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Diário Oficial
Curso promove insclusão de deficientes visuais
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Um exemplo de vitória e inclusão 
social. A vida do ex-auxiliar de padeiro, Raimun-
do Nonato, 48 anos, residente em Mata de São 
João mudou depois que perdeu a visão aos 39 
anos devido a um erro médico. Depois de alguns 
tratamentos, recuperou apenas 10% do olho es-
querdo. Ele freqüenta, há 9 anos, o Centro de 
Educação Inclusiva ( CEI) onde aprendeu  brail-
le, se formou no ensino médio e toca teclado e 
violão.

Com um vídeo mostrando o funcio-
namento da instituição, foi aberto na tarde de 
hoje (14/08), na Cidade do Saber Professor Ray-
mundo Pinheiro, um curso de braille, promovido 
pela Secretaria de Educação (Seduc), destinado 
a professores, alunos, universitários e pais.

A professora Renilda Santos e Silva 
veio de Dias D’Ávila para aumentar os conhe-
cimentos e aprender a lidar com os alunos. “É 
uma iniciativa importante para saber como re-
solver o problema, e fazer a inserção deles com 

outros colegas”.
De acordo com a estudante Aline 

Carla da Silva, 17 anos, que tem baixa visão, 
houve uma transformação na vida e nos hábitos 
depois de freqüentar diariamente o CEI durante 
três anos. “Entendi que posso ser uma pessoa 
normal, acessando o computador, saindo com 
as amigas e aumentando minha auto-estima”.

Segundo a diretora da unidade, 
Idma Ramos, são atendidas 150 pessoas, de 
3 a 60 anos, com uma boa resposta. “O núme-
ro duplicou porque tem uma equipe boa, com 
credibilidade. A maior procura é de estudantes 
universitários e professores”, conclui. 

O curso vai até o dia 28, de segunda 
à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na 
sede do Centro de Educação Inclusiva, na rua 2 
de maio, s/n, no bairro do 2 de Julho. Os partici-
pantes terão aula de escrita braile, alfabeto, sí-
labas, palavras, frases, simbologia matemática, 
atividade da vida diária e sorobã, adaptação do 
ábaco para as atividades matemáticas.

mês passado, pouco mais de R$1,7 milhão.  
Os repasses representam quase a 

metade da arrecadação municipal, que é 
complementada com outras receitas como 
as tributárias, as transferências federais e de 
serviços. 

O fluxo migratório para Camaçari, que 
nos últimos quatro anos chegou a 40 mil pes-
soas, é outro fator que onerou o orçamento 
público, por conta da reestruturação dos pro-
jetos voltados especialmente para as áreas 
social, educacional, de saúde, infraestrutura, 
habitação e segurança.

Diante do atual quadro econômico, 
o Município, que já possui uma política de 
gerenciamento do orçamento pautado na ra-
cionalidade dos gastos, intensificou esse con-
trole, com muita criatividade e empenho para 
amenizar os efeitos da crise e não deixar de 
fazer importantes investimentos.

As obras da rede de esgoto, e da 
construção da praça do Alto da Cruz não 
foram prejudicadas. O programa de revita-
lização de Arembepe e a reforma do Teatro 
Magalhães Neto, que começam até o final do 
ano, também estão garantidos.

Mesmo com sinais de recuperação, 
a arrecadação de Camaçari ainda apresenta 
grande perda. Em julho, o Município teve uma 
receita líquida de, aproximadamente, R$35 
milhões, 24,2% menor que o mesmo mês de 
2008, quando registrou uma arrecadação de 
quase R$46 milhões.

A crise econômica mundial causou um 
dano significativo no orçamento municipal. En-
tre janeiro e julho de 2009, a Prefeitura teve 
uma receita de quase R$272 milhões, cerca 
de R$13 milhões a menos que o mesmo perío-
do de 2008, quando foram arrecadados pouco 
mais de R$285 milhões.

A principal receita do Município, o 
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercado-
ria e Serviço) arrecadou, em julho, aproxima-
damente, R$53 milhões. Do montante, apenas 
11,3% foram repassados para a Prefeitura, o 
que representa R$17,5 milhões. O restante 
fica com o estado. 

Camaçari ainda gera para o governo 
da Bahia, os Impostos sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA), a Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Qualquer Bem ou 
Direito (ITD) e taxas que juntos somaram, no 

Arrecadação de Camaçari ainda apresenta perda
A Prefeitura, por meio da Secretaria do 

Desenvolvimento Social (Sedes), realiza nos 
dias 26 e 27 agosto, na Cidade do Saber Profes-
sor Raymundo Pinheiro, a 4ª Conferencia Muni-
cipal da Assistência Social. O objetivo é propor 
diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema 
Único da Assistência Social (SUAS).

Participam da abertura, o prefeito Luiz 
Carlos Caetano, a secretária do Desenvolvi-
mento Social, Jailce Andrade, além de represen-
tantes do Conselho Regional de Serviço Social 
(CRESS) e dos Conselhos Municipal e Estadual 
de Assistência Social (CEAS). 

Durante o encontro serão debatidos te-
mas como a trajetória e o significado do controle 
social na política de assistência social, a demo-
cratização da gestão do SUAS e a democratiza-
ção do financiamento da assistência social.

As diretrizes aprovadas durante o en-
contro serão apresentadas na conferência Esta-
dual da Assistência Social, que acontece no dia 
16 de outubro em Salvador.

Na próxima terça-feira (18/08), aconte-
ce reunião entre representantes da Prefeitura de 
Camaçari e do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) para discutir a realização do 
Censo 2010 no Município. O encontro, a ser re-
alizado no auditório da Secretaria do Governo, 
começa às 9h.

Na ocasião, será instalado a Comissão 
Municipal de Geografia e Estatística (CMGE), 
que vai servir de espaço para interlocução entre 
o IBGE e representantes do poder público e da 
sociedade civil. O evento vai discutir questões 
referentes ao planejamento e execução do Cen-
so em Camaçari.

Técnicos visitam todas as residências 
particulares do país e oferece uma grande quan-
tidade de informações sobre a população resi-
dente e os locais de moradia. Com isso, podem 
ser elaboradas políticas públicas para atender 
as demandas da sociedade.

Participam da reunião, o secretário de 
Desenvolvimento Urbano (Sedur), José Cuper-
tino, o coordenador do Censo 2010 em Cama-
çari, Alan Rangel, e o representante do IBGE na 
Bahia, Joilson Rodrigues, além da comunidade.

Representantes da Prefeitura de Camaçari, 
Polícia Militar e da comunidade de Arembepe 
estiveram reunidos ontem (13/08), para discutir 
questões relacionadas à segurança e trânsi-
to na localidade. O encontro foi realizado no 
auditório do Hotel Vila Mar, às 19h. A próxima 
reunião acontece na quinta-feira (20/08), no 
mesmo horário e local.
O comandante da 59ª CIPM, tenente coronel 
Sílvio Santos, pediu a ajuda da Prefeitura na 
recuperação de duas viaturas e a intervenção 
junto ao Governo do Estado para aumentar o 
efetivo policial da orla. Outra questão levanta-
da, inclusive pela população, foi a reinversão 
do sentido do trânsito na entrada de Arembepe.
A reunião contou com grande participação dos 
moradores e foi solicitada pela Associação dos 
Comerciantes e Prestadores de Serviço da 
Comunidade de Arembepe.

A Cidade do Saber Professor Raymundo 
Pinheiro lança, até o final do ano, uma coleção 
em forma de revista, dividida em fascículos, 
sobre as diversas manifestações históricas, 
artísticas e culturais das localidades da orla 
de Camaçari. A coleção vai se chamar revista 
Ponto Cidade do Saber Móvel.  
Será feito um levantamento das localidades 
visitadas pelo projeto Ponto Móvel da Cidade 
do Saber, como Barra do Pojuca, Monte Gordo, 
Areias e Barra do Jacuípe, além de Arembepe, 
Vila de Abrantes e Jauá. 
Um verdadeiro inventário cultural dos costu-
mes, serviços, culinária, artesanato, dança, 
teatro, música, lendas e mitos de toda orla. 
De acordo com a diretora do complexo de 
inclusão social, Ana Lúcia Silveira, muito destes 
registros está só nas lembranças das pessoas 
mais antigas das comunidades. 

Conferência da
Assistência Social

Censo 2010

Segurança e trânsito Revista Cultural da Orla

“Entendi que posso ser uma pessoa normal”
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Atos do Poder Executivo
DECRETOS

DECRETO Nº. 4798 / 2009
DE  12    DE AGOSTO DE 2009

Constitui Grupo de Trabalho para elabo-
ração de Programa Básico de Reestru-
turação do Setor da Saúde e dá outras 
providências.

A PREFEITA EM EXERCICIO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇA-
RI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,

Considerando-se as questões que, no momento, envolvem o 
Setor Saúde no Governo Municipal, notadamente de planejamento e das 
exigências por uma intensificação nas ações de campo. 

DECRETA

Art. 1º - Fica criado Grupo de Trabalho para elaboração de 
Programa Básico de Reestruturação do Setor Saúde, o qual deverá con-
templar as seguintes etapas:

I. realização de diagnóstico sobre as condições opera-
cionais do Setor Saúde;

II. estabelecimento do perfil hierarquizado dos proble-
mas existentes e análise das suas conseqüências para a população;

III. formulação de diretrizes programáticas, linhas de 
ação, objetivos e metas, de acordo com o campo temático;

IV. levantamento dos recursos necessários à Reestrutu-
ração do Setor Saúde.

Art. 2º - O Grupo de Trabalho para elaboração de Programa 
Básico de Reestruturação do Setor Saúde será composto pelos seguintes 
membros:

I. Gerson Oliveira e Oliveira;

II. Camilo Pinto de Faria;

III. Walberto Medina;

IV. Lucival Siqueira Costa;

V. Soane Almeida;

VI. Rogaciano Medeiros.

Parágrafo único - Para elaboração do Programa Básico de 
Reestruturação do Setor Saúde, o Grupo de Trabalho constituído por este 
Decreto deverá atuar conjuntamente com a equipe gestora da Secretaria 
da Saúde – SESAU.

