notificar no prazo de 30 (trinta) 
dias, dos lançamentos dos tributos discriminados, os Contribuintes abaixo 
relacionados, a contar da data de publicação deste. 

Os interessados deverão apresentar-se no endereço situado 
à Rua do Contorno, S/N – Centro Administrativo Municipal – Camaçari – 
Ba – Prédio da SEFAZ / Gerência de Cadastro.

Telefone: 3621-6635.

NOTIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME TRIBUTO EXERCÍCIO 

1294/08 086139-1 CANDIDA MARIA LISA IPTU 2002 
1294/08 086139-1 CANDIDA MARIA LISA TLC 2002 
1297/08 069019-8 GERALDO DA SILVA ARAUJO IPTU 2006 
1297/08 069019-8 GERALDO DA SILVA ARAUJO TLC 2006 
1297/08 069019-8 GERALDO DA SILVA ARAUJO COSIP 2006 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA IPTU 2004 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA TLC 2004 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA COSIP 2004 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA IPTU 2005 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA TLC 2005 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA COSIP 2005 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA IPTU 2006 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA TLC 2006 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA COSIP 2006 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA IPTU 2007 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA TLC 2007 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA COSIP 2007 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA IPTU 2008 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA TLC 2008 
983/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA COSIP 2008 
1138/09 113899-5 FRANCISCO IVALDO M DE ALMEIDA ITIV 2009 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS IPTU 2004 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS TLC 2004 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS COSIP 2004 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS IPTU 2005 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS TLC 2005 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS COSIP 2005 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS IPTU 2006 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS TLC 2006 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS COSIP 2006 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS IPTU 2007 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS TLC 2007 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS COSIP 2007 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS IPTU 2008 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS TLC 2008 
1370/09 056624-1 GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS COSIP 2008 
1393/09 056858-9 DOMINGOS MOTA BARRETO ITIV 2009 
1417/09 052792-0 PEDRO DIAS LIMA IPTU 2004 
1417/09 052792-0 PEDRO DIAS LIMA TLC 2004 
1417/09 052792-0 PEDRO DIAS LIMA IPTU 2005 
1417/09 052792-0 PEDRO DIAS LIMA TLC 2005 
1417/09 052792-0 PEDRO DIAS LIMA IPTU 2006 
1417/09 052792-0 PEDRO DIAS LIMA TLC 2006 
1417/09 052792-0 PEDRO DIAS LIMA IPTU 2007 
1417/09 052792-0 PEDRO DIAS LIMA TLC 2007 
1417/09 052792-0 PEDRO DIAS LIMA IPTU 2008 
1417/09 052792-0 PEDRO DIAS LIMA TLC 2008 
1505/09 066764-1 CELIA EUGENIA T DOS SANTOS ITIV 2009 
1581/09 500945-6 JOÃO BATISTA F DO NASCIMENTO ITIV 2009 
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Edital nº. 01/09 
De 07 de Abril de 2009 

 
Convocação para Assembléia de Eleição dos Representan-

tes da Sociedade Civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA, Biênio 2009/2011.

 
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-

te, no uso de suas atribuições regulamentares e de acordo com o que dispõe 
a Lei nº. 859, de 17 de Janeiro de 2008, no seu artigo 8º incisos I e IX.

 
CONVOCA
 
           Art. 1º As Entidades Não Governamentais, de âmbito 

municipal para eleição dos cinco representantes da Sociedade Civil, 
titulares e suplentes, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente para o biênio 2009/2011, a se realizar no dia 06 de Maio de 
2009, no horário das 09. às 12 horas no Centro de Convivência do Idoso 
situado à Rua Francisco Drumond, s/n Centro, Camaçari-Ba.

 
Calendário Eleitoral CMDCA – Gestão 2009/2011

Secretaria de
Desenvolvimento Social

SE
D
ES

Art. 2º - As entidades inscritas deverão apresentar no pedido 
de habilitação a indicação do segmento a que pertence. 

Parágrafo Único: O pedido de habilitação deve ser feito 
em formulário próprio, assinado pelo representante legal da entidade ou 
organização.

 
Art. 3º - Quaisquer informações poderão ser obtidas na Secre-

taria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, situado à Rua Oito de dezembro nº. 43 – (Antigo prédio da Previna), 
primeiro andar sala 10, telefone 3621-2819, 3622-9312 ramal 211.

  
Camaçari, 07 de Abril de 2009
  

Vanilda Bueno de Magalhães
Presidente

RESOLUÇÃO Nº. 03/2009
DE 25 DE MARÇO DE 2009

O Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, no uso das suas atribuições com base na Lei nº. 
860/08 art. 2º § 2º resolve deliberar sobre o repasse do Convênio Petrobras 
para a entidade Associação Pestalozzi de Camaçari.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Camaçari, 25 de março de 2009.

Vanilda Bueno Magalhães
Presidenta

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PROCESSO : PCMACS/FUNDEB 07/09
OBJETO :  ANÁLISE DAS CONTAS DO FUNDEF DO MÊS DE 
DEZEMBRO/2008.
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA DOMINGAS DA SILVA MAGALHÃES

Parecer nº 07/09
Aprovado em 17/02/09

1 – Histórico
Trata-se do processo nº07/09, Prestação de contas mensal 

dos recursos financeiros destinados ao Fundo de Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do magistério -FUNDEF, referente 
ao mês de dezembro de 2008.

2 – Análise
Examinando o processo de nº07/09, que contém as receitas 

e despesas do FUNDEF referente ao mês de dezembro de 2008, cons-
tatamos que não houve transferência de recursos para a conta do FUN-
DEF – Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização 
do Magistério, neste município. Resta, porém na conta de investimento 
financeiro do Fundo saldo de R$ 3.586.07 (três mil, quinhentos e oitenta 
e seis reais, sete centavos) mais R$21,46 (vinte e um reais e quarenta e 
seis centavos), como rendimento de aplicação financeira, totalizando R$ 
3.607,53 (três mil, seiscentos e sete reais  e cinqüenta e três centavos), 
na referida conta.

   
O Processo é formado pelos seguintes documentos:

1.  Extratos do Banco do Brasil da conta corrente nº 58021-X, 
agência 1238-6 emitido em 22/01/2009.

2. Extrato Investimentos financeiros – mensal período de 
28/11/2008 a 31/12/2008, emitido em 22/01/2009.

 
3 - Voto da Relatora
       Face ao exposto, apresento voto favorável à aprovação 

da Prestação de Contas dos Recursos do FUNDEF referente ao mês de 
dezembro de 2008.

4 - Voto do Plenário
       O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB, reunido em sessão plenária ordinária dia 17/02/09, 
deliberou e aprovou com ressalvas, por unanimidade o parecer nº07/09, 
e alerta aos Gestores para que ocorra o encerramento da conta corrente 
nº58.021X, agência nº1238-6 do Banco do Brasil, do FUNDO DE DESEN-
VOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE ALORIZAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO – FUNDEF. 

Publique-se.

Plenário, 17 de fevereiro de 2009.

Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
PRESIDENTE DO CMACS/FUNDEF

Maria Domingas da Silva Magalhães
Relatora

Secretaria da Educação

SE
D
U
C

ATIVIDADE DATA 

  
Prazo para apresentar pedido de habilitação perante a Comissão Eleitoral 
para entidades eleitoras ou eleitoras e candidatas 

 
13 a 20 de Abril de 2009. 

  
Prazo final para análise dos pedidos de habilitação para entidades eleitoras 
ou eleitoras e candidatas. 

 
22 e 23 de Abril de 2009 

  
Publicação no DOM (Diário Oficial do Município) e em locais públicos a 
relação de representantes e organizações. 

 
24 de Abril de 2009 

  
Prazo para ingressar com recurso junto à Comissão Eleitoral 

 
27 a 28 de Abril de 2009 

  
Prazo final para julgamento de recursos e apreciação de manifestações 
contrárias apresentadas. 

 
29 de Abril de 2009 

  
Assembléia da Eleição 
  

 
06 de Maio de 2009 

  
Prazo Final para publicação do resultado das eleições 

 
07 de Maio de 2009 

Prazo final para posse dos Conselheiros do CMDCA eleitos para a Gestão 
2009/2011. 

 
14 de Maio de 2009 
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PORTARIA Nº.  05 /2009
DE 27 DE ABRIL DE 2009

Dispõe sobre a aprovação do Amembramento dos Lotes n.º 
15 e 16, ambos medindo 230,00m² de área, situados na Quadra 28, do 
Loteamento Parque Portal de Arembepe, neste Município, em um novo 
lote, com área de 460m², na forma indicada.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto nº. 4365/2007 e 
tendo em vista o quanto consta no processo administrativo n° 05386/2009 
e demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o amembramento dos lotes 15 e 16 da 
Quadra 28 do Loteamento Parque Pontal de Arembepe, neste Município, 
em um novo lote, com área de 460,00m².

 
Parágrafo único – As áreas ora amembradas são de proprie-

dade do Sr. WASHINGTON OLIVEIRA CAMPOS, devidamente registradas 
no Cartório de Registro de Imóveis e Hipoteca do 1° Ofício da Comarca 
de Camaçari – Bahia, tendo sido o LOTE 15 matriculado sob o nº 19113, 
R-01, fls.078/079 do livro 062, sob n° de ordem 10.278, e o LOTE 16 sob 
o n° 19114, R-01, fls. 080/081, do livro 62, sob n° de ordem 10.279, ambos 
datados de 05 de janeiro de 2009.

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

LOTE 15
· Partindo do PONTO A, em linha reta até o PONTO B com 

distância de 10,00m limitando-se com a rua existente, do PONTO B até 
o PONTO C em linha reta com distância de 23,00m limitando-se com o 
lote 17, e ponto C até o PONTO D em linha reta com distância de 10,00m 
limitando-se com o lote 11, do PONTO D até o PONTO A em linha reta 
com distância de 23,00m limitando-se com lote 15 fechando à poligonal. 
Totalizando uma área de 230,00m².

LOTE 16 
· Partindo do PONTO A em linha reta até o PONTO B com 

distância de 10,00m limitando-se com a rua existente, do PONTO B até o 
PONTO C em linha reta com distância de 23,00m limitando-se com o LOTE 
16, e PONTO C até o PONTO D em linha reta com distância de 10,00m 
limitando-se com o LOTE 12, do PONTO D até o PONTO A em linha reta 
com distância de 23,00m limitando-se com o LOTE 14 fechando à poligonal. 
Totalizando uma área de 230,00m².

Art. 3° - A área amembrada fica assim descrita e caracteri-
zada:

ÁREA 03 (AMEMBRADA)

· Partindo do PONTO A em linha reta até o PONTO B com 
distância de 20,00m limitando-se com a rua existente, do PONTO B até o 
PONTO C em linha reta com distância de 23,00m limitando-se com o LO-
TE17 e PONTO C até o PONTO D em linha reta com distância de 20,00m 
limitando-se com os LOTES 11,12 do PONTO D até o PONTO A em linha 
reta com distância de 23,00m limitando-se com o LOTE 14 fechando à 
poligonal. Totalizando uma área de 460,00m².

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano

SE
D
U
R

ção, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO, EM 27 DE ABRIL DE 2009.

PORTARIA Nº 004/2009
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009

“Dispõe sobre a revogação da Portaria nº 21/2008 de 01 de 
Outubro de 2008 e sobre a aprovação de remembramento dos lotes 48 e 
49 da Quadra 12, de 543,00 m2 e 404,60 m², e áreas denominadas como 
3 e 4, que medem 1.662,40 m² e 1.800,00 m² respectivamente; situadas no 
Loteamento Vilas do Joanes, em Catu de Abrantes, Distrito de Abrantes, 
neste Município, totalizando 4.410,00 m², na forma indicada.”

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto nº 4365/2007 e 
tendo em vista o quanto consta no processo administrativo nº 10070/2008 
e demais disposições de Direito pertinentes;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o remembramento dos lotes 48 e 49, 
da quadra 12, de 543,00 m² e 404,60 m² e áreas denominadas 3 e 4, que 
medem 1.662,40 m² e 1.800,00 m² respectivamente; situadas no Lotea-
mento Vilas do Joanes, em Catu de Abrantes, Distrito de Abrantes, neste 
Município, totalizando uma área de 4.410,00m² na  forma indicada.

Parágrafo único – As áreas a serem unificadas, lotes 48 e 
49 da quadra 12, são de propriedade do Sr. RODRIGO DOURADO VAL-
SECCHI, com usufruto vitalício a Srª ALDINEIA DOURADO VALSECCHI, 
devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Camaçari, 
1º Ofício, matrículas de nº 23.776 e 23777, de 17 de maio de 2007, sendo 
ainda de sua propriedade, a sub-gleba de terra designada por SG-02/45 
de matrícula nº 16.118 de 27 de agosto de 1996.  A sub-gleba de terra 
designada por SG-02/44 de matrícula 20.443 de 12 de setembro de 2003 
é de propriedade da Srª ALDINEIA DOURADO VALSECCHI.

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

LOTE 48
Inicia-se no vértice denominado M-01, georeferenciado no 

Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD 69, coordenadas Plano 
Retangulares Relativas, sistema UTM : E= 577.203,88  N= 8.577.431,82, 
dividindo com o Lote 47 e com a Av. Rio Jacuipe; deste, segue confrontan-
do com o Lote 47, com azimute de 112º28’23” a uma distância de 28,00 
m até o M-02; deste, segue confrontando com a Área 3, com azimute de 
198º31’38” a uma distância de 14,20 m até o M-A; deste, segue confron-
tando com o Lote 49, com azimute 247º22’11” a uma distância de 17,50 
m até o M-B; deste, segue confrontando com a Av. Rio Jacuípe, com uma  
distância em curva de 32,92 m até o M-01, marco inicial de descrição, 
fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área 
superficial de: 543,00 m². 

LOTE 49
Inicia-se no vértice denominado M-06, georeferenciado no 

Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD 69, coordenadas Plano 
Retangulares Relativas, sistema UTM : E= 577.238,18  N= 8.577.390,89, 
dividindo com o Lote 50 e com a Área 3; deste, segue confrontando com 
o Lote 50, com azimute de 247º44’19” a uma distância de 22,96 m até o 
M-07; deste, segue confrontando com a Av. Rio Jacuipe, com azimute de 
337º33’48” a uma distância de 20,00 m até o M-B; deste, segue confron-
tando com o Lote 48, com azimute 67º22’11” a uma distância de 17,50 m 
até o M-A; deste, segue confrontando com a Área 3, com o azimute de 
142º23’20” a uma  distância de 20,73 m até o M-06, marco inicial de des-
crição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma 
área superficial de: 404,60 m². 

ÁREA 03
Inicia-se no vértice denominado M-02, georeferenciado no 
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PORTARIA Nº. 006/2009
DE 04 DE MAIO DE 2009

Dispõe sobre a aprovação de Amembramento dos lotes 02 
e 03, da Quadra S1, com áreas de 533,39m² e 530,21m² cada, situados 
no Loteamento denominado ALPHAVILLE LITORAL NORTE, Distrito de 
Abrantes, neste Município, totalizando uma área de 1.063,60m², na forma 
indicada.  

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no 
uso das suas competências, que lhe foram atribuídas pelo Decreto nº. 
4365/2007 e tendo em vista o quanto consta no processo administrativo 
n° 22341/2008 e demais disposições de Direito pertinentes;

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o Amembramento dos lotes 02 e 03, da 
Quadra S1, com áreas de 533,39m² e 530,21m² cada, situados no Lotea-
mento denominado ALPHAVILLE LITORAL NORTE, Distrito de Abrantes, 
neste Município, totalizando uma área de 1.063,60m², na forma indicada.  

Parágrafo Único – Os lotes a serem amembrados são de 
propriedade do Sr. ADEILTON BARRETO RAMOS, são eles: Lote 02 de 
matricula n° 20403 de 04 de agosto de 2008 e lote 03 de matricula 25.286 
de 26 de setembro de 2008, ambos devidamente registrados no Cartório 
do I° Oficio de Imóveis e Hipoteca da Comarca de Camaçari - Ba. 

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

LOTE 02
· 16,00m de frente para a Rua “F”,
· 16,00m de fundo para o Limite do Loteamento Alphaville, 
· lado direito com 33,44m para o lote 01,
· lado esquerdo com 33,24m para o lote 03, 
· Área Total de 533,39m².

LOTE 03
· 16,00m de frente para a Rua “F”, 
· 16,00m de fundo para o limite do Loteamento Alphaville,
· lado direito com 33,24m para o lote 02, 
· lado esquerdo com 33,04m para o lote 04,
· Área Total de 530,21m²

Art. 3º As áreas unificadas ficam assim descritas e caracte-
rizadas:

SITUAÇÃO UNIFICADA

· 32,00m de frente para a Rua “F”, 
· 32,00 de fundo para o limite do Loteamento Alphaville, 
· 33,44m do lado direito para o lote 01, 
· 33,04m do lado esquerdo para o lote 04, 
· Área total de 1.063,60m².

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de caducidade pre-
vista em Lei.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE  CAMAÇARI, EM 04  DE MAIO DE 2009.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
Secretário de Desenvolvimento Urbano

Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD 69, coorde-
nadas Plano Retangulares Relativas, sistema UTM : E= 577.229,94  N= 
8.577.421,24, dividindo com o Lote 47 e com o Lote 48; deste, segue 
confrontando com o Lote 47, com azimute de 23º00’59” a uma distância de 
12,82 m até o M-C; deste, segue confrontando com a Área 4, com azimute 
de 113º11’17” a uma distância de 45,00 m até o M-D; deste, segue con-
frontando com o Condomínio Busca Vida, com azimute 203º10’43” a uma 
distância de 40,68 m até o M-05; deste, segue com azimute de 301º03’20” 
a uma distância de 25,40 m até o M-06; deste, segue confrontando com o 
Lote 49, com azimute de 322º31’38” a uma  distância 20,73 m até o M-A; 
deste, segue confrontando com o Lote 48, com azimute de 18º31’38” a 
uma distância de 14,20 m até o M-02, marco inicial de descrição, fechando 
assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial 
de: 1.662,40 m². 

ÁREA 04
Inicia-se no vértice denominado M-03, georeferenciado no 

Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD 69, coordenadas Plano 
Retangulares Relativas, sistema UTM : E= 577.250,46  N= 8.577.469,54, 
dividindo com o Condomínio Busca Vida e com o Lote 45; deste, segue 
confrontando com o Condomínio Busca Vida, com azimute de 113º02’06” 
a uma distância de 45,00 m até o M-04; deste, segue com azimute de 
203º10’43” a uma distância de 40,00 m até o M-D; deste, segue confron-
tando com a Área 3, com azimute 293º11’17” a uma distância de 45,00 m 
até o M-C; deste, segue confrontando com os Lotes 46 e 45, com azimute 
de 23º00’59” a uma  distância 40,00 m até o M-03, marco inicial de des-
crição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma 
área superficial de: 1.800,00 m². 