Art. 3º - O prazo para conclusão do trabalho de elaboração do 
Programa Básico de Reestruturação do Setor Saúde é de 60 (sessenta) 
dias.

Parágrafo único - Ao final do prazo estabelecido no caput 
deste artigo, o Grupo de Trabalho ora criado, deverá apresentar relatório 
consubstanciado ao Chefe do Poder Executivo. 

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

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 12 DE AGOSTO DE 2009.

TEREZA CRISTINA GIFFONI VIEIRA
Prefeita em Exercício

DECRETO DE 07 DE AGOSTO DE 2009

Dispõe sobre concessão de benefícios de  Licença sem Ven-
cimentos  a Servidor Municipal.

A PREFEITA EM EXERCÍCIO  DO MUNICÍPIO DE CAMAÇA-
RI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo Administrativo nº 
10523/2009,

R E S O L V E

Conceder a servidora JUCINALVA PINTO PERUNA, matrícu-
la n.º 7472-6, Professor I, lotadab na Secretaria de Educação/SEDUC, 
Licença sem Vencimentos, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 17 
de Agosto de 2009.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 07 DE AGOSTO DE 2009.

DECRETO DE 07 DE AGOSTO DE 2009

Dispõe sobre concessão de benefícios de  Licença sem Ven-
cimentos  a Servidor Municipal.

A PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇA-
RI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo Administrativo nº 
10984/2009,

R E S O L V E

Conceder ao servidor DAMIÃO RIBEIRO DOS SANTOS, ma-
trícula n.º 8365-4, Guarda Municipal, lotado na Secretaria de Educação/
SEDUC, Licença sem Vencimentos, pelo período de 02 (dois) anos, a 
partir de 17 de Agosto de 2009.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 07 DE AGOSTO DE 2009.

TEREZA CRISTINA GIFFONI VIEIRA
PREFEITA EM EXERCÍCIO

 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
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Secretaria de
Desenvolvimento UrbanoSE

D
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PORTARIA Nº. 015/2009
DE  12 DE AGOSTO DE 2009

Dispõe sobre a aprovação de remembramento dos lotes 01, 
03, 04, 05,07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16,20, 21, 22, 23, 24 e 25 da Quadra 
27; lotes 01, 03, 05, 06, 07,  16, 17, 18, 19, 20, da Quadra 28; lotes  07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27 e 28 da quadra 34 e Áreas A, B e C , 
e ainda, a  inclusão de trechos do sistema viário Rua 27 e 29, situados no 
Loteamento denominado Jardim Limoeiro, Distrito Sede, neste Município, 
totalizando uma área de 29.214,91m², 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° 15.444/2008 e demais disposições de Direito pertinentes;

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado remembramento dos lotes 01, 03, 04, 
05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16,20, 21, 22, 23, 24 e 25 da Quadra 27; 
lotes 01, 03, 05, 06, 07, 16, 17, 18, 19, 20, da Quadra 28; lotes  07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27 e 28 da quadra 34 e Áreas A, B e C , 
e ainda, a  inclusão de trechos do sistema viário Rua 27 e 29, situados no 
Loteamento denominado Jardim Limoeiro, Distrito Sede, neste Município, 
totalizando uma área de 29.214,91m², na forma indicada.

Parágrafo Único – Os lotes a serem remembrados pertencem 
ao Espólio de Moacyr Fernandes de Oliveira e ao Espólio de Geraldo 
Bezerra Homem, todos 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:

QUADRA 27
LOTE 01
 
O lote em questão possui 11,73m (onze metros e setenta e 

três centímetros) de frente, 11,89m (onze metros e oitenta e nove cen-
tímetros) de fundo, lado direito com 50,00m (cinqüenta metros) e lado 
esquerdo com 52,20m (cinqüenta e dois metros e vinte centímetros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 125,82m 
(cento e vinte e cinco metros e oitenta e dois centímetros ), e área de 
1001,35m², (mil e um, trinta e cinco  metros quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 26 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 13 e 14 da Quadra 27;

Lado Direito – Lote 02 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Avenida Jorge Amado.

LOTE N° 03
 
O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 

frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta  metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros), e área de 800,00m², (oitocentos metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 26 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 16 da Quadra 27;

Lado Direito – Lote 04 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 02 da Quadra 27

LOTE 04
 
O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 

frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 26 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 17 da Quadra 27;

Lado Direito – Lote 05 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 03 da Quadra 2

Lote 05 

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m ( 
cinqüenta  metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta  metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 26 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 18 da Quadra 27;

Lado Direito – Lote 06 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 04 da Quadra 27.  

LOTE N° 08 

A área em questão possui 373,46m², da área total de 800m² 
do lote 08 da Quadra 27, de frente com distância em curva de 38,98m (trin-
ta e oito metros e noventa e oito centímetros), de fundo com distância de 
16,00m (dezesseis metros), lado direito com distância de 41,53m(quarenta 
e um metros e cinqüenta e três centímetros) e lado esquerdo com distân-
cia de 5,70m(cinco metros e setenta centímetros), fechando-se assim um 
polígono de 4( lados), de perímetro igual a 102,21m (cento e dois metros 
e vinte e um centímetros). 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Lote 08 da Quadra 27, Estrada (do Loteamento 
Jardim Limoeiro) 26 Via Parafuso Ba-535;

Ao Fundo – Lote 21 da Quadra 27;

Lado Direito – Lote 09 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 07 da Quadra 27.     

LOTE N° 09 

A área em questão possui 778,58m², da área total de 800m² 
do lote 09 da Quadra 27, de frente com distância de 20,68m ( vinte metros 
e sessenta e oito centímetros), sendo 9,80m ( nove metros e oitenta centí-
metros) em curva, de fundo com distância de 16,00m (dezesseis metros), 
lado direito com distância de 50,00m(cinqüenta metros) e lado esquerdo 
com distância de 41,53m( quarenta e um  metros e cinqüenta e três centí-
metros), fechando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual 
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a 128,21m (cento e vinte e oito metros e vinte e um centímetros). 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada (projetada) 26, Via Parafuso Ba-535;

Ao Fundo – Lote 22 da Quadra 27;

Lado Direito – Lote 10 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 08 da Quadra 27. 
    
LOTE N° 11 

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta  metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 26 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 24 da Quadra 27;

Lado Direito – Lote 12 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 10 da Quadra 27.     

LOTE N° 13 

A área em questão possui 121,13m², da área total de 
1.324,76m² do lote 13 da Quadra 27, de frente com distância de 11,78m 
(onze metros e setenta e oito centímetros), lado esquerdo, com distância 
de 17,35m (dezessete metros e trinta e cinco centímetros), com distância 
em curva de 21,01m (vinte e um metros e um centímetro), fechando-se o 
polígono de 3( lados), de perímetro igual a 50,14m (cinqüenta metros e 
quatorze centímetros). 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro 

Ao Fundo – Terras de propriedade de Moacyr Fernandes de 
Oliveira e Geraldo Bezerra Homem;

Lado Direito – Terras de propriedade de Moacyr Fernandes 
de Oliveira e Geraldo Bezerra Homem;

Lado Esquerdo – Lote 14 da Quadra 27.

LOTE N° 14 

A área em questão possui 324,19m², da área total de 800,00m² 
do lote 14 da Quadra 27, de frente com distância de 16,00m (dezesseis 
metros), de fundo com distância em curva de 16,82m (dezesseis metros 
e oitenta e dois centímetros), lado esquerdo com distância de 20,75m 
(vinte metros e setenta e cinco centímetros) e lado direito com distância 
de 17,35m(dezessete metros e trinta e cinco centímetros), fechando-se 
assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 70,92m (setenta 
metros e noventa e dois centímetros). 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento jardim Limoeiro; 
Ao Fundo – Terras de propriedade de Moacyr Fernandes de 

Oliveira e Geraldo Bezerra Homem;

Lado Direito – Lote 13 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 15 da Quadra 27.     

LOTE N° 15 

A área em questão possui 320,97m², da área total de 800,00m² 

do lote 15 da Quadra 27, de frente com distância de 16,00m (dezesseis 
metros), de fundo com distância de 16,10m (dezesseis metros e dez cen-
tímetros), lado esquerdo com distância de 19,37m (dezenove metros e 
trinta e sete centímetros) e lado direito com distância de 20,75m(vinte 
metros e setenta e cinco centímetros), fechando-se assim um polígono 
de 4( lados), de perímetro igual a 72,22m (setenta e dois metros e vinte 
e dois centímetros). 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro 

Ao Fundo – Terras de propriedade de Moacyr Fernandes de 
Oliveira e Geraldo Bezerra Homem;

Lado Direito – Lote 14 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 16 da Quadra 27.     

LOTE N° 16 

A área em questão possui 298,85m², da área total de 
800,00m² do lote 16 da Quadra 27, de frente com distância de 16,00m 
(dezesseis metros), de fundo com distância de 16,10m (dezesseis metros 
e dez centímetros), lado esquerdo com distância de 17,99m (dezessete 
metros e noventa e nove centímetros) e lado direito com distância de 
19,37m(dezenove metros e trinta e sete centímetros), fechando-se assim 
um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 69,46m (sessenta e nove 
metros e quarenta e seis centímetros). 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro; 
Ao Fundo – Terras de propriedade de Moacyr Fernandes de 

Oliveira e Geraldo Bezerra Homem;

Lado Direito – Lote 15 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 17 da Quadra 27.      

LOTE 21 

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta  metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 08 da Quadra 27;

Lado Direito – Lote 20 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 22 da Quadra 27.  
   
LOTE 22

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m ( 
cinqüenta  metros) e lado esquerdo com 50,00m ( cinqüenta  metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 09 da Quadra 27;

Lado Direito – Lote 21 da Quadra 27;
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Lado Esquerdo – Lote 23 da Quadra 27

LOTE 23 

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 10 da Quadra 27;

Lado Direito – Lote 22 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 24 da Quadra 27.     

LOTE 24 

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 11 da Quadra 27;

Lado Direito – Lote 23 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 25 da Quadra 27.     

LOTE 25 

O lote (esquina), em questão possui 20,57m (vinte metros e 
cinqüenta e sete centímetros) de frente, sendo 12,49m(doze metros e 
quarenta e nove centímetros), em curva, com raio de 8,00m (oito metros), 
16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m (cinqüenta 
metros) e lado esquerdo com 42,08m (quarenta e dois metros e oito cen-
tímetros), fechando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual 
a 128,65m (cento e vinte e oito metros e sessenta e cinco centímetros), 
e área de 786,61m², (setecentos e oitenta e seis , sessenta e um metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 12 da Quadra 27;

Lado Direito – Lote 24 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – RUA 29 do Loteamento Jardim Limoeiro.    

QUADRA 28
LOTE 01

O lote em questão possui 20,57m (vinte metros e cinqüenta 
e sete centímetros) de frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado 
direito com 50,00m (cinqüenta metros) e lado esquerdo com 41,92m (qua-
renta e um metros e noventa e dois centímetros), fechando-se assim um 
polígono de 4( lados), de perímetro igual a 128,48m (cento e vinte e oito 
metros e quarenta e oito centímetros), e área de 785,96m², ( setecentos e 
oitenta e cinco, noventa e seis metros quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 26 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 16 da Quadra 28;

Lado Direito – Lote 02 da Quadra 28;

Lado Esquerdo – Estrada 29 do Loteamento Jardim Limoei-
ro.

     
LOTE 03

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 26 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 18 da Quadra 28;

Lado Direito – Lote 04 da Quadra 28;

Lado Esquerdo – Lote 02 da Quadra 28.     

LOTE 05

O lote em questão possui 17,86m (dezessete metros e oi-
tenta e seis centímetros) de frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, 
lado direito com 40,07m (quarenta metros e sete centímetros) e lado es-
querdo com 47,84m (quarenta e sete metros e oitenta e quatro centíme-
tros), fechando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 
121,77m (cento e vinte e um metros e setenta e sete centímetros), e área 
de 702,70m², ( setecentos e dois, setenta  metros quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Via Parafuso, BA- 535;

Ao Fundo – Lote 20 da Quadra 28;

Lado Direito – Lote 06 da Quadra 28;

Lado Esquerdo – Lote 04 da Quadra 28.     

LOTE 06

O lote em questão possui 18,58m (dezoito metros e cinqüenta 
e oito centímetros) de frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado 
direito com 30,77m (trinta metros e setenta e sete centímetros) e lado 
esquerdo com 40,07m (quarenta metros e sete centímetros), fechando-se 
assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 105,42m (cento e 
cinco metros e quarenta e dois centímetros), e área de 567,19m², (qui-
nhentos e sessenta e sete, dezenove  metros quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Via Parafuso, BA- 535;

Ao Fundo – Lote 21 da Quadra 28;

Lado Direito – Lote 07 da Quadra 28;

Lado Esquerdo – Lote 05 da Quadra 28.     

LOTE 07

O lote em questão possui 18,58m (dezoito metros e cinqüenta 
e oito centímetros) de frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado 
direito com 21,48m (vinte e um metros e quarenta e oito centímetros) e 
lado esquerdo com 30,77m (trinta metros e setenta e sete centímetros), 
fechando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 86,83m 
(oitenta e seis metros e oitenta e três centímetros), e área de 417,37m², 
(quatrocentos e dezessete, trinta e sete  metros quadrados), 
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A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Via Parafuso, BA- 535;

Ao Fundo – Lote 22 da Quadra 28;

Lado Direito – Lote 08 da Quadra 28;

Lado Esquerdo – Lote 06 da Quadra 28

LOTE 16

O lote (esquina), em questão possui 20,57m (vinte metros e 
cinqüenta e sete centímetros) de frente, sendo 12,49m(doze metros e 
quarenta e nove centímetros), em curva, com raio de 8,00m (oito metros), 
16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado esquerdo com 50,00m (cin-
qüenta metros) e lado direito com 42,08m (quarenta e dois metros e oito 
centímetros), fechando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro 
igual a 128,65m (cento e vinte e oito metros e sessenta e cinco centíme-
tros), e área de 786,61m², (setecentos e oitenta e seis , sessenta e um 
metros quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 01 da Quadra 28;

Lado Direito – Rua 29 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Lado Esquerdo – Lote 17 da Quadra 28.     

LOTE 17

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 02 da Quadra 28;

Lado Direito – Lote 16 da Quadra 28;

Lado Esquerdo – Lote 18 da Quadra 28

LOTE 18

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 03 da Quadra 28;

Lado Direito – Lote 17 da Quadra 28;

Lado Esquerdo – Lote 19 da Quadra 28.     

Lote 19

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 

(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 04 da Quadra 28;

Lado Direito – Lote 18 da Quadra 28;

Lado Esquerdo – Lote 20 da Quadra 28.     

LOTE 20

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 05 da Quadra 28;

Lado Direito – Lote 19 da Quadra 28;

Lado Esquerdo – Lote 21 da Quadra 28

Quadra 34

LOTE 07

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 22 da Quadra 34;

Lado Direito – Lote 08 da Quadra 34;

Lado Esquerdo – Lote 06 da Quadra 34.

LOTE 08

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 23 da Quadra 34;

Lado Direito – Lote 09 da Quadra 34;

Lado Esquerdo – Lote 07 da Quadra 34.     

LOTE 09

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
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(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta  metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 24 da Quadra 34;

Lado Direito – Lote 10 da Quadra 34;

Lado Esquerdo – Lote 08 da Quadra 34.     

LOTE 10 

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 25 da Quadra 34;

Lado Direito – Lote 11 da Quadra 34;

Lado Esquerdo – Lote 09 da Quadra 34

LOTE 11

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 26 da Quadra 34;

Lado Direito – Lote 12 da Quadra 34;

Lado Esquerdo – Lote 10 da Quadra 34.     

LOTE 12

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta  metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 27 da Quadra 34;

Lado Direito – Lote 13 da Quadra 34;

Lado Esquerdo – Lote 11 da Quadra 34.

UMA ÁREA DENTRO DO LOTE 13

A área em questão possui 682,30m², da área total de 
800,00m², do lote 13 da Quadra 34, com 16,00m (dezesseis metros) de 

frente, 11,33m (onze metros e trinta e três centímetros) de fundo, lado 
esquerdo com distância de 50,00m (cinqüenta metros) e lado direito com 
distância de 54,00m (cinqüenta e quatro metros), sendo 22,35m (vinte e 
dois metros e trinta e cinco centímetros) em reta, 3,82m (três metros e 
oitenta e dois centímetros) mudando de direção com ângulo interno de 
88°0’00”, e distância em reta de 27,83m(vinte e sete metros e oitenta e 
três centímetros), fechando-se assim um polígono de 5(lados), de perí-
metro igual a 131,33m (cento e trinta e um metros e trinta e três centí-
metros). 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27; 

Ao Fundo – Lote 28 da Quadra 34;

Lado Direito – Lote 14 da Quadra 34, Motel Kamasary;

Lado Esquerdo Lote 12 da Quadra 34.

UMA ÁREA DENTRO DO LOTE 14

A área em questão possui 343,94m², da área total de 
800,00m², do lote 14 (esquina) da Quadra 34, com 20,35m (vinte me-
tros e trinta e cinco centímetros) de frente, sendo 12,65m (doze metros e 
sessenta e cinco centímetros) em curva com raio de 8,00m (oito metros), 
16,00m (dezesseis) de fundo, lado esquerdo com distância de 22,35m 
(vinte e dois metros e trinta e cinco centímetros) e lado direito com distân-
cia de 14,93m (quatorze metros e noventa e três centímetros), fechando-
se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 73,63m (setenta 
e três metros e sessenta e três centímetros). 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 27; 

Ao Fundo – Motel Kamasary;

Lado Direito – Rua 29;

Lado Esquerdo Lote 13 da Quadra 34

LOTE 19

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta  metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros ), e área de 800,00m², ( oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 28 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 04 da Quadra 34;

Lado Direito – Lote 18 da Quadra 34;

Lado Esquerdo – Lote 20 da Quadra 34.     

LOTE 20

O lote em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 50,00m 
(cinqüenta metros) e lado esquerdo com 50,00m (cinqüenta  metros), fe-
chando-se assim um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 132,00m 
(cento e trinta e dois metros), e área de 800,00m², (oitocentos  metros 
quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 28 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 05 da Quadra 34;
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Lado Direito – Lote 19 da Quadra 34;

Lado Esquerdo – Lote 21da Quadra 34.     

UMA ÁREA DENTRO DO LOTE 26

A área em questão possui 365,20m², da área total de 
800,00m², do lote 26 da Quadra 34, com 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado esquerdo com distância 
de 23,10m (vinte e três metros e dez centímetros) e lado direito com dis-
tância de 22,54m(vinte e dois metros e cinqüenta e quatro centímetros), 
fechando-se assim um polígono de 4(lados), de perímetro igual a 77,64m 
(setenta e sete metros e sessenta e quatro centímetros). 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Acesso Local; 

Ao Fundo – Lote 11 da Quadra 34;

Lado Direito – Lote 25 da Quadra 34;

Lado Esquerdo – Lote 27 da Quadra 34.     