Art. 3º - As áreas unificadas ficam assim descritas e carac-
terizadas:

SITUAÇÃO UNIFICADA

Inicia-se no vértice denominado M-01, georeferenciado no 
Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD 69, coordenadas Plano 
Retangulares Relativas, sistema UTM : E= 577.203,88  N= 8.577.431,82, 
dividindo com o Lote 47 e com a Avenida Rio Jacuípe; deste, segue con-
frontando com o Lote 47, com azimute de 112º28’23” a uma distância de 
28,35 m até o M-02 (E= 577.229,94  N= 8.577.421,24); deste, segue com 
azimute de 23º01’59” a uma distância de 52,82 m até o M-03 (E= 577.250,46  
N= 8.577.469,54); deste, segue confrontando com o Condomínio Busca 
Vida, com azimute 113º02’06” a uma distância de 45,00 m até o M-04 (E= 
577.291,50  N= 8.577.452,09); deste, segue com azimute de 203º10’43” 
a uma distância de 80,68 m até o M-05 (E= 577.259,85 N= 8.577.377,80); 
deste, segue com azimute de 301º03’20” a uma  distância de 25,40 m até 
o M-06 (E= 577.238,18 N= 8.577.390,89); deste, segue confrontando com 
o Lote 50, com azimute de 247º44’19” a uma distância de 23,29 m até o 
M-07 (E= 577.216,62 N= 8.577.382,07); deste segue confrontando com a 
Avenida Rio Jacuipe, com uma distância em curva de  53,20 m até o M-01, 
marco inicial de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima 
descrito com uma área superficial de: 4.410,00 m². 

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

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando a Portaria de nº 21 de 01 de outubro de 2008, publicada no 
Diário Oficial de nº 276, de 10 à 17 de outubro de 2008, revogam-se as 
demais disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO.

CAMAÇARI - BA, EM   27   de  fevereiro de 2009.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO
REFERENTE À APROVAÇÃO DE UM

CONDOMINIO URBANÍSTICO, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação de um 
Condomínio Urbanístico, que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na Rua 
Francisco Drummond, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-80, auto-
rizado pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica Municipal Revisada, neste 
ato representado pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 
doravante denominado MUNICÍPIO e, do outro lado, o SR. GESSIVALDO 
BATISTA DE SOUZA, pessoa física, com endereço na Rua Menor, nº 
42, Gleba “B”, Distrito Sede, Camaçari, Bahia, inscrito no CPF sob o n.º 
193.254.875-00, a seguir denominado de PROPRIETÁRIO, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município 
estabelece normas para implantação de um Condomínio Urbanístico, tendo 
em vista o constante no processo administrativo n° 22079/2008 de 18 de 
dezembro de 2008.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO EMPRE-
ENDIMENTO

I – Localização: a área destinada ao condomínio está situada 
na Avenida dos Tupinambás (antiga Av. Radial “C”), Parque Satélite, 
Distrito Sede, Camaçari – Bahia.

II – Características e memorial descritivo da área: a área 
caracteriza-se como terreno próprio e corresponde a seguinte poligonal: 
39,00m de frente para Avenida dos Tupinambás, em dois seguimentos com 
22,00m e 17,00m, respectivamente, com ângulo interno de 174,6° entre 
eles, seguindo do lado direito com 45,00m e ângulo interno de 106,3° e 
limitando-se com o terreno de Robson Gomes, daí segue a direita com 
41,29m e ângulo interno de 77,3°, limitando-se com o lote B, seguindo a 
direita com 45,00m e ângulo interno de 100,3°, fechando a poligonal com 
1.795,00m2. 

III – Documentação: o imóvel, no qual o Condomínio será 
implantado, foi adquirido pelo PROPRIETÁRIO e encontra-se devidamente 
registrado no Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de 
Camaçari – BA, sob matrícula nº 6343, R-03 de 22.07.2008; 

IV – Características gerais do projeto: o projeto se refere 
a um condomínio urbanístico, sujeito ao regime instituído nos termos da 
Lei Federal nº. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – PDDU (Lei Municipal nº. 866 de 11 de janeiro de 
2008) e do Código Urbanístico e Ambiental (Lei Municipal nº 913 de 03 de 
setembro de 2008), com 07 (sete) unidades destinadas ao uso residencial, 
02 (duas) unidades destinadas a uso misto, mais área de lazer, totalizando 
09 (nove) unidades, distribuídas segundo planta arquivada na Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – Distribuição das áreas: a área total do empreendimento 
é de 1.795,00m² (um mil setecentos e noventa e cinco metros quadrados), 
assim distribuída:

a) Área comercializável = 1.215,00m² (um mil, duzentos e 
quinze metros quadrados), equivalentes a 67,96% (sessenta e sete vírgula 
noventa e seis por cento) da área total do empreendimento, distribuída em 
09 (nove) unidades, conforme listagem a seguir:

b) Área de Sistema Viário = 445,00m² (quatrocentos e qua-
renta e cinco metros quadrados), equivalente a 24,79% (vinte e quatro 
vírgula setenta e nove por cento) da área total do empreendimento, com-
preendendo a via interna de acesso às unidades residenciais;

c) Área Verde e Lazer = 135,00m² (cento e trinta e cinco metros 
quadrados), equivalente a 7,52 % (sete vírgula cinqüenta e dois por cento) 
da área total do empreendimento. 

OBSERVAÇÃO – A área de uso comum, composta pelo 
sistema viário, área verde e lagos internos, corresponde a 590,00m² 
(quinhentos e noventa metros quadrados), ou seja, 32,31% do total da 
área do empreendimento deverá ficar permeável, de modo a compen-
sar o percentual de área verde. Dessa forma, a via (pista e passeios) 
e a área de lazer serão gramadas, contendo apenas algumas placas 
de concreto dispostas em linha, para direcionar os caminhos dos 
pedestres e de veículos, sendo que a área do retorno de veículos, 
situada entre a Unidade 09 e a área de lazer, ficará coberta de brita, 
tudo conforme parcelamento aprovado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENCIONAMENTO DO SISTE-
MA VIÁRIO INTERNO DO EMPREENDIMENTO

O sistema viário interno do empreendimento será implantado 
exclusivamente pelo PROPRIETÁRIO, e apresenta pista com largura de 
6,15m (seis metros e quinze centímetros), passeios de 1,50m (um metro e 
cinqüenta centímetros), pavimentados em placas de concreto entremeados 
com grama e delimitados com meios-fios padrão DNER.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E 
USO DO SOLO

I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos a seguir regis-
trados referem-se à distância dos limites das unidades territoriais para as 
edificações.

a) frente = 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
b) laterais = 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), 

devendo obedecer a formula: 1,50m + 0,50 (n-2), onde n = numero de 
pavimentos;

c) fundo = 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros);

II – Gabarito: livre;

III – Índice de ocupação máximo (IO): 0,75 (zero vírgula 
setenta e cinco), a ser aplicado sobre a área total da unidade territorial, 
para cálculo da área máxima a ser ocupada pelas construções da referida 
unidade; 

IV – Índice de utilização máximo (IU): 3,00 (três), a ser apli-
cado sobre a área total da unidade territorial; 

V – Índice de permeabilidade mínimo (IP): 0,30 (zero vírgula 
trinta) a ser aplicado sobre a área total da unidade territorial;

VI – Edículas: será permitida a construção de edículas 
exclusivamente térreas (um pavimento), obedecendo-se as seguintes 
determinações:

a) A área total construída da edícula não poderá ultrapassar 
20,00m² (vinte metros quadrados);

b) A edícula não poderá apresentar dimensões totais, em qual-
quer dos lados, superior a 40% (quarenta por cento) da correspondente 
medida lateral ou de fundo da unidade;

c) Quando encostar, nos limites do Lote, deverá ter parede 
dupla (parede independente do muro);

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E PROIBI-
ÇÕES

I – Ficam vedados o desmembramento ou o fracionamento 
de qualquer unidade e das áreas comuns do Condomínio, sob qualquer 
hipótese.

II – Ficam vedados a construção, ampliação ou alteração das 
unidades e das áreas comuns, sem prévia e indispensável aprovação dos 
respectivos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua obediência aos 
parâmetros urbanísticos e ambientais estabelecidos pela legislação em 
vigor, bem como as seguintes proibições:

a. Construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer Uni-
dade;

b. Construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, 

UNIDADE ÁREA (m²) USO 
01        135,00 misto (comercial / residencial) 

02         135,00 residencial 

03 135,00 residencial 

04 135,00 residencial 

05 135,00 misto (comercial / residencial)  

06 135,00 residencial 

07 135,00 residencial 

07 135,00 residencial 

08 135,00 residencial 

09 135,00 residencial 

TOTAL         1.215,00 --- 
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disposto internamente ao empreendimento, em local de fácil acesso pelo 
veículo coletor de acordo com a viabilidade da empresa responsável pela 
limpeza urbana municipal; 

e) Comunicar, por escrito ao MUNICÍPIO, a alienação de qual-
quer uma das unidades residenciais.

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

promisso;
b) Intervir pelos instrumentos próprios para o cumprimento da 

legislação vigente, em especial a legislação ambiental e urbanística;
c) Emitir Alvará de Conclusão de Obras assim que cumpridas 

comprovadamente as disposições deste instrumento;
d) Observar quando da aprovação de projetos de construção, 

reforma e ampliação, bem como da emissão de alvará, se foram atendidas 
as exigências estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes das Unidades territoriais do Con-
domínio obrigam-se a:

a) Realizar individualmente ou pela Associação do Condomínio 
e às suas expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, colo-
cando-o no depósito previsto de fácil acesso ao veículo municipal coletor, 
que recolherá os resíduos sob responsabilidade do Município;

b) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e Com-
promisso, especialmente no que tange aos parâmetros urbanísticos e à 
legislação ambiental;

c) Cumprir as decisões da Assembléia do Condomínio, que 
defina princípios, normas e posturas próprias, de acordo co a legislação 
em vigor e com os princípios apontados pelas licenças ambientais as quais 
o empreendimento será submetido;

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

CLÁUSULA NONA – REGISTRO DO CONDOMÍNIO

O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de cento e oitenta 
dias contados da data do ato de publicação da portaria de aprovação do 
empreendimento, apresentar ao MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício 
do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao 
registro do Condomínio.

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações consignadas no 
presente instrumento, sujeitará o PROPRIETÁRIO, sem prejuízo de outras 
cominações, às multas previstas na legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, renunciando 
as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, assinam 
este instrumento, em duas vias, com as testemunhas abaixo, a fim de que 
se produzam os seus legais e jurídicos efeitos.

Camaçari, 01 de abril de 2009.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

GESSIVALDO BATISTA DE SOUZA
PROPRIETÁRIO

TESTEMUNHAS:

1. _______________2. __________________
Nome:        

    CPF/MF:

exceto nas unidades onde será permitida a construção de edícula.

III – Fica vedada a liberação de Alvará de Construção para 
as unidades imobiliárias cuja respectiva via de acesso não possua infra-
estrutura concluída.

 
CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-ESTRU-

TURA

I – Sistema Viário: todo o sistema viário será implantado, 
exclusivamente pelo PROPRIETÁRIO. 

a. Pavimentação da pista: a pista terá 6,15 (seis metros e 
quinze centímetros) de largura com pavimentação de grama e placas 
de concreto na dimensão de 60 x 60 cm, disposto sobre base de terra 
vegetal;

b. Meios-fios: meios-fios serão no padrão DNER;
c. Passeios: os passeios terão largura de 1,50m (um metro e 

cinqüenta centímetros), pavimentados com placas de concreto na dimensão 
de 40 x 40, entremeados com grama nos dois lados da via;

II – Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pú-
blica: as Unidades serão abastecidas por rede de energia elétrica e a 
via contará com iluminação pública, executadas pelo PROPRIETÁRIO, 
conforme projeto devidamente aprovado na COELBA e arquivado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano-SEDUR, ficando a cargo de 
cada adquirente a ligação da respectiva unidade imobiliária;

III – Rede de abastecimento de água: o sistema de abasteci-
mento de água potável será executado pelo PROPRIETÁRIO e contará 
com rede de distribuição interna aos Condomínios, interligada à adu-
tora local, conforme projeto específico, aprovado pela EMBASA;

IV – Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
pluvial será executada exclusivamente pelo PROPRIETÁRIO, conforme 
projeto aprovado e arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano-
SEDUR, atendendo à contribuição pluvial interna;

V – Sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários: 
o sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários será executado 
pelos adquirentes das unidades imobiliárias e serão do tipo individual, 
fossa e sumidouro; 

VI – Paisagismo – Nas áreas verdes internas serão plantadas 
mudas de árvores de espécies nativas, garantindo-se a proporção mínima 
de uma árvore nativa para cada 100,00m² de área permeável. As espé-
cies exóticas serão toleradas apenas quando adaptadas ao ecossistema 
local. 

VII – Cercas de Proteção: O empreendimento será protegido 
por muro de alvenaria na altura de 2,00m (dois metros), devendo atender 
aos requisitos de segurança ao empreendimento e aos seus usuários.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução das obras será de 12 (doze) meses, a 
contar da expedição da competente licença para implantação do empreen-
dimento pelo Município, sob pena de, não o fazendo, ser o empreendimento 
considerado irregular para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES

I – O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, herdeiros 
e sucessores a qualquer título, obriga-se a:

a) Cumprir o quanto disposto no presente instrumento;
b) Executar todas as obras relacionadas de acordo com as 

especificações indicadas nas cláusulas terceira e sexta do presente Ter-
mo de Acordo e Compromisso, às suas expensas e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, no prazo indicado na cláusula sétima;

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

d) Responsabilizar-se pela construção de depósito de lixo 
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Instituto de Seguridade 
do Servidor MunicipalIS

SM

PORTARIA Nº 033/2009
DE 18 DE MARÇO DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo de 
aposentadoria nº 0976-14/2006, com fundamento nos §§ 3º e 17º do 
art. 40 da Constituição Federal/88 e art. 1º da Lei 10.887/04.  

RESOLVE:

Retificar a portaria de nº098/2006 de 28 de julho de 2006, 
que fixou a Renda Mensal na inatividade da segurada CARMELITA 
FONTES DE SANTANA, em R$ 854,86 (oitocentos e cinqüenta e 
quatro reais e oitenta e seis centavos), para R$ 984,55 (novecentos 
oitenta e quatro reais e cinqüenta e cinco), equivalente ao Salário de 
Contribuição no mês de junho de 2006, de acordo com art.40, § 1º da 
Constituição Federal/88, com redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 41/2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à 27/07/2006 data do ato aposentador.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 18 DE MARÇO DE 2009

PORTARIA Nº034/2009
DE 25 DE MARÇO DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo de 
aposentadoria nº 01077-11/2008, com fundamento no art. 6º Emenda 
Constitucional 41/03.  

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade do segurado JOSÉ 
SANTANA, matricula 0335-4, Encanador, lotada na Secretaria de Ad-
ministração - SECAD, em R$ 1.790,52 (hum mil setecentos e noventa 
reais e cinqüenta e dois centavos), equivalente a 100% da remunera-
ção percebida no mês fevereiro de 2009, constituída das seguintes 
parcelas: Vencimentos R$ 566,61 (quinhentos e sessenta e seis reais 
e sessenta e um centavos); Adicional Noturno R$ 75,55 (setenta e 
cinco reais e cinqüenta e cinco centavos); Van.Ant. PCCV R$ 961,38 
(novecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos);  Adicional 
Tempo de serviço R$ 33% (trinta e três) R$ 186,98 (cento e oitenta e 
seis reais e noventa e oito centavos), de acordo com o disposto nos 
arts. 14 e 15 da Lei Municipal 462/2000, com redação dada pela Lei 
Municipal 640/2004.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 25 DE MARÇO DE 2009

PORTARIA Nº037/2009
DE 23 DE MARÇO DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no 
processo de aposentadoria nº 01163-11/2009, com fundamento no 

art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.  

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada SUELI 
CRUZ LIMA, matrícula 01762-1, Professoral, nível II, referência F, lotada 
na Secretaria de Educação - SEDUC, em R$ 2.601,39 (dois mil, seis-
centos e um reais e trinta e nove centavos),equivalente a 100% (cem 
por cento) da remuneração percebida no mês de fevereiro de 2009, 
constituída das seguintes parcelas: vencimentos R$ 1.548,45 (hum 
mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); 
Regência de Classe R$ 464,53 (quatrocentos e sessenta e quatro 
reais e cinquenta e três centavos); Adicional Tempo de Serviço 28% 
(vinte e oito por cento) R$ 433,57 (quatrocentos e trinta e três reais e 
cinqüenta e sete centavos); Grat. Docência Noturno R$ 154,84 (cento 
e cinqüenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), de acordo com 
o disposto nos arts. 14 e 15 da Lei Municipal 462/2000, com redação 
dada pela Lei Municipal 640/2004.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 23 DE MARÇO DE 2009

PORTARIA Nº052/2009
DE 08 DE ABRIL  DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo 
de aposentadoria nº 01054-11/2007, com fundamento no art. 6º da 
Emenda Constitucional 41/03.  

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade do segurado JOÃO 
JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, matrícula 06743-6, Assistente Adminis-
trativo, nível I, referência F, lotada na Secretaria de Saúde - SESAU, em 
R$ 1.445,73 (hum mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta 
e três centavos), equivalente a 100% (cem por cento) da remunera-
ção percebida no mês de março de 2009, constituída das seguintes 
parcelas: vencimentos R$ 566,61 (quinhentos e sessenta e seis reais 
e sessenta e um centavos);  Horas Extras 50% R$ 292,75 (duzentos e 
noventa e dois reais e setenta e cinco centavos);  Horas Extras 100%  
R$ 188,87 (cento e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos); 
Adicional Tempo de Serviço 27% (vinte e sete por cento) R$ 152,98 
(cento e cinqüenta e dois reais e noventa e oito centavos); Vant. Ant. 
PCCV  R$ 244,52 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e dois 
centavos), de acordo com o disposto nos arts. 14 e 15 da Lei Municipal 
462/2000, com redação dada pela Lei Municipal 640/2004.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 08 DE ABRIL DE 2009

PORTARIA Nº 059/2009             
23 DE ABRIL DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo de 
aposentadoria nº 1142-11/2008, com fundamento no art. 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/03 e artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/00, com 
redação dada pela lei Municipal 640/04.  

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MA-
RIA AUREA SANTOS SILVA, matrícula 001886-8, Professor, nível 
I, referência F, lotada na Secretaria de Educação-SEDUC, em R$
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três centavos),  de acordo com o disposto nos artigos 14 e 15 da Lei 
Municipal 462/2000, com redação dada pela Lei Municipal 640/2004.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 24 DE ABRIL DE 2009

PORTARIA 062/2009
DE 24 DE ABRIL DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo 
de aposentadoria Nº 1156-11/2009, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03.  