LOTE 27

A área em questão possui 373,97m², da área total de 
800,00m², do lote 27 da Quadra 34, com 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m ( dezesseis metros) de fundo, lado esquerdo com distância 
de 23,65m (vinte e três metros e sessenta e cinco centímetros) e lado 
direito com distância de 23,10m (vinte e três metros e dez centímetros), 
fechando-se assim um polígono de 4(lados), de perímetro igual a 78,75m 
(setenta e oito metros e setenta e cinco centímetros). 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Acesso Local; 

Ao Fundo – Lote 12 da Quadra 34;

Lado Direito – Lote 26 da Quadra 34;

Lado Esquerdo – Lote 28 da Quadra 34.     

LOTE 28 

A área em questão possui 261,10m², da área total de 
800,00m², do lote 28 da Quadra 34, com 10,59m (dez metros e cinqüenta 
e nove centímetros) de frente, 11,33m (onze metros e trinta e três centí-
metros) de fundo, lado esquerdo com distância de 24,03m (vinte e quatro 
metros e três centímetros) e lado direito com distância de 23,65m (vinte 
e três metros e sessenta e cinco centímetros), fechando-se assim um po-
lígono de 4(lados), de perímetro igual a 69,60m (sessenta e nove metros 
e sessenta centímetros). 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Acesso Local; 

Ao Fundo – Lote 13 da Quadra 34;

Lado Direito – Lote 27 da Quadra 34;

Lado Esquerdo – Motel Kamasary.

SISTEMA VIÁRIO RUA  27 

A área em questão possui 11,11m (onze metros e onze centí-
metros) de frente, sendo 10,00m (dez metros) de largura da rua, e 1,11m 
(um metro e onze centímetros) de abertura do arco do início da rua, 
25,83m (vinte e cinco metros e oitenta e três centímetros) de fundo, sendo 
10,00m (dez metros) de largura da rua, e 7,92m (sete metros e noventa 
e dois centímetros) de arco com raio de 8,00m(oito metros) na esquina 
com a estrada 29, dos dois lados, lado direito com 223,66m (duzentos e 
vinte e três metros e sessenta e seis centímetros) e lado esquerdo com 
227,38m (duzentos e vinte e sete  metros e trinta e oito centímetros), fe-

chando-se assim um polígono de 4(lados), de perímetro igual a 487,98m 
(quatrocentos e oitenta e sete metros e noventa e oito centímetros), e 
área de 2.255,63m², (dois mil duzentos e cinqüenta e cinco, sessenta e 
três metros quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Avenida Jorge Amado;

Ao Fundo – Rua 29;

Lado Direito – do lote 13 ao lote 25 da quadra 27;

Lado Esquerdo – do lote 1 ao lote 14da quadra 34.     

SISTEMA VIÁRIO RUA  29

A área em questão possui 10m (dez metros) de frente, 10m 
(dez metros) de fundo, lado direito com 125,88m (cento e vinte e cinco 
metros e oitenta e oito centímetros) e lado esquerdo com 125,92m (cento 
e vinte e cinco metros e noventa e dois centímetros), fechando-se assim 
um polígono de 4( lados), de perímetro igual a 271,80m (duzentos e se-
tenta e um metros e oitenta centímetros), e área de 1.303,15m², (um mil 
trezentos e três, quinze metros quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Via Parafuso, BA - 535;

Ao Fundo – Motel Kamasary;

Lado Direito – Lote 1 e 16 da Quadra 28, estrada 27, lote 1 
da quadra 35;

Lado Esquerdo – do lote 12 e 25 da quadra 27, estrada 27 e 
lote 1 da quadra 34.  

   
ÁREA A

A área em questão possui 32,01m (trinta e dois metros e um 
centímetro) de frente, 32,01m (trinta e dois metros e um centímetro) de 
fundo, lado direito com 50,00m (cinqüenta metros) e lado esquerdo com 
50,01m (cinqüenta metros e um centímetros), fechando-se assim um po-
lígono de 4( lados), de perímetro igual a 164,03m (cento e sessenta e 
quatro metros e três centímetros ), e área de 1.600,16m², ( um mil seis-
centos e dezesseis metros quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 26 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Lote 17 e 18 da Quadra 27;

Lado Direito – Lote 06 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 03 da Quadra 27.   
  
ÁREA B 

A área em questão possui 16,00m (dezesseis metros) de 
frente, 16,00m (dezesseis metros) de fundo, lado direito com 100,00m 
(em metros) e lado esquerdo com 100,00m (cem metros), fechando-se 
assim um polígono de 4(lados), de perímetro igual a 232,00m (duzentos e 
trinta e dois metros), e área de 1.559,97m², (um mil quinhentos e cinqüen-
ta e nove, noventa e sete metros quadrados), 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Estrada 26 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Ao Fundo – Estrada 27 do Loteamento Jardim Limoeiro;

Lado Direito – Lote 08 e 21 da Quadra 27;

Lado Esquerdo – Lote 06 e 19 da Quadra 27.

ÁREA C 
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Para descrição da área em questão, tomamos como ponto de 
partida um ponto denominando “P-0”, georreferenciado pelo sistema Da-
tum Sad-69, de cordenadas UTM N=8.595.318,8108,  E= 575.430,0293, 
resultante da interseção do eixo da Via Lateral de Dentro, com o Eixo do 
Acesso Local, Daí, com azimute verdadeiro de 331º58´40”, seguindo-se 
pelo eixo do Acesso Local, sentido Avenida Jorge Amado, com distância 
de 68,73m (sessenta e oito metros e setenta e três centímetros), encontra-
mos o “P-1”, de coordenadas UTM N=8.595.379,4810, E= 575.397,7403); 
Daí, virando-se a direita, com azimute  verdadeiro de 61º10´10”, com dis-
tância de 4,40m (quatro metros e quarenta centímetros), encontramos o 
“J-0”, início descritivo da área, de coordenadas UTM N=8.595.381,6030 
,E= 575.401.5955), Daí, virando-se a esquerda, com azimute  verdadeiro 
de 331º21´04”, com distância de 42,59m (quarenta e dois metros e cin-
qüenta e nove centímetros), encontramos o “J-1”, de coordenadas UTM 
N=8.595.418,9832 ,E= 575.381,1737), Daí, virando-se a direita, com azi-
mute  verdadeiro de 60º01´09”, com distância de 22,55m (vinte e dois me-
tros e cinqüenta e cinco centímetros), encontramos o “J-2”, encontramos 
o “J-2”, de coordenadas UTM (N= 8.595.430,2522,E= 575.400,7073),Daí, 
virado-se a direita, com azimute verdadeiro de 329º23`33”, com distância 
de 64,00m (sessenta e quatro metros ), encontramos o “J-3”, de coorde-
nadas UTM N= 8.595.485,3376,E= 575.368,1176), Daí, seguindo-se em 
frente, com azimute verdadeiro de 329º24`19”, com distância de 8,05m 
(oito metros e cinco centímetros), encontramos o “B-1”, de coordenadas 
UTM N=8.595.492,2640,E= 575.364,0222), Daí, virando-se a esquerda, 
com azimute  verdadeiro de 237º48´09”, com distância de 6,46m (seis 
metros e quarenta e seis centímetros),encontramos o “B-2”, de coordena-
das UTM(N= 8.595.488,8200, E= 575.358,5529), Daí, virado-se a direita, 
com azimute verdadeiro de 330º10`12”, com distância de 26,20m (vinte 
e seis metros e vinte centímetros), encontramos o “B-3”, de coordenadas 
UTM N= 8.595.511,5514, E= 575.345,5186), Daí, virando-se a esquerda, 
com azimute  verdadeiro de 240º01´09”, com distância de 18,56m (de-
zoito metros e cinqüenta e seis centímetros), encontramos o “B-4”, de 
coordenadas UTM (N= 8.595.502,2757, E= 575.329,4403), Daí, virado-
se a direita, com azimute verdadeiro de 333º51`20”, com distância de 
8,02m ( oito metros e dois centímetros), encontramos o “B-5”, de coor-
denadas UTM N= 8.595.509,4734, E= 575.325,9073), Daí, virando-se a 
direita, com azimute  verdadeiro de 60º01´09”, com distância de 24,04m 
(vinte e quatro metros e quatro centímetros), encontramos o “B-6”, de co-
ordenadas UTM (N= 8.595.521,4873, E= 575.346,7323), Daí, virado-se a 
direita, com azimute verdadeiro de 149º23`22”, com distância de 33,96m 
( trinta e três metros e noventa e seis centímetros), retornamos ao “B-1”, 
fechado-se assim um polígono de 6 lados, área de 358,65m² (trezentos e 
cinqüenta e oito vírgula sessenta e cinco metros quadrados). 

A Poligonal encontra – se com as seguintes confrontações:

A Frente – Acesso Local;

Ao Fundo – Lotes 4,5 e 6 da Quadra 34;

Lado Direito – Lote 18 da Quadra 34;

Lado Esquerdo – Lote 20 da Quadra 34.  