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada ANA MA-
RIA SANTOS PEREIRA, matrícula 003213-5, Assistente Administrativo, 
nível I, referência E , lotada na Secretaria de Educação-SEDUC, em 
R$  690,99 ( seiscentos e noventa reais e noventa e nove centavos, 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração percebida no mês 
de março de 2009, constituída das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
552,79 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) 
e Adicional de Tempo de Serviço 25% (vinte e cinco por cento) R$ 
138,20 (cento e trinta e oito reais e vinte centavos), de acordo com o 
disposto nos artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/2000, com redação 
dada pela Lei Municipal 640/2004.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 24 DE ABRIL DE 2009

PORTARIA Nº 067/2009             
24 DE ABRIL DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo de 
aposentadoria nº 1151-11/2008, com fundamento no art. 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/03 e artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/00, com 
redação dada pela lei Municipal 640/04.  

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada CELINA 
GUIMARÃES VIEIRA ARAÚJO, matrícula 001203-1, Auxiliar de Ensino 
IV, nível I, referência G, lotada na SEDUC-Secretaria de Educação, 
em R$  3.075,11 (três mil, e setenta e cinco reais e   onze centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração percebida no mês 
de março de 2009 , constituída das seguintes parcelas:Vencimento: 
R$ 1.449,91 ( hum mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa 
e um centavos); Adicional de tempo de serviço 31% (trinta e um  por 
cento) R$ 449,47 ( quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e 
sete centavos); Regência de classe R$ 434,97 (quatrocentos e trinta 
e quatro reais e noventa e sete centavos); Estabilidade Econômica 
R$ 563,55 ( quinhentos e sessenta e três reais e cinqüenta e cinco 
centavos) e Gratificação docência Noturno R$ 177,21 ( cento e setenta 
e sete reais e vinte e um centavos)  , de acordo com o disposto nos 
artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/2000, com redação dada pela Lei 
Municipal 640/2004.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 24 DE ABRIL DE 2009

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

2.224,13 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e treze centa-
vos ), equivalentente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de março de 2009 , constituída das seguintes 
parcelas:Vencimento: R$ 1.407,68 ( hum mil, quatrocentos e sete 
reais e sessenta e oito centavos); Adicional de tempo de serviço 28% 
(vinte e oito por cento) R$ 394,15 ( trezentos e noventa e quatro reais 
e quinze centavos) e Regência de classe R$ 422,30 ( quatrocentos e 
vinte e dois reais e trinta centos centavos) , de acordo com o disposto 
nos artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/2000, com redação dada pela 
Lei Municipal 640/2004.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 23 DE ABRIL DE 2009

PORTARIA 060/2009
DE 24 DE ABRIL DE 2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo 
de aposentadoria Nº 1158-11/2009, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03.  

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
EUNICE RODRIGUES RAMOS, matrícula 001880-0, Professor , nível 
I, referência F , lotada na Secretaria de Educação-SEDUC, em R$  
2.660,97 ( dois mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e sete cen-
tavos), equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração percebida 
no mês de março de 2009, constituída das seguintes parcelas: Ven-
cimento R$ 1.407,68 (hum mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e 
oito centavos); Regência de Classe R$  422,30 ( quatrocentos e vinte 
e dois reais e trinta centavos); Adicional de Tempo de Serviço 28% 
(vinte e oito por cento) R$ 394,15 ( trezentos e noventa e quatro reais 
e quinze centavos); Gratificação Docência  Noturno R$ 167,68 ( cento 
sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e desdobramento 
incorporado R$  269,16 ( duzentos e sessenta e nove reais e dezesseis 
centavos), de acordo com o disposto nos artigos 14 e 15 da Lei Muni-
cipal 462/2000, com redação dada pela Lei Municipal 640/2004.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 24 DE ABRIL DE 2009

PORTARIA Nº 061/2009             
24 DE ABRIL DE  2009

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SEGU-
RIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista os requisitos legais constantes no processo de 
aposentadoria nº 1170-11/2009 com fundamento no art. 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/03 e artigos 14 e 15 da Lei Municipal 462/00, com 
redação dada pela lei Municipal 640/04.  

RESOLVE:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada VALDICE 
SOUZA SANTOS, matrícula 3209-9, Professora , nível II, referênça F, 
lotada na Secretaria de  Educação - SEDUC, em R$ 2.518,12 ( dois 
mil, quinhentos e dezoito reais e doze centavos), equivalente a 100% 
(cem por cento) da remuneração percebida no mês de março de 2009, 
constituída das seguintes parcelas: Vencimentos R$ 1.548,45 (hum 
mil, quinhentos e quarenta e oito reais e  quarenta e cinco centavos); 
Regência de Classe R$ 464,53 (quatrocentos e sessenta e quatro reais 
e cinqüenta e três centavos); Adicional Tempo de Serviço 25% (vinte 
e cinco por cento) R$ 387,11 R$ (trezentos e oitenta e sete reais e 
onze centavos); Horas Excedentes R$ 118,03 (cento e dezoito reais e 
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PORTARIA N.º054/2009
DE 14 DE ABRIL DE 2009

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais tendo em 
vista o que consta no processo nº 1131-21/2008, com fundamento no art. 
7°, inciso I, § 2º e art. 29 § 1º da Lei Municipal 462/00, com redação dada 
pela Lei Municipal 640/04.

                                    
RESOLVE: 

 Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1131 instituída pela 
ex.segurada LAURA ROSA DE JESUS, matricula 0204-8, Aposentada, 
integrada por um dependente  CRISPIM OLIMPIO DA SILVA  (compa-
nheiro), em  R$ 507,52 (quinhentos e sete reais e cinqüenta e dois 
centavos), equivalente a 100% do salário de contribuição, verificado no 
mês de agosto de 2008.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação retroa-
gindo seus efeitos a 24 de  agosto de 2008, data do óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 14 DE ABRIL  DE 2009.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Licitações
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa a Tomada de Preços nº 009/2008, que tem como objeto a 
contratação de empresa para reforma e ampliação do mercado de monte 
gordo no município de Camaçari. Valor: R$ 453.983,43 (quatrocentos e 
cinquenta e três mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e três cen-
tavos). Data da Homologação: 29.04.2009. LUIZ CARLOS CAETANO.               

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Presencial nº 016/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto a Aquisição de camisas para fardamento escolar do 
corpo discente da rede Municipal de Ensino, à empresa H.A. INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA para o único lote com o valor 
global de R$249.000,00 (Duzentos e quarenta e nove mil reais). Data 
da Homologação: 24/03/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

  
O Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, homolo-

ga o Pregão Presencial - COMPEL n.º 0022/2009, que tem como objeto a 
Contratação de empresa especializada em serviço de distribuição de 25.000 
(vinte e cinco mil) cestas básicas da Páscoa e 100.000 (cem mil) quilos de 
peixe, a serem distribuídos às famílias carentes, cadastradas no Serviço 
Social do Município de Camaçari. à empresa: SOUZA TRANSPORTES 
E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA com o valor global de R$74.200,00 
(setenta e quatro mil e duzentos reais). Data da Homologação: 23/03/2009. 
LUZ CARLOS CAETANO. 

 
O Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, ho-

mologa o Pregão Presencial - COMPEL n.º 0005/2009, que tem como 
objeto a Contratação de empresa especializada na prestação dos seguintes 
serviços: - Licença de uso temporário de software integrado e indivisível de 
gestão de compras, licitação, contratos e almoxarifado para controlar as 
movimentações, gerir os contratos de registro de preço, controlar o estoque, 
os pedidos de compra e pedidos de licitação, solicitações de materiais des-
centralizados e cadastro de fornecedores e de classificações de materiais, 
e estrutura organizacional, em ambiente WEB, disponibilizando informações 
para a rede interna da PMC;- Prestação de serviços técnicos especializados 
para instalação e implantação do sistema, com treinamento de usuários e 
corpo técnico de informática, manutenção técnica;-Garantia de funciona-
mento e prestação de serviços de suporte técnico e atualizações de versões 
do sistema ofertado, à empresa: ALZ TECNOLOGIA CONSULTORIA E 
PROJETOS LTDA com o valor global de R$199.200,00 (cento e noventa 
e nove mil e duzentos reais). Data da Homologação: 20/02/2009. LUZ 

Os lotes: 01 e 03 foram fracassados. Data da Homologação: 
05/05/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial nº 021/2009 – COSEL/EDU-
CAÇÃO, que tem como objeto o Registro de Preços para aquisição 
de gêneros alimentícios perecíveis (pescados), à empresa BEDEC 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, para o único lote com o valor 
global de R$ 26.846,40 (vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e seis 
reais e quarenta centavos). Data da Homologação: 05/05/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

 DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n.º.0205/2009 – Processo n.º. 0369/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para o paciente: 
Roberto Oliveira de Almeida. Valor R$ 80,00 (oitenta reais). Fundamenta-
da no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 
30/04/2009. 

Dispensa n.º.0189/2009 – Processo n.º. 0342/2009. CONTRA-
TADO: Med Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Restossigmoi-
doscopia Flexivel), solicitada pela Secretaria de Saúde para o paciente: 
Eduardo Dultra da Silva. Valor R$ 169,23 (cento e vinte e nove reais e 
vinte e três centavos). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 
n.º. 8.666/93. Data da homologação: 30/04/2009. 