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

SITUAÇÃO UNIFICADA

Para descrição da área em questão, tomamos como ponto de 
partida um ponto denominando “P-0”, georreferenciado pelo sistema Da-
tum Sad-69, de cordenadas UTM N=8.595.318,8108,  E= 575.430,0293, 
resultante da interseção do eixo da Via Lateral de Dentro, com o Eixo do 
Acesso Local, Daí, com azimute verdadeiro de 331º58´40”, seguindo-se 
pelo eixo do Acesso Local, sentido Av. Jorge Amado, com distância de 
68,73m (sessenta e oito metros e setenta e três centímetros), encontra-
mos o “P-1”, de coordenadas UTM N=8.595.379,4810, E= 575.397,7403); 
Daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 61º10´10”, com dis-
tância de 4,40m (quatro metros e quarenta centímetros), encontramos o 
“J-0”, início descritivo da área, de coordenadas UTM N=8.595.381,6030 
,E= 575.401.5955), Daí, virando-se a esquerda, com azimute  verdadeiro 
de 331º21´04”, com distância de 42,59m (quarenta e dois metros e cin-
qüenta e nove centímetros), encontramos o “J-1”, de coordenadas UTM 
N=8.595.418,9832 ,E= 575.381,1737), Daí, virando-se a direita, com azi-
mute  verdadeiro de 60º01´09”, com distância de 22,55m (vinte e dois 
metros e cinqüenta e cinco centímetros), encontramos o “J-2”, encontra-

mos o “J-2”, de coordenadas UTM (N= 8.595.430,2522, E= 575.400,7073), 
Daí, virado-se a direita, com azimute verdadeiro de 329º23`33”, com dis-
tância de 64,00m (sessenta e quatro metros), encontramos o “J-3”, de 
coordenadas UTM N= 8.595.485,3376, E= 575.368,1176), Daí, virado-se 
a direita, com azimute verdadeiro de 60º01`09”, com distância de 50,00m 
(cinqüenta metros), encontramos o “J-4”, de coordenadas UTM, N= 
8.595.510,3243, E= 575.411,4291), Daí, virado-se a esquerda, com azi-
mute verdadeiro de 329º23`19”, com distância de 95,61m ( noventa e 
cinco metros e sessenta e um centímetros), encontramos o “J-5”, de coor-
denadas UTM, N= 8.595.592,6105, E= 575.362,7429), Daí, virado-se a 
direita, com azimute verdadeiro de 75º09`31”, com distância de 96,34m ( 
noventa e seis metros e trinta e quatro centímetros), encontramos o “J-6”, 
de coordenadas UTM, N= 8.595.617,2880, E= 575.455,8707, Daí, virado-
se a direita, com azimute verdadeiro de 77º32`18”, com distância de 
18,24m (dezoito metros e vinte e quatro centímetros), encontramos o 
“J-7”, de coordenadas UTM, N= 8.595.621,2242, E= 575.473,6820), Daí, 
virando-se a direita, com distância de 11,73m (onze metros e setenta e 
três centímetros), encontramos o “J-8”, de coordenadas UTM, N= 
8.595.611,1314, E= 575.479,6543, Daí, virado-se a direita, com azimute 
verdadeiro de 238º02`00”, com distância de 50,01m (cinqüenta metros e 
um centímetros), encontramos o “J-9”, de coordenadas UTM, N= 
8.595.584,6559, E= 575.437,2299), Daí, virado-se a esquerda, com azi-
mute verdadeiro de 149º22`54”, com distância de 16,00m (dezesseis me-
tros), encontramos o “J-10”, de coordenadas UTM, N= 8.595.570,8828, 
E= 575.445,3812), Daí, virado-se a esquerda, com azimute verdadeiro de 
58º02`00”, com distância de 50,01m (cinqüenta metros e um centíme-
tros), encontramos o “J-11”, de coordenadas UTM, N= 8.595.597,3578, 
E= 575.487,8048), Daí, virado-se a direita, com azimute verdadeiro de 
149º23`07”, com distância de 16,00m (dezesseis metros), encontramos o 
“J-12”, de coordenadas UTM, N= 8.595.583,5842, E= 575.495,9553; Daí, 
virando-se a direita com azimute verdadeiro de 238º02`00”, com distância 
de 100,00m (cem metros), encontramos o “J-13”, de coordenadas UTM, 
N= 8.595.530,6418, E= 575.411,1203 Daí, virado-se a esquerda, com azi-
mute verdadeiro de 149º23`03”, com distância de 64,02m (sessenta e 
quatro metros e dois centímetros), encontramos o “J-14”, de coordenadas 
UTM, N= 8.595.475,5481, E= 575.443,7234), Daí, virado-se a esquerda, 
com azimute verdadeiro de 58º02`00”, com distância de 100,00m ( cem 
metros), encontramos o “J-15”, de coordenadas UTM, N= 8.595.528,4898, 
E= 575.528,5573), Daí, virado-se a direita, com azimute verdadeiro de 
149º23`07”, com distância de 32,01m (trinta e dois metros e um centíme-
tro), encontramos o “J-16”, de coordenadas UTM, N= 8.595.500,9426, E= 
575.544,8582, Daí, virado-se a direita, com azimute verdadeiro de 
238º02`00”, com distância de 50,00m ( cinqüenta metros), encontramos o 
“J-17”, de coordenadas UTM, N= 8.595.474,4711, E= 575.502,4402; Daí, 
virando-se a esquerda com azimute verdadeiro de 149º22`58”, com dis-
tância de 16,00m (dezesseis metros), encontramos o “J-18”, de coordena-
das UTM, N= 8.595.460,6978, E= 575.510,5913 Daí, virado-se a esquer-
da, com azimute verdadeiro de 58º02`00”, com distância de 50,00m 
(cinqüenta metros), encontramos o “J-19”, de coordenadas UTM, N= 
8.595.487,1690, E= 575.553,0087), Daí, virado-se a direita, com azimute 
verdadeiro de 149º23`07”, com distância de 16,00m (dezesseis metros), 
encontramos o “J-20”, de coordenadas UTM, N= 8.595.473,3954, E= 
575.561,1592), Daí, virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 
238º02`00”, com distância de 50,00m (cinqüenta metros), encontramos o 
“J-21”, de coordenadas UTM, N= 8.595.446,9246, E= 575.518,7424, Daí, 
virado-se a esquerda, com azimute verdadeiro de 149º22`58”, com dis-
tância de 16,00m (dezesseis metros), encontramos o “J-22”, de coordena-
das UTM, N= 8.595.433,1514, E= 575.526,8934; Daí, virando-se a es-
querda, com azimute verdadeiro de 57º58`45”, com distância de 42,79m 
(quarenta e dois metros e setenta e  nove centímetros), encontramos o 
“J-23”, de coordenadas UTM, N= 8.595.455,8413, E= E= 575.563,1757, 
Daí, virado-se a direita, com azimute verdadeiro de 152º03`46”, com dis-
tância de 9,95m (nove metros e noventa e cinco centímetros), encontra-
mos o “J-24”, de coordenadas UTM, N= 8.595.447,0482, E= 575.567,8387, 
Daí, virando-se a esquerda, com azimute verdadeiro de 102º55`20”, com 
distância em curva de 12,73m (doze metros e setenta e três centímetros) 
e raio de 7,81, encontramos o “J-25”, de coordenadas UTM, N= 
8.595.444,5058, E= 575.578,9196), Daí, virando-se a direita, com azimu-
te verdadeiro de 148º12`07”, com distância de 7,92m (sete metros e no-
venta e dois centímetros), encontramos o “J-26”, de coordenadas UTM, 
N= 8.595.437,7726, E= 575.583,0941, Daí, virado-se a direita, com azi-
mute verdadeiro de 237º38`32”, com distância de 50,00m (cinqüenta me-
tros), encontramos o “J-27”, de coordenadas UTM, N= 8.595.411,0112, 
E= 575.540,8561; Daí, virando-se a esquerda, com azimute verdadeiro de 
148º12`05”, com distância de 16,00m (dezesseis metros), encontramos o 
“J-28”, de coordenadas UTM, N= 8.595.397,4121, E= E= 575.549,2874, 
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Daí, virado-se a esquerda, com azimute verdadeiro de 57º38`32”, com 
distância de 50,00m (cinqüenta metros centímetros), encontramos o 
“J-29”, de coordenadas UTM, N= 8.595.424,1734, E= 575.591,5253, Daí, 
virando-se a direita, com azimute verdadeiro de 148º12`07”, com distân-
cia de 16,00m ( dezesseis metros), encontramos o “J-30”, de coordena-
das UTM, N= 8.595.410,5742, E= 575.599,9565), Daí, virando-se a direi-
ta, com azimute verdadeiro de 237º38`32”, com distância de 50,00m 
(cinqüenta metros), encontramos o “J-31”, de coordenadas UTM, N= 
8.595.383,8129, E= 575.557,7188, Daí, virado-se a esquerda, com azi-
mute verdadeiro de 148º12`05”, com distância de 16,00m ( dezesseis me-
tros), encontramos o “J-32”, de coordenadas UTM, N= 8.595.370,2138, 
E= 575.566,1502; Daí, virando-se a esquerda, com azimute verdadeiro de 
57º38`32”, com distância de 47,84m (quarenta e sete metros e oitenta e 
quatro centímetros), encontramos o “J-33”, de coordenadas UTM, N= 
8.595.395,8168, E= 575.606,5599, Daí, virado-se a direita, com azimute 
verdadeiro de 173º31`24”, com distância de 16,07m (dezesseis metros e 
sete centímetros), encontramos o “J-34”, de coordenadas UTM, N= 
8.595.379,8523, E= 575.608,3722; Daí, virando-se a direita, com azimute 
verdadeiro de 178º12`47”, com distância de 38,96m (trinta e oito metros e 
noventa e seis centímetros), encontramos o “J-35”, de coordenadas 
UTM,N= 8.595.340,9115, E= 575.609,5871, Daí, virado-se a direita, com 
azimute verdadeiro de 237º38`32”, com distância de 21,48m ( vinte e um 
metros e quarenta e oito centímetros), encontramos o “J-36”, de coorde-
nadas UTM, N= 8.595.329,4164, E= 575.591,4443, Daí, virando-se a di-
reita, com azimute verdadeiro de 328º12`05”, com distância de 32,00m ( 
trinta e dois metros), encontramos o “J-37”, de coordenadas UTM, N= 
8.595.356,6147, E= 575.574,5815), Daí, virando-se a esquerda, com azi-
mute verdadeiro de 237º38`32”, com distância de 50,00m (cinqüenta me-
tros), encontramos o “J-38”, de coordenadas UTM, N= 8.595.329,8536, 
E= 575.532,3441, Daí, virado-se a direita, com azimute verdadeiro de 
328º11`32”, com distância de 78,64m (setenta e oito metros e sessenta e 
quatro centímetros), encontramos o “J-39”, de coordenadas UTM, N= 
8.595.396,6821, E= 575.490,8934, Daí, virado-se a esquerda, com azi-
mute verdadeiro de 240º37`45”, com distância de 33,97m ( trinta e três 
metros e noventa e sete centímetros), encontramos o “J-40”, de coorde-
nadas UTM, N= 8.595.380,0218, E= 575.461,2911, Daí, virando-se a di-
reita, com azimute verdadeiro de 331º47`26”, com distância de 29,61m         
(vinte e nove metros e sessenta e um centímetros), encontramos o “J-41”, 
de coordenadas UTM, N= 8.595.406,1160, E= 575.447,2941), Daí, viran-
do-se a esquerda, com azimute verdadeiro de 241º47`26”, com distância 
de 51,86m (cinqüenta e um metros e oitenta e seis centímetros), retorna-
mos ao J-0, fechado-se assim um polígono de 42 lados e área de 
29.214,91m² ( vinte e nove mil duzentos e quatorze vírgula noventa e um 
metros quadrados). 