Dispensa de inexigibilidade n.º.030/2009 – Processo n.º. 
0410/2009. CONTRATADO: Santanna Serviços Medicos. Objeto: Re-
alização de procedimento (Artroscopía Cirúrgica do Ombro Direito), 
solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Einei Santos 
de Souza. Valor R$ 19.170,00 (dezenove mil e cento e setenta reais). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da 
homologação: 30/04/2009. 

Dispensa de inexigibilidade n.º.027/2009 – Processo n.º. 
0419/2009. CONTRATADO: Santanna Serviços Medicos. Objeto: 
Realização de procedimento (Artroscopía Cirúrgica do Ombro 

CARLOS CAETANO.

O Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, homo-
loga o Pregão Presencial - COMPEL n.º 0014/2009, que tem como objeto 
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos 
de áudio-visuais nas reuniões, fóruns e assembléias do Orçamento Partici-
pativo do Município de Camaçari-Ba. à empresa: GENESILDO SILVA DE 
LIRA-ME, com o valor global de R$ 26.200,00 (vinte e seis mil e duzentos 
reais).Data da Homologação: 10/03/2009. LUZ CARLOS CAETANO. 

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o pregão eletrônico nº 007/2009 – COMPEL, que 
tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de embalagens 
em filme de polietileno com Flexograma, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Mu-
nicipal à empresa MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS.. Valor Total de R$ 117.988,00 (Cento e dezessete mil, 
novecentos e oitenta e oito reais). Data da Homologação: 08/05/2009. 
LUIZ CARLOS CAETANO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o pregão presencial nº 011/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios não perecíveis e outros (massas-macarrão, massa para sopa, 
proteína texturizada de soja, tapioca e caldo de galinha) às empresas: 
LITORAL NORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA para os lotes 02, 04 e 05; CARLOS FLÁVIO RI-
BEIRO FERREIRA para o lote 06 com os respectivos valores: 

EMPRESA LOTE (S) VALOR UNIT. (R$) VALOR  
TOTAL (R$) 

LITORAL NORTE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA  

02 3,20 80.640,00 
04 7,15 81.081,00 
05 7,15 81.081,00 

Total = R$ 242.802,00 
CARLOS FLÁVIO RIBEIRO FERREIRA-ME 06 4,95 1.113,75 
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vulga que foi considerados FRACASSADOS os seguintes pregões: 

Pregão Presencial nº 08/2009. Objeto: Registro de preços 
para aquisição de insumos para produção de pão e leite à base de soja 
(fermento, sal e outros) futuras contratações, de acordo com a conveniên-
cia e necessidade da Administração Pública Municipal. Ana Paula Souza 
Silva-Pregeoira. 

Pregão Presencial nº 10/2009. Objeto: Registro de preços 
para aquisição de insumos para produção de pão e leite à base de soja 
(saborizante, base e outros) futuras contratações, de acordo com a con-
veniência e necessidade da Administração Pública Municipal. Ana Paula 
Souza Silva-Pregeoira

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-
mento dos interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas, 
no auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na Rua 
Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria 
Municipal de Educação, térreo, Camaçari, Bahia.

 
PREGÃO N.º 049/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de sonda e coletor, 
destinados à Secretaria de Saúde. ABERTURA: 10/06/2009 – 9 horas. 
PREGOEIRO: Sayonara Melo da Silva. 

 
PREGÃO N.º 050/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Contratação de empresa especializada no forneci-
mento de oxigênio, ar comprimido e gazes medicinais, incluindo, incluindo 
transporte, instalação, manutenção e locação de cilindros, para dar assis-
tência aos pacientes do município de Camaçari. ABERTURA: 15/06/2009 
– 9 horas. PREGOEIRO: Adson de Oliveira Silva. 

 
O Edital encontram-se à disposição no Portal de Compras 

de Camaçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. 
Camaçari - Bahia, 30/04/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da 
COSEL/SESAU.

 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-

mento dos interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas, 
no auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na Rua 
Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria 
Municipal de Educação, térreo, Camaçari, Bahia.

 
PREGÃO N.º 051/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria da Saúde – SESAU, para futuras con-
tratações, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. ABERTURA: 16/06/2009 – 9 horas. PREGOEIRO: 
Sayonara Melo da Silva. 

 
O Edital encontram-se à disposição no Portal de Compras 

de Camaçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. 
Camaçari - Bahia, 06/05/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da 
COSEL/SESAU.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD N.ºs 027/2009

Município de Camaçari, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central Permanente 
de Licitação – COMPEL, situada na Av. Francisco Drumond, s/nº, Térreo do 
prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o Pregão 
Presencial – SECAD nº 027/2009, cujo objeto é a aquisição de fardamen-
to e material de segurança. Abertura 21/05/2009 às 09:00 horas. 

Cópia dos editais e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.br. 
Informações pelo telefone (71)3621-6880 ou 3621.6713 – Ailda Maria 
Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari – 07/05/2009.

 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-

mento dos interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas, 
no auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na Rua 
Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria 
Municipal de Educação, térreo, Camaçari, Bahia.

Direito), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Vera Lucia 
de Oliveira do Nascimento. Valor R$ 19.170,00 (dezenove mil e cento 
e setenta reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 
8.666/93. Data da homologação: 30/04/2009. 

Dispensa n.º.042/2009 – Processo n.º. 0255/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: 
Jose Evangelista Cardoso dos Santos. Valor R$ 80,00 (oitenta reai). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da 
homologação: 30/04/2009. 

Dispensa de inexigibilidade n.º.032/2009 – Processo n.º. 
0420/2009. CONTRATADO: Santanna Serviços Medicos. Objeto: Reali-
zação de procedimento (Tratamento Cirúrgico para Quadril Esquerdo), 
solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Gilberto Reis 
Rosa. Valor R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais). Fundamentada no 
Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 
30/04/2009. 

Dispensa n.º.0224/2009 – Processo n.º. 0448/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Holter 24horas), 
solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Áurea Bela dos 
Santos Souza. Valor R$ 80,00 (oitenta reais). Fundamentada no Art. 24, In-
ciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 30/04/2009. 

Dispensa n.º.0195/2009 – Processo n.º. 0374/2009. CONTRA-
TADO: Med Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Espirometria 
Completa), solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Rai-
mundo Nonato da Silva. Valor R$ 80,00 (oitenta reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 
30/04/2009. 

Dispensa n.º.0236/2009 – Processo n.º. 0531/2009. 
CONTRATADO:Prev Center Clirca. Objeto: Realização de exame (Duplex 
Scan venoso Collor MMII), solicitada pela Secretaria de Saúde para o 
paciente: Maria Edna Paim Rangel. Valor R$ 220,00 (duzentos e vinte 
reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. 
Data da homologação: 30/04/2009. 

Dispensa n.º.0197/2009 – Processo n.º.0443/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma 
Bidimensional Com Doppler), solicitada pela Secretaria de Saúde 
para a paciente: Carmelita de Oliveira Santana. Valor R$ 80,00 (oitenta 
Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. 
Data da homologação: 05/05/2009. 

Dispensa n.º.0134/2009 – Processo n.º.0438/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (holter 24h), solici-
tada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Maria da Luz Lima dos 
Santos. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso 
II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 05/05/2009. 

 
 Dispensa de Licitação n.º 0241/2009 – Processo n.º 0507/2009. 

CONTRATADO: TELIX TELEINFORMATICA E TRANSPORTES LTDA. 
Objeto: Aquisição de 120 (cento e vinte) aparelhos telefônicos e 
04(quatro) aparelhos Fac-Simile para os órgãos e Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Camaçari. Valor Total: 6.428,00 (seis mil qua-
trocentos e vinte e oito reais) Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 04/05/2009.  

Dispensa n.º.0164/2009 – Processo n.°.0390/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (Ecocardiograma), 
solicitada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Gerson Bispo dos 
Santos. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso 
II, da Lei Federal n.º.8.666/93. Data da homologação: 06.05.2009.

Dispensa n.º.0134/2009 – Processo n.º. 0430/2009. CONTRA-
TADO: Centrocardio. Objeto: Realização de exame (holter 24h), solici-
tada pela Secretaria de Saúde para a paciente: Maria da Luz Lima dos 
Santos. Valor R$ 80,00 (oitenta Reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso 
II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 06/05/2009.