Confrontações: 

À frente – Via Parafuso – BA – 535;

Aos fundos – Acesso Local lotes de Propriedade de terceiros, 
lotes de Propriedade de Moacyr Fernandes de Oliveira e Geraldo Bezerra 
Homem e Rua Lateral de Dentro. 

À direita - Rua Lateral de Dentro, Motel Kamasary; 

À esquerda – Avenida Jorge Amado.

Art. 4º - O remembramento das áreas A, B, e C, passam ao 
domínio do Município, como permuta aos trechos do sistema viário da 
Rua 27 e 29, que passarão a constar na poligonal do remebramento como 
área de domínio privado.

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 12 DE AGOSTO DE 2009.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
Secretário de Desenvolvimento Urbano

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE
À APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DENOMINADO

RESIDENCIAL CHÁCARA SANTO ANTÔNIO,
NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Conjunto Residencial Chácara Santo Antônio que entre si fazem, de um 
lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 
Direito Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, Centro Ad-
ministrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 100, da 
lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato representada pelo Secretário 
de Desenvolvimento Urbano, JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO, 
doravante denominado MUNICÍPIO, conforme competência delegada 
pelo Decreto Municipal Nº 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e, do outro 
lado, GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA , sociedade Ltda, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº.16.365.025/0001-29, 
com sede na Rua Dr. José Peroba, nº 349, Ed. Empresarial Costa Azul, 
Sala 901 a 908, Stiep, Salvador, Bahia, neste ato representada, na forma 
do contrato social, por Eduardo Carvalho Pinto, brasileiro, casado, arqui-
teto, inscrito no Registro Geral sob nº 734.772-30, SSP-BA, Cadastro de 
Pessoa Física nº. 070.887.285-91, doravante denominado PROPRIETÁ-
RIO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município 

estabelece normas para implantação do Projeto Urbanístico denominado 
Residencial Chácara Santo Antônio, tendo em vista o constante no pro-
cesso administrativo nº. 09321/2008-PMC.

 
CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS

DO EMPREENDIMENTO
I – Localização: área de 32.239,79 m² (trinta e dois mil, du-

zentos e trinta e nove metros e setenta e nove decímetros quadrados), 
destinada ao empreendimento denominado Residencial Chácara Santo 
Antônio, situada na rua Cidade Nova, s/nº, Camaçari de Dentro, Distrito 
Sede de Camaçari – Bahia.

II – Características e memorial descritivo da área: a área 
caracteriza-se como terreno próprio, correspondente a uma poligonal de 
32.239,79m² ( trinta e dois mil, duzentos e trinta e nove metros e setenta e 
nove decímetros quadrados), desmembrada da maior porção da Chácara 
Santo Antonio, localizada no bairro Camaçari de Dentro, cujos limites e 
confrontantes são: 240m de frente para a Rua Cidade Nova (em frente às 
terras dos herdeiros de Júlio Leitão); 150m de fundo que dá para a pro-
priedade denominada Limão; 133m de um lado com o sítio Santo Antônio 
e 220m do outro lado com a Chácara Santo Antonio.

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica estabelecido o recuo de 30,00m 
(trinta metros) de qualquer construção para a margem do córrego existen-
te, totalizando uma área de 9.585,71m2 (nove mil, quinhentos e oitenta 
e cinco metros e setenta e um decímetros quadrados) como área de pre-
servação permanente.

III – Documentação: o imóvel no qual o empreendimento será 
implantado foi adquirido pelo PROPRIETÁRIO, por opção de compra e 
venda, feita a outorgante ELISABETH ARAÚJO E SILVA, brasileira, soltei-
ra, empresária, portadora da identidade nº 05972633-45, SSP-BA e CPF 
de nº 876.547.505-44. Encontra-se devidamente registrado no Cartório 
do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari, deste Es-
tado, na matricula de número 747-R05 de 30 de outubro de 2007.

IV – Características gerais do projeto: trata-se de uma urbani-
zação integrada, de uso pluriresidencial, sujeita ao regime instituído nos 
termos das Leis Municipais nº 866 de 11.01.2008; nº 913 de 03.09.2008 e 
nº. 339, de 26.12.1995, com 29 (vinte e nove) blocos e 496 (quatrocentos 
e noventa e seis) unidades, distribuídos segundo planta arquivada na Se-
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cretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – Distribuição das áreas da urbanização integrada: a área 
do empreendimento é de 32.239,79 m² (trinta e dois mil, duzentos e trinta 
e nove metros e setenta e nove decímetros quadrados) assim distribuí-
da:

a) Área de preservação com 9.585,71m2 (nove mil, quinhen-
tos e oitenta e cinco metros e setenta e um decímetros quadrados) fican-
do com uma área líquida de 22.654,08m2 (vinte dois mil, seiscentos e 
cinqüenta e quatro metros e oito decímetros quadrados).

b) Área residencial, com 5.601,93m² (cinco mil, seiscentos 
e um  metros e noventa e três decímetros quadrados), equivalentes à 
24,73% da área líquida do empreendimento, destinada aos 29 blocos com 
496 apartamentos. 

c) Área para coletor de lixo com 25,54m² (vinte e cinco metros 
e cinqüenta e quatro decímetros quadrados). 

d) Área coberta de lazer, composta de 02 quiosques com 
25,00m² (vinte e cinco metros quadrados), cada um, totalizando 50,00m² 
(cinqüenta metros quadrados).

e) Áreas de uso público, com 16.967,64 m² (dezesseis mil, 
novecentos e sessenta e sete metros e sessenta e quatro decímetros 
quadrados) equivalente a 74,90% da área líquida do empreendimento, 
correspondendo a: 

1. Sistema Viário (ruas, passeios e estacionamento), com 
8.671,61m² (oito mil, seiscentos e setenta e um metros e sessenta e um 
decímetros quadrados), equivalente a 38,28% da área liquida.

2. Área verde com 4.762,76m² (quatro mil, setecentos e ses-
senta e dois metros e setenta e seis decímetros quadrados), equivalente 
a 21,02% da área liquida.

3. Área do DAFA com 196,66m² (cento e noventa e seis me-
tros e sessenta e seis decímetros quadrados), equivalente a 0,87% da 
área liquida. 

4. Área de lazer descoberta com 3.336,61m² (três mil, tre-
zentos e trinta e seis metros e sessenta e um decímetros quadrados), 
equivalente a 14,73% da área líquida.

f) Área construída por bloco corresponde a 756,57m², para 
bloco de 4 pavimentos e 944,57m², para bloco de 5 pavimentos, totalizan-
do uma área construída de 23.442,93m² (vinte e três mil, quatrocentos e 
quarenta e dois metros e noventa e três decímetros quadrados), para os 
29 blocos.

g) Área construída total do empreendimento é de 23.518,47m² 
(vinte e três mil, quinhentos e dezoito metros e quarenta de sete decíme-
tros quadrados).

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E EXTERNO DE ACESSO 

O sistema viário será implantado exclusivamente pelo proprie-
tário. A pista possui largura de 7,00m (sete metros), calçadas de 1,50m 
(um metro e cinqüenta centímetros), nos dois lados da via e meios-fios 
no padrão econômico, sendo a calçada composta de uma faixa de 1,50m 
pavimentada.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO

Os parâmetros urbanísticos praticados no empreendimento 
Chácara Santo Antonio são os seguintes: 

I – Gabarito: 05 pavimentos;
II – Taxa de Ocupação (TO): 18%;
III – Coeficiente de Aproveitamento (CA): 0,66;
IV – Índice de permeabilidade (IP): 0,55.

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E PROIBIÇÕES
Ficam vedadas a construção, ampliação ou alteração das uni-

dades e das áreas comuns sem prévia e indispensável aprovação dos 
projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições:

I. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer unidade;
II. construção nas áreas de recuos laterais e de fundo dos blo-

cos residenciais;
III. construções nas Áreas de Preservação Permanente – APP, 

conforme legislação ambiental vigente.

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para os 
blocos residenciais cuja respectiva via de acesso possua infra-estrutura 
concluída.

§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns e das 
áreas privativas, sob qualquer hipótese.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, exclu-

sivamente pelo PROPRIETÁRIO, com pavimentação de tratamento as-
fáltico ou paralelelípedo, disposto sobre base de arenoso compactada, 
provido de sinalizações horizontal e vertical;

II – Passeios: os passeios serão executados pelo PROPRIE-
TÁRIO;

III – Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação 
pública: as unidades serão abastecidas por rede de energia elétrica e 
as vias contarão com rede de iluminação pública, executadas pelo PRO-
PRIETÁRIO, conforme projeto devidamente aprovado pela COELBA e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, ficando a 
cargo de cada adquirente a ligação de energia para a unidade imobiliária 
correspondente;

IV – Rede de abastecimento de água: o sistema de abasteci-
mento de água potável será executado pelo PROPRIETÁRIO e contará 
com rede de distribuição interna ao empreendimento, interligada à aduto-
ra da EMBASA, conforme projeto específico;

V – Sistema de Esgotamento Sanitário: o sistema de esgota-
mento sanitário do empreendimento será executado pelo PROPRIETÁ-
RIO e contará com rede de captação interna do empreendimento, com 
extensão até a rede pública ou com solução de estação de tratamento 
própria, conforme projeto específico, aprovado pela EMBASA. No caso 
de ligação à rede da EMBASA, a execução do duto no trecho de ligação à 
rede pública será de responsabilidade exclusiva do PROPRIETÁRIO;

VI – 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 e também às con-
tribuições externas, provenientes da sub-bacia na qual está inserido o 
empreendimento;

VII – Paisagismo: as praças serão mantidas com o mínimo de 
80% (oitenta por cento) da área permeável. Nos canteiros projetados e 
em todas as áreas verdes internas e externas, serão plantadas mudas de 
árvores de espécies nativas ou adaptadas, conforme projeto específico, 
aprovado pela SEDUR, garantindo-se a proporção mínima de 01 (uma) 
árvore para cada 100,00m² de área permeável. As espécies exóticas se-
rão toleradas apenas quando adaptadas ao ecossistema local. Os taludes 
e canteiros serão revestidos com grama natural ou outra variedade de ve-
getação rasteira, adequados ao tipo de solo, ventilação e ao clima local;

VIII – As edificações: serão executadas de acordo com as 
normas técnicas vigentes, conforme plantas aprovadas e memorial des-
critivo anexo, que constituem parte integrante do processo.

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 empre-
endimento pelo Município, sob pena de, não o fazendo, ser o empreendi-
mento considerado clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES
I – O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, herdeiros 

e sucessores a qualquer título, obriga-se a:



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 319 - de 08 a 14 de agosto de 2009PÁGINA 12  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a 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 este Termo e a legislação pertinente à matéria;

d) responsabilizar-se pela instalação de depósitos de lixo nas 
áreas comuns, em frente aos blocos, próximos ao passeio, ao longo da 
via do empreendimento, para uso dos adquirentes, de forma a possibilitar 
o acesso e recolhimento do lixo pela empresa responsável da limpeza 
urbana municipal;

e) comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de 
qualquer 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 à legislação urbanística e ambiental;
c) observar, quando da aprovação de projetos de construção, 

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

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:
a) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e Compro-

misso, especialmente no que tange a legislação urbanística e ambiental;
b) realizar individualmente ou pela Associação de Morado-

res e às suas expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, 
colocando-o em depósitos externos de fácil acesso ao veículo municipal 
coletor, que recolherá os resíduos sob responsabilidade do Município, de 
acordo com a viabilidade da empresa responsável pela limpeza urbana 
municipal;

c) cumprir as decisões da assembléia da Associação dos 
Moradores, que defina princípios, normas e posturas próprias, de acor-
do com as estabelecidas neste Termo, na legislação em vigor e com os 
princípios apontados pelas licenças ambientais a que o empreendimento 
está submetido;

d) apresentar, para aprovação junto à Municipalidade, quais-
quer projetos arquitetônicos de construção, reforma ou ampliação, só 
podendo dar inicio às respectivas obras, após o recebimento do alvará 
de construção correspondente e de acordo com as Cláusulas Quarta e 
Quinta deste termo.

CLÁUSULA NONA – REGISTRO DO EMPREENDIMENTO
O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de cento e oitenta 

dias, contados da data do ato de publicação do decreto correspondente à 
aprovação do conjunto residencial, apresentar ao MUNICÍPIO a certidão 
oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Ca-
maçari, relativa ao registro do empreendimento Chácara Santo Antônio, 
conforme orientação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para o PRO-
GRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, que será o gerador de recursos para 
construção do mesmo.

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, renuncian-

do as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, assinam 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - COSEL-SESAU
 

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 
043/2009, que tem como objeto Registro de preços para aquisição de 
soluções à empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTI-
CA CEARENSE LTDA, para os lotes 03 e 04 com o valor global de R$ 
14.190,00 (quatorze mil, cento e noventa reais). Os lotes 01, 02, 05, 06 e 
07 foram desertos. Data da Homologação: 17/07/2009. Efigênia de Fáti-
ma Cardoso.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa nº. 0276/2009 – Processo nº. 0799/2009. CONTRA-
TADO: TRINCA ESPORTES LTDA. Objeto: Aquisição de material esporti-
vo para atletas e comissão técnica da seleção representativa da Secreta-
ria de Esporte e Lazer, para disputa da copa 2 de julho de futebol sub-17. 
Valor R$ 7.774,00 (sete mil setecentos e setenta reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data da homologação: 
26/06/2009.

Dispensa nº. 0316/2009 – Processo nº. 0915/2009. CONTRA-
TADO: FG DISTRIBUIDORA LTDA - ME. Objeto: Aquisição de cordão de 
seda e espelho de bolso, para compor o kit de combate ao Aedes Aegypt 
na forma aquática, visando dar continuidade aos trabalhos do programa 
de controle da dengue no município de Camaçari-Ba. Valor R$ 1.489,00 
(hum mil, quatrocentos e oitenta e nove reais). Fundamentada no Art. 24, 
Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data da homologação: 11/08/2009

Dispensa nº. 0294/2009 – Processo nº. 0867/2009. CON-
TRATADO: A BAHIANA EMBALAGENS LTDA. Objeto: Aquisição de papel 
para embrulho kraft, para o curso de corte e costura que será realizado 
na Casa da Criança e do Adolescente. Valor R$ 1.900,00 (hum mil, e 
novecentos reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº. 
8.666/93. Data da homologação: 05/08/2009

Dispensa nº. 0314/2009 – Processo nº. 0867/2009. CONTRA-
TADO: FG DISTRIBUIDORA LTDA - ME. Objeto: Aquisição de material 
para curso de corte e costura que será realizado na Casa da Criança e do 
Adolescente. Valor R$ 1.914,60 (hum mil, novecentos e quatorze reais e 
sessenta centavos). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº. 
8.666/93. Data da homologação: 10/08/2009

Dispensa n.º 0310/2009 – Processo n.º 920/2009. CONTRA-
TADO: COPIMIX PAPELARIA E ARMARINHO LTDA. Objeto: Aquisição 
de 100 garrafões  vazio de 20 litros em polipropileno para adicionar água 
mineral sem gás, para atender as necessidades da Secretaria de Desen-
volvimento Social-SEDES do municipio de Camaçari-BA. Valor R$ 999,00 
( novecentos e noventa e nove reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, 
da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 12/08/2009. 

RESULTADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

O Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, torna 
público que no dia 12/08/2009 foi FRACASSADO o PREGÃO PRESEN-
CIAL – COMPEL 0059/2009, que tem como objeto o Registro de Preços 

Licitações

este instrumento, em duas vias, com as testemunhas abaixo, a fim de que 
se produzam os seus legais e jurídicos efeitos.

Camaçari, 30 de julho de 2009.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
Secretário de Desenvolvimento Urbano

GRÁFICO EMPREENDIMENTO LTDA.
PROPRIETÁRIO

Testemunhas:
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Contratos

de toner para Impressoras.

ERRATA DISPENSA DE LICITAÇÃO
  

Dispensa de Licitação n.º 0305/2009, no Diário Oficial do Mu-
nicípio  n.º 318 de 03/08/2009:

 Onde se lê valor global: R$ 1.077,00 (hum mil e setenta e sete 
reais ), leia-se valor global: R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

RETIFICAÇÃO
 

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SE-
SAU, informa que nas Atas de registro de Preços dos Termos de Compro-
misso de Fornecimento relacionados abaixo, onde se lê: CEP 13.972-012 
Leia-se: CEP 13.974-900. Camaçari, 13 de agosto de 2009. Carla Barbo-
sa de Araújo – Presidente da COSEL/SESAU.

TERMO DE 
COMPROMISSO DE 

FORNECIMENTO N.º   
ORIUNDO DA LICITAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL N.º  
PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N.º 

222/2008 109/2008 1093/2008 
069/2009 030/2009 0169/2009 
213/2008 106/2008 1094/2008 
198/2008 101/2008 1098/2008 
067/2008 042/2008 0482/2008 
217/2008 108/2008 1103/2008 
115/2008 066/2008 0585/2008 

 

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 Secre-
taria Municipal de Educação, térreo, Camaçari, Bahia.

 PREGÃO N.º 083/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU
OBJETO: Registro de preços para aquisição de pensos (al-

godão hidrófilo e lençol descartável), destinados à Secretaria da Saúde 
– SESAU, para futuras contratações, de acordo com a conveniência e ne-
cessidade da Administração Pública Municipal. ABERTURA: 27/08/2009 
– 14 horas. PREGOEIRA: Sayonara Melo da Silva. 

  O Edital encontram-se à disposição no Portal de Compras 
de Camaçari, endereço eletrônico www.compras.camacari.com.br. Cama-
çari - Bahia, 13/08/2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da CO-
SEL/SESAU.

O Município de Camaçari, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central Perma-
nente de Licitação – COMPEL, situada na Av. Francisco Drumond, s/nº, 
Térreo do prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, reali-
zará o Pregão Presencial – SECAD nº 0068/2009, cujo objeto é a Elabo-
ração de registro de preços de prestação de serviços para realização de 
exames admissionais. Abertura 27/08/2009 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 – 14/08/2009. 