 
RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL di-
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Contratos
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 061/2009. CONTRATADA: H.A. INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial 
n.º 016/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de camisas 
para fardamento escolar do corpo discente da rede Municipal de Ensino. 
Valor global de R$249.000,00 (Duzentos e quarenta e nove mil reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6007/6008; Natureza da Des-
pesa: 3.3.90.30; Fonte: 0101.030 Data da assinatura: 01/04/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

 
CONTRATO N.º 0036/2009. CONTRATADA: ALZ TECNOLO-

GIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, LICITAÇÃO: Pregão Presencial 
- COMPEL Nº 0005/2009. Objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação dos seguintes serviços:  Licença de uso temporário de software 
integrado e indivisível de gestão de compras, licitação, contratos e almoxa-
rifado para controlar as movimentações, gerir os contratos de registro de 
preço, controlar o estoque, os pedidos de compra e pedidos de licitação, 
solicitações de materiais descentralizados e cadastro de fornecedores e de 
classificações de materiais, e estrutura organizacional, em ambiente WEB, 
disponibilizando informações para a rede interna da PMC;  Prestação de 
serviços técnicos especializados para instalação e implantação do sistema, 
com treinamento de usuários e corpo técnico de informática, manutenção 
técnica; -Garantia de funcionamento e prestação de serviços de suporte 
técnico e atualizações de versões do sistema ofertado. Valor global de 
R$199.200,00 (cento e noventa e nove mil e duzentos reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2044; Elemento de Despesa: 3.3.90.39; 
Fontes: 00. Data da assinatura: 18/03/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

 
CONTRATO N.º 0062/2009. CONTRATADA: SOUZA TRANS-

PORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, LICITAÇÃO: Pregão 
Presencial - COMPEL Nº 0022/2009. Objeto: Contratação de empresa 
especializada em serviço de distribuição de 25.000 (vinte e cinco mil) 
cestas básicas da Páscoa e 100.000 (cem mil) quilos de peixe, a serem 
distribuídos às famílias carentes, cadastradas no Serviço Social do Muni-
cípio de Camaçari. Valor global de R$74.200,00 (setenta e quatro mil e 
duzentos reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 8070; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39; Fontes: 0100.000. Data da assinatura: 23/03/2009. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

 
CONTRATO N.º 0052/2009. CONTRATADA: GENESILDO 

SILVA DE LIRA-ME, LICITAÇÃO: Pregão Presencial - COMPEL Nº 
0014/2009. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços técnicos de áudio-visuais nas reuniões, fóruns e assembléias do 
Orçamento Participativo do Município de Camaçari-Ba. Valor global de R$ 
26.200,00 (vinte e seis mil e duzentos reais). Dotação Orçamentária: Pro-
jeto/Atividade: 4002; Elemento de Despesa: 3.3.90.39; Fontes: 0100.000. 
Data da assinatura: 17/03/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

  CONTRATO Nº 058/2009. CONTRATADA: ACRTRA-
DE COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME. LICITAÇÃO: 
Pregão Presencial - SESAU Nº 006/2009. OBJETO: Aquisição de 
Equipamentos de Informática – Monitor LCD “17” e Impressora Laser 
P&B. Valor global de R$ 4.510,00 (quatro mil, quinhentos e dez reais ). 
Dotação Orçamentária: Projetos/Atividades: 2058; Elemento de Despesa: 
4.4.90.52.00.00; Fontes: 27. Data da assinatura: 20/04/2009. EFIGÊNIA 
DE FÁTIMA CARDOSO.

 
 
CONTRATO Nº 059/2009. CONTRATADA: ALDITEC COMER-

CIO E SERVIÇOS LTDA - ME. LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SESAU 
Nº 006/2009. OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática 
– Microcomputador. Valor global de R$ 10.800,00 (dez mil, oitocentos 
reais ). Dotação Orçamentária: Projetos/Atividades:; 2058; Elemento de 
Despesa: 4.4.90.52.00.00; Fontes: 27. Data da assinatura: 20/04/2009. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

 
PREGÃO N.º 052/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde. ABERTURA: 17/06/2009 – 9 
horas. PREGOEIRO: Adson de Oliveira Silva. 

 
PREGÃO N.º 053/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde. ABERTURA: 18/06/2009 – 9 
horas. PREGOEIRO: Sayonara Melo da Silva. 

 
PREGÃO N.º 054/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde. ABERTURA: 19/06/2009 – 9 
horas. PREGOEIRO: Adson de Oliveira Silva. 

 
O Edital encontram-se à disposição no Portal de Compras de 

Camaçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. Camaçari 
- Bahia, 07/05/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/
SESAU.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, situada na Av. Francisco Drumond, 
s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, 
realizará os seguintes Pregões: 

PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL Nº 0028/2009, cujo objeto 
é a Contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços 
de Fornecimento de Refeições Prontas, Lanches e Gelo. Abertura: 
21/05/2009 às 10:30 horas. 

PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL Nº 0029/2009, cujo objeto 
é a Contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços 
de Locação de Sanitários Químicos Portáteis. Abertura: 21/05/2009 
às 14:00 horas. 

PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL Nº 0030/2009, cujo 
objeto é a Contratação de Empresa Especializada na prestação de 
Serviços de Segurança Patrimonial Desarmada. Abertura: 22/05/2009 
às 09:00 horas. 

PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL Nº 0031/2009, cujo 
objeto é a Contratação de Empresa Especializada na prestação de 
Serviços de Locação de Grupos Geradores. Abertura: : 22/05/2009 
às 14:00 horas. 

PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL Nº 0032/2009, cujo objeto 
é a Contratação de Empresa Especializada na Locação de Rádios 
Comunicadores. Abertura: : 25/05/2009 às 09:00 horas. 

Cópia dos editais e seus anexos, encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.br. 
Informações pelo telefone (71)3621- 6880 ou 3621.6713 – Ailda Maria 
Sampaio Topázio - Presidente COMPEL. Camaçari – 08/05/2009. 

ERRATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL – N° 106/2008 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO – N° 216/2008 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 

N.º216/2008, DA EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO N.º 273 DE 
25/09/2008: 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS. 
 
NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 216/2008: 
Onde se lê: LOTE 01 
Leia-se: LOTE 04 

 ANA CARLA PAIM 
REGISTRO DE PREÇOS

 Mat. nº 150118-0
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TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº. 024/2009 FORNECEDOR: AGROCAPE AGRO-
PECUÁRIA CAÇA E PESCA LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 
011/2009. OBJETO: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES. VALOR GOLBAL DE R$ 
75.925,00 (SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO 
REAIS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO ATIVIDADE: 2058 – 
ELEMENTO DE DESPESA 3390.30.00.00, FONTES 0102.020 E 0114.027. 
DATA DE ASSINATURA: 20/04/2009. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO 
– SECRETÁRIA DE SAÚDE. 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-

TRO DE PREÇOS Nº. 023/2009 FORNECEDOR: DIANA PAOLUCCI 
S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 
009/2009. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINA. 
VALOR GOLBAL DE R$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO ATIVIDADE: 2059, 2060 E 6066, 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00.00, FONTES 0102.020, 0114.024 
E 0114.025. DATA DE ASSINATURA: 20/04/2009. EFIGENIA DE FÁTIMA 
CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

Extratos de  Termos Aditivos, 
Contratos e Convênios

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 364/2008; Contra-
tante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa FG Distribuidora e 
Comercio Ltda.; Objeto: alterar as clausulas Terceira do preço e Quinta 
do Prazo do contrato de origem; Prazo: 03 (três) meses, contados a partir 
da data de assinatura deste termo; Preço : em virtude da prorrogação de 
prazo contida na clausula Segunda, fica acrescido através do Termo Aditivo, 
o valor de R$ 5.309,33 (cinco  mil, trezentos e nove reais e trinta e três  
centavos ), correspondente a 25%. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na clausula Quarta do contrato original; Assinatura: 30/01/2009; 
LUIZ CARLOS CAETANO – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Convênio n° 007/2007; Conce-
dente: Município de Camaçari: Convenente: Grupo Viver/Creche Comu-
nitária São Paulo ; Objeto: Alterar as clausulas Terceira do Valor global 
e Sétima da vigência do Convênio de origem; Prazo: será de 03 (três ) 
meses contados a partir da data de assinatura deste termo; Do Preço: 
por se tratar o presente termo de prorrogação de prazo e existir saldo 
financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor estipulado na 
clausula terceira do primeiro termo aditivo que é de R$ 10.722,60 (dez mil, 
setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) . Fica anexo novo 
Plano de trabalho, com previsão das ações a serem realizadas no exercício 
de 2009, conforme informações da SEAS; Assinatura: 02/01/2009; Luiz  
Carlos Caetano – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Convênio n° 004/2007; Con-
cedente: Município de Camaçari: Convenente: Associação de Pais e 
Amigos Nossa Senhora das Graças ; Objeto: Alterar as clausulas Terceira 
do valor Global e Sétima  da Vigência do Convênio de origem; Prazo: será 
de 03 (três ) meses contados a partir da data de assinatura deste termo; 
Do Preço: por se tratar o presente termo aditivo de prorrogação de prazo 
, e por existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o 
valor estipulado na clausula terceira do primeiro termo aditivo, que é de 
R$ 17.513,58 ( dezessete  mil, quinhentos  e treze reais e cinqüenta e oito 
centavos) . Fica anexo novo plano de trabalho, com previsão das ações a 
serem realizadas, no exercício de 2009, conforme informações da SEAS ; 
Assinatura: 02/01/2009; Luiz  Carlos Caetano – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Convênio n° 002/2007; Con-
cedente: Município de Camaçari: Convenente: Associação Pestalozzi 
de Camaçari ; Objeto: Alterar as clausulas Terceira do valor Global e 
Sétima  da Vigência do Convênio de origem; Prazo: será de 12 (doze ) 
meses contados a partir da data de assinatura deste termo; Do Preço: em 
virtude do convenio de origem ser de natureza de prestação de serviços 
de caráter  continuado, e, ademais, considerando  a prorrogação de prazo 
constante na clausula segunda, do presente termo aditivo,o valor global, 
estipulado para o referido instrumento  é de R$ 39.587,21 ( trinta e nove  
mil, quinhentos  e oitenta e sete reais e vinte e um centavos) ; Assinatura: 
02/01/2009; Luiz  Carlos Caetano – Município.

INTIMAÇÃO

À IGT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA - ME

 Em observância aos dispositivos oriundos da Lei Municipal n.º 
803/07, viemos intimar vossa senhoria a prestar razões finais (no prazo 
de 5 dias úteis) referente ao processo administrativo n.º 0044/2009.

 O presente processo teve por finalidade avaliar a solicitação 
da Secretaria de Saúde, quanto à aplicação de sanções à empresa IGT 
DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, pelo não cumprimento 
regular do Termo de Compromisso n.º 0212/08.

 Após análise dos documentos constantes no respectivo 
processo verificou-se, que a empresa supra indicada, não vem cumprindo 
regularmente com as obrigações inerentes ao instrumento contratual 
firmado, em 18 de setembro de 2008, com o município (entrega de Toner 
e Cilindro), conforme demonstrado em notificações emitidas pela gestora 
do contrato à Contratada, sendo que nenhuma delas foi respondida pela 
respectiva.

 A Lei Municipal 803/07 (nos artigos 62, 63 e 65) enumera os 
ilícitos administrativos praticados por contratados e as sanções cabíveis, 
sendo que ficou constada que a conduta contratual praticada pela respectiva 
empresa incide em uma das hipóteses.

 O art. 7º da Lei Federal n.º 10/520/02 ainda trás que:

“Art. 7º - Quem, convocado dentro do prazo 
de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações 
legais.” (grifo nosso)

 E, ainda, diante do Termo do Compromisso firmado entre a IGT 
e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, podemos observar que a 
cláusula sétima é clara em relação ao fornecimento, quando estabelece o 
prazo para a entrega do objeto contratual – de 2 (dois) dias úteis – o que 
não aconteceu regularmente.

 
Esta Comissão encaminhou comunicações via fax, via internet e 
presencialmente à interessada, abrindo prazo para vistas ao processo e 
apresentação de defesa, o que não aconteceu.

 Considerando as informações contidas nos autos do processo, a 
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores 
– COPEC, na estrita observância das condições estabelecidas no Termo 
de Compromisso n.º 212/2008, no art. 7º da Lei Federal 10.520/02, no § 1° 
do art. 63 e no 65 da Lei Municipal n.º 803/07, nos Decretos Municipais n.ºs 
4.183/06 e 4.221/06, sugere a suspensão do direito de licitar e contratar 
com o Município, pelo período de 03 (três) anos.

 Camaçari, 08 de maio de 2009

Tatiana Araujo Peniche
Presidente

Sueli Rosa de Jesus
Membro Suplente

Alceny Chaves da Silva de Oliveira
Membro
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O trabalho de prevenção realizado pela Prefeitura, 
por meio da Defesa Civil, tem ajudado a reduzir os efeitos da 
forte chuva que cai em Camaçari desde o último sábado 2 de 
maio. O prefeito Luiz Caetano percorreu localidades da orla e 
da sede na manhã do dia 8 de maio para verificar os pontos 
considerados críticos. 

Acompanhado por técnicos da Prefeitura e pela presi-
dente da Câmara de Vereadores, Luiza Maia, o prefeito disse 
que as chuvas causaram pequenos problemas, mas o Município 
está preparado para enfrentar o período. 

Durante a visita, Caetano fez questão de lembrar que 
os técnicos da Coordenação de Defesa Civil (Codec) trabalham 
em esquema de plantão para atender, rapidamente, todos os 
chamados da população. Qualquer solicitação deve ser feita 
pelo telefone 199. A ligação é gratuita. 

Técnicos da Codec retiraram, duas famílias das re-
sidências, localizadas no bairro Alto dos Noivos. A medida 
preventiva foi adotada por conta risco de deslizamento de 
terras no local. A Codec ainda registrou alagamento em alguns 
pontos da cidade.

Segundo Almir Costa, morador do bairro do Alto da Cruz 
há 30 anos, em época de chuvas a casa dele era invadida pelas 
águas. “Por 27 anos eu via a casa ser alagada e perdia tudo, até 
a feira ia embora. Agora posso dormir tranquilo”, completa. 

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Mau-
rício Bomfim, não há motivos para pânico. “O Município está 
preparado para atender os chamados. Mais de 50 profissionais 
trabalham de plantão”, diz.

Nos dias 11 de 12 de maio, Camaçari 
será sede do Seminário de Consulta Pública à 
Minuta do Projeto de Lei da Política de Educa-
ção Ambiental do Estado da Bahia. O evento, 
promovido pelo governo do Estado, através da 
Secretaria de Meio Ambiente (Sema), acontece 
na Cidade do Saber, a partir das 8h.

Só pode participar, estudantes e profis-
sionais da área de meio ambiente. As inscrições 
devem ser feitas por meio do e-mail plrms.ciea@
gmail.com, ou presencial, no primeiro dia do 
evento.

O objetivo é conhecer a demanda dos 
municípios da Região Metropolitana de Salvador 
(RMS). A pauta é a criação do projeto de Lei da 
Política de Educação Ambiental do Estado da 
Bahia.

O seminário vai reunir profissionais de 
meio ambiente, tanto do setor público quanto pri-
vado, de Camaçari e demais municípios da RMS, 
como Candeias, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de 
Freitas, Madre de Deus, Salvador, Simões Filho, 
Vera Cruz e Salinas da Margarida.

O Centro de Oncologia de Camaçari 
(Ceonc) realizou, dia 7 de maio, a partir das 15h, 
no Espaço Conviver, o Seminário do Câncer de 
Mama e Colo do Útero. A atividade abre o ciclo 
de homenagens ao Dia das Mães da Secretaria 
da Saúde do Município.

O objetivo do evento é realizar um traba-
lho educativo com o público feminino, uma vez 
que a incidência dos dois tipos de câncer são 
maiores entre as mulheres.

Após as palestras, os participantes 
poderão participar de sessão de musicoterapia 
no Espaço de Relaxamento, além de assistir a 
apresentação do corpo de balé da Cidade do 
Saber Professor Raymundo Pinheiro. Haverá 
ainda distribuição de brindes para as pessoas 
que participarem do evento.

SERVIÇOS
O Centro de Oncologia de Camaçari 

(Ceonc) tem como principal finalidade prestar 
atendimento à pacientes com suspeita ou diag-
nóstico de câncer. Há três meses funcionando 
no Centro de Unidades de Apoio e Referência 
em Saúde – CUIDAR, o Ceonc já beneficiou 412 
moradores de Camaçari.

Além do acompanhamento médico aos 
pacientes com câncer, o Ceonc desenvolve 
atividades de apoio como terapia de grupo, 
serviço social e de nutrição e encaminhamento 
à fisioterapia.

Na terapia de grupo os pacientes esclare-
cem dúvidas quanto à doença durante sessões de 
musicoterapia. A atividade é realizada enquanto o 
paciente aguarda por atendimento médico. Além 
de proporcionar um momento de descontração, 
a terapia de grupo contribui para o aumento da 
auto-estima dos pacientes.

O serviço social, desenvolvido no Centro 
de Oncologia, tem como objetivo a reintegração 
do paciente à sociedade, bem como, esclarecer 
sobre os direitos legais do portador de câncer. Vi-
sitas domiciliares também fazem parte do serviço 
social do Centro. O suporte nutricional é mais um 
importante serviço que auxilia na recuperação 
do enfermo.

Camaçari será sede de
Audiência Pública Ambiental

Câncer é tema de
seminário para mulher

Mais de 40 mil alunos da rede municipal de 
Camaçari serão avaliados através do Sis-
tema de Avaliação da Qualidade do Ensino 
(Siaque). No próximo dia 16, serão realiza-
das as provas de Português e Matemática 
para estudantes do ensino fundamental 1 e 
2. O exame é considerado preparatório para 
o Prova Brasil, que acontece em outubro.
As questões são elaboradas por profissio-
nais de diversas áreas da educação, para 
que possam ser utilizadas pelos professores 
em provas, simulados e atividades multidis-
ciplinares. 
O Siaque foi implantado, em 2008, pela 
Secretaria de Educação (Seduc). O objetivo 
é diagnosticar o nível qualitativo da aprendi-
zagem, além de avaliar e fornecer índices do 
sistema educacional. 
De acordo com o coordenador pedagógico, 
Devson Marinho Luz, as provas servem para 
visualizar o nível de aprendizagem em que 
os alunos se encontram para, a partir do 
resultado, planejar as intervenções pedagó-
gicas necessárias. “A iniciativa demonstra 
compromisso com a qualidade do ensino, 
com o acompanhamento e monitoramento 
dos dados”, diz.

O Centro Comercial de Camaçari é refe-
rência estadual. O secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Simões Filho, Aderbal Menezes, 
visitou no dia 4 de maio o Município para conhe-
cer os projetos desenvolvidos no local. 

Na feira de Camaçari são realizadas 
diversas ações para fortalecer a economia e in-
centivar os vendedores. Atualmente, o local conta 
com uma unidade do Banco Popular, máquinas 
de cartão de crédito nos boxes e incentivo a linha 
de crédito. 

O Centro Comercial ainda foi revitali-
zado e agora tem modernos sanitários e novas 
barracas, padronização das bancas de hortifruti, 
curso de capacitação, câmaras de segurança e 
vigilância. Pelo local circulam, por semana, 60 
mil pessoas.

De acordo com Aderbal Menezes, a 
intenção é firmar parceria com o Município para 
construir um Centro Comercial, em Simões 
Filho, com o mesmo modelo de Camaçari. “A 
cidade tem excelência no trabalho desenvolvido 
na feira”, diz.

Durante a visita, foi apresentada toda do-
cumentação necessária para construir o Centro, 
o planejamento e o funcionamento do local. Parti-
ciparam o encontro, o coordenador de Indústria e 
Comércio de Simões Filho, Antonio José de Góes, 
o secretário do Desenvolvimento Econômico de 
Camaçari, Hélio Cortes, e o administrador da 
feira, Antônio Bitencourt.

Referência estadual Siaque avalia alunos

Pelos      Cantos4
Prefeito verifica pontos críticos da cidade 

Na Ponte de Camaçari de Dentro
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