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº. 152/2009. FORNECEDOR: V.M COMÉRCIO 
LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/2009. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. VALOR GLOBAL DE R$ 

546,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS): DATA DA ASSINA-
TURA: 06/05/2009. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS - SECRETARIO 
DE ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº. 153/2009. FORNECEDOR: V.M COMÉRCIO 
LTDA. LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/2009. OB-
JETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. VALOR GLOBAL 
DE R$ 1.872,00 (HUM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS):  
DATA DA ASSINATURA: 06/05/2009. ADEMAR DELGADO DAS CHA-
GAS-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº. 154/2009. FORNECEDOR: V.M COMÉRCIO 
LTDA. LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/2009. OB-
JETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. VALOR GLOBAL 
DE R$ 4.330,00 (QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS): DATA 
DA ASSINATURA: 12/01/2009. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS- SE-
CRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº. 145/2009 FORNECEDOR: PONTO CERTO DIS-
TRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. LICITAÇÃO: PRE-
GÃO ELETRÔNICO 0009/2009. OBJETO: INSUMOS PARA PRODUÇÃO 
DE PÃO E LEITE À BASE DE SOJA (FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR E 
SOJA). VALOR GLOBAL DE R$ 411.835,00 (QUATROCENTOS E ONZE 
MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) PARA OS LOTES 01 
E 02. DATA DA ASSINATURA: 17/07/2008. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS – SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº. 146/2009 FORNECEDOR: MARKA SERVIÇOS E 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP. LICITA-
ÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2009. OBJETO: INSUMOS PARA 
PRODUÇÃO DE PÃO E LEITE À BASE DE SOJA (FARINHA DE TRIGO, 
AÇÚCAR E SOJA). VALOR GLOBAL DE R$ 86.640,00 (OITENTA E SEIS 
MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) PARA O LOTE 03. DATA DA 
ASSINATURA: 17/07/2008. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS – SE-
CRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 174/2009. CONTRATADA: 
FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. 
Pregão Presencial n.º 043/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de 
preços para aquisição de soluções. Vencedora dos lotes 03 e 04. Valor 
Global: R$ 14.190,00 (quatorze mil, cento e noventa reais). DATA DA AS-
SINATURA: 20 de julho de 2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

RETIFIÇÃO DO TERMO
DE COMPROMISSO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/
SESAU, informa que no §5º e inc. I do §5º da CLÁUSULA OITAVA do 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 119/2009, oriun-
do do Pregão Presencial n.º 04/2009 – COSEL/SESAU,  onde se lê: ... 
24 (vinte e quatro) meses..., Leia-se: ... 18 (dezoito) meses.... Camaçari, 
14 de agosto de 2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/
SESAU.

Extrato de Termo de Compromisso

Termo de Compromisso; Entre: Prefeitura Municipal de Cama-
çari; e  Quintas de Arembepe Incorporadora de Imóveis: Objeto: visando 
a implantação de Empreendimento Residencial e Turístico em Camaçari-
Bahia. ;Assinatura: 14/08/2009; LUIZ CARLOS CAETANO – Município.



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 319 - de 08 a 14 de agosto de 2009PÁGINA 14  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Diário Oficial
Destinado à publicação dos atos dos poderes 
Executivo e Legislativo. Todo o conteúdo im-

presso é de responsabilidade da Prefeitura e da 
Câmara Municipal de Camaçari.

Publicação da SEGOV Luiz Carlos Caetano
Prefeito

Luiza Costa Maia
Presidente da Câmara Municipal

Textos - Fotos e Editoração Eletrônica: Coorde-
nação de Comunicação - SEGOV - Periodicidade: 

Semanal Tiragem: 300 exemplares - Endereço: 
Rua Francisco Drumond, S/N - Centro Administrati-

vo. CEP 42800-500 - Camaçari - Bahia - Brasil.
Tel.: (71) 3621 6785. 

Edições on-line: www.camacari.ba.gov.br

Teste psicológico para
professor e auditor fiscal 

Reunião discute Semana
Global de Empreendimento
Depois 

do sucesso al-
cançado em 
2008, com rea-
lização da Se-
mana Global de 
Empreendimen-
to, Camaçari 
quer se tornar 
uma referência 
no setor de ne-
gócio. O evento 
está previsto 
para acontecer 
entre 16 e 22 
de novembro 
e também vai 
contar com o 1º Feirão da Casa Própria. 

A proposta para este ano, debatida em reunião realizada ontem 
(13/08), é fortalecer ainda mais a economia local. De acordo com o secre-
tário de Habitação, Djalma Machado as secretarias municipais, em parce-
ria com a ACEC (Associação Comercial e Empresarial de Camaçari), CDL 
(Clube de Diretores Lojistas de Camaçari) e Sebrae estão unindo forças 
para realizar a maior feira de Camaçari. 

Para Pedro Failla, presidente do CDL e comerciante local, no ano 
passado a Semana do Empreendimento teve resultado positivo e este 
ano a expectativa é ainda maior. Carlos Alberto Santos, da NGK do Bra-
sil Ltda, também elogiou a iniciativa dizendo que a experiência foi ótima 
porque fidelizou a marca. 

A empreendedora Célia Santos, da Aqua Tubos, falou emociona-
da da experiência que teve em 2008. “Foi um desafio que valeu a pena. 
Acredito que em 2009 o sucesso terá mais abrangência porque vou du-
plicar os trabalhos”. 

A Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria da Administração 
(Secad), convocou os aprovados no concurso público 001/2007, para os 
cargos de professor nível 1 e 4 e auditor fiscal, para a realização do exa-
me psicológico. 

A avaliação aconteceu no dia (12/08), no auditório 3 da Cidade do 
Saber Raymundo Pinheiro. A lista com o nome dos candidatos está dispo-
nível no site oficial, www.camacari.ba.gov.br, seção Editais. 

O exame para professor nível 1 da sede, zona rural de Abrantes e 
Monte Gordo e  portadores de necessidades especiais começou às 8h 
e encerrou as 10h. Entre 10h e 12h, foi vez do professor nível 4 de Ma-
temática, Português, Inglês, História, Geografia e professor portador de 
necessidade especial (Português). 

A avaliação seguiu pela tarde às 13h, para professor nível 4 da 
sede (Ciências Biológicas, Educação Artística) e professores portadores 
de necessidades especiais (Geografia e Ciências Biológicas), também da 
sede. 

No mesmo horário, o exame foi destinado aos candidatos aprova-
dos para o cargo de auditor fiscal e professor nível 4, de Vila de Abrantes, 
para as disciplinas de Matemática, Português, Inglês e Ciências Biológi-
cas. 

Os convocados para professor nível 4 (Matemática, Português, In-
glês e Ciências Biológicas), para localidade de Monte Gordo, fizeram o 
exame das 15h às 17 h. 

Caetano assina protocolo do 
Quintas de Arembepe

Camaçari terá mais seis pontes 
Mais seis novas pontes serão construídas em Camaçari. O início das obras depende da assinatura do convênio para

repasse de recursos do Ministério da Integração Nacional. O investimento é de R$ 3,2 milhões. A Prefeitura
participa com mais de R$ 120 mil. 

As estruturas, feitas em concreto armado, serão construídas nas avenidas Radial C e Rio Camaçari, além das ruas
Belmonte (que liga o bairro Phoc 2 ao Camaçari de Dentro), Algaroba (unindo a Gleba E ao Phoc 3), da Bandeira (dando acesso

ao bairro Jardim Brasília) e rua Bahia, que vai ligar a rua Maria Meire, no Nova Vitória, a Bomba. 

Camaçari é hoje referência no setor de negócios
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O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, e o dirigente do grupo 
português Design Resorts, José Miguel Martins, assinaram na manhã 
de hoje (14/08), no gabinete da Prefeitura, o protocolo de intenção do 
Quintas de Arembepe, complexo comercial, turístico e residencial a ser 
implantado no Município. 

No momento, o grupo aguarda a liberação das licenças ambientais 
concedidas pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) para dar início às obras. 
O Quintas de Arembepe será construído em uma área de 320 hectares, 
localizada na estrada da Cetrel, e vai gerar mais de 3 mil empregos. 

De acordo com José Miguel, o empreendimento cria um grande 
pólo de serviços na orla de Camaçari. O projeto incorpora galpões comer-
ciais, moradias, lotes, serviços e um campo de golpe, que vai fortalecer 
ainda mais o turismo no Município. 

O dirigente português disse que a construção vai acontecer em 
diversas etapas por se tratar de um grande complexo. Em um primeiro 
momento, serão construídos três empreendimentos simultaneamente, 
com investimento superior a R$ 8 milhões. 

Caetano falou que, em contrapartida, o grupo português vai ofe-
recer à Prefeitura terrenos, dentro do Quintas de Arembepe, para a cons-
trução de delegacia, escolas e hospitais.  

Na ocasião, José Miguel disse estar bastante satisfeito com a 
escolha de Camaçari para a implantação do empreendimento. Ele falou 
também da intenção do grupo em construir um complexo hoteleiro e co-
mercial na sede do Município.  

 
OUTROS INVESTIMENTOS

Durante a viagem a Europa, Caetano realizou contatos com diver-
sos grupos interessados em investir no Município. A administração muni-
cipal estava preocupada com a possibilidade de perder investimentos por 
conta da crise econômica internacional.

Durante a viagem, o grupo Vila Galé demonstrou interesse em 
construir mais um hotel na orla. Existe também a intenção de construir um 
aeroporto de carga e descarga no Complexo Industrial de Camaçari, por 
um outro grupo português e de construir três hotéis na orla, por um outro 
grupo europeu.

A construção 
do Quintas 

de Arembepe 
numa área de 

320 hecta-
res, vai gerar 

cerca de 3 mil 
empregos
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