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DECRETO Nº 5003/2011.
DE 19 DE JULHO DE 2011.

ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA

“Regulamenta a zona especial de 
interesse social denominada Bacia do Rio 
Camaçari para fins de implementação de 
programa de Urbanização Integrada do Rio 
Camaçari e revoga o Decreto nº 4946/2011 
de 25 de fevereiro de 2011”.

                  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com 
fulcro no inciso X do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008, e Considerando os 
art. 49 da Lei 866 de 11 de janeiro de 2008.

RESOLVE:

Art. 1º Para fins de implementação de programa 

de urbanização, de promover a regularização jurídica e da 

melhoria urbanística através de projetos integrados, assim 

como da prioridade na execução de obras de infra-

estrutura, implantação de equipamentos comunitários, 

melhorias habitacionais, construção de novas moradias e 

ações de regularização fundiária.

Art. 2° Fica regulamenta a Zonas de Especiais de 

Interesse Social - ZEIS, descrita no anexo I, sob 

coordenadas  UTM em Datum SAD- 69.

 

Art. 3° Os mapas em anexo são parte integrante 

deste decreto.

Art.4 Este Decreto entrará em vigor na data da 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário em 

especial o Decreto nº 4946/2011 de 25 de fevereiro de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

RIO CAMAÇARI

Inicia-se no Ponto P001, Localizado nas coordenadas: N 
8596160.848 E 574157.396. 
A partir deste ponto, segue-se na direção N 81° 25' 43.7" W 
em uma linha reta numa distância de 19.6339 m até o ponto 
P002
A partir deste ponto, segue-se na direção S 34° 13' 49.0" W 
em uma linha reta numa distância de 33.9941 m até o ponto 
P003
A partir deste ponto, segue-se na direção S 56° 11' 54.2" W 
em uma linha reta numa distância de 28.1231 m até o ponto 
P004
A partir deste ponto, segue-se na direção S 79° 24' 39.8" W 
em uma linha reta numa distância de 58.4806 m até o ponto 
P005
A partir deste ponto, segue-se na direção N 77° 24' 23.9" W 
em uma linha reta numa distância de 80.6370 m até o ponto 
P006
A partir deste ponto, segue-se na direção N 53° 59' 37.6" W 
em uma linha reta numa distância de 83.3110 m até o ponto 
P007
A partir deste ponto, segue-se na direção S 88° 26' 28.7" W 
em uma linha reta numa distância de 61.5571 m até o ponto 
P008
A partir deste ponto, segue-se na direção S 50° 11' 39.9" W 
em uma linha reta numa distância de 111.1589 m até o ponto 
P009
A partir deste ponto, segue-se na direção S 69° 14' 20.6" W 
em uma linha reta numa distância de 68.4933 m até o ponto 
P010
A partir deste ponto, segue-se na direção N 90° 00' 00.0" W 
em uma linha reta numa distância de 61.5343 m até o ponto 
P011
A partir deste ponto, segue-se na direção N 41° 29' 17.0" W 
em uma linha reta numa distância de 82.1450 m até o ponto 
P012
A partir deste ponto, segue-se na direção N 52° 34' 26.2" W 
em uma linha reta numa distância de 63.1268 m até o ponto 
P013
A partir deste ponto, segue-se na direção N 53° 08' 49.8" W 
em uma linha reta numa distância de 89.5817 m até o ponto 
P014
A partir deste ponto, segue-se na direção N 37° 04' 23.1" W 
em uma linha reta numa distância de 106.7050 m até o ponto 
P015
A partir deste ponto, segue-se na direção S 44° 48' 03.2" W 
em uma linha reta numa distância de 58.3736 m até o ponto 
P016
A partir deste ponto, segue-se na direção N 37° 44' 41.9" W 
em uma linha reta numa distância de 37.1381 m até o ponto 
P017
A partir deste ponto, segue-se na direção N 57° 22' 38.1" W 
em uma linha reta numa distância de 26.2205 m até o ponto 
P018
A partir deste ponto, segue-se na direção N 82° 03' 01.9" W 
em uma linha reta numa distância de 23.0767 m até o ponto 
P019
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A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 59' 00.3" W 
em uma linha reta numa distância de 77.5758 m até o ponto 
P020
A partir deste ponto, segue-se na direção S 06° 07' 39.4" E 
em uma linha reta numa distância de 8.1073 m até o ponto 
P021
A partir deste ponto, segue-se na direção S 61° 17' 16.0" W 
em uma linha reta numa distância de 15.7990 m até o ponto 
P022
A partir deste ponto, segue-se na direção N 12° 18' 52.6" W 
em uma linha reta numa distância de 81.5587 m até o ponto 
P023
A partir deste ponto, segue-se na direção S 70° 16' 39.8" W 
em uma linha reta numa distância de 21.7498 m até o ponto 
P024
A partir deste ponto, segue-se na direção S 45° 49' 36.8" W 
em uma linha reta numa distância de 143.5728 m até o ponto 
P025
A partir deste ponto, segue-se na direção S 52° 34' 59.0" W 
em uma linha reta numa distância de 96.4501 m até o ponto 
P026
A partir deste ponto, segue-se na direção S 21° 06' 55.8" W 
em uma linha reta numa distância de 95.8578 m até o ponto 
P027
A partir deste ponto, segue-se na direção S 14° 32' 49.1" E 
em uma linha reta numa distância de 26.4200 m até o ponto 
P028
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 48' 21.9" E 
em uma linha reta numa distância de 33.8893 m até o ponto 
P029
A partir deste ponto, segue-se na direção S 20° 12' 33.2" E 
em uma linha reta numa distância de 97.7119 m até o ponto 
P030
A partir deste ponto, segue-se na direção S 30° 56' 47.8" E 
em uma linha reta numa distância de 60.6757 m até o ponto 
P031
A partir deste ponto, segue-se na direção S 20° 06' 58.6" E 
em uma linha reta numa distância de 31.7507 m até o ponto 
P032
A partir deste ponto, segue-se na direção S 19° 10' 44.6" E 
em uma linha reta numa distância de 85.0063 m até o ponto 
P033
A partir deste ponto, segue-se na direção S 24° 40' 41.6" E 
em uma linha reta numa distância de 12.8111 m até o ponto 
P034
A partir deste ponto, segue-se na direção S 21° 23' 08.6" E 
em uma linha reta numa distância de 42.4666 m até o ponto 
P035
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 59' 09.1" E 
em uma linha reta numa distância de 29.1981 m até o ponto 
P036
A partir deste ponto, segue-se na direção S 08° 27' 36.8" W 
em uma linha reta numa distância de 26.9523 m até o ponto 
P037
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 28' 31.5" E 
em uma linha reta numa distância de 59.3482 m até o ponto 
P038
A partir deste ponto, segue-se na direção S 04° 53' 48.3" W 
em uma linha reta numa distância de 43.2613 m até o ponto 
P039
A partir deste ponto, segue-se na direção S 07° 46' 55.6" W 
em uma linha reta numa distância de 27.5091 m até o ponto 
P040
A partir deste ponto, segue-se na direção S 39° 07' 48.1" W 
em uma linha reta numa distância de 41.8866 m até o ponto 
P041
A partir deste ponto, segue-se na direção S 64° 07' 59.6" W 
em uma linha reta numa distância de 28.9605 m até o ponto 

P042
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 20' 07.7" W 
em uma linha reta numa distância de 16.1993 m até o ponto 
P043
A partir deste ponto, segue-se na direção S 12° 13' 07.1" E 
em uma linha reta numa distância de 22.3367 m até o ponto 
P044
A partir deste ponto, segue-se na direção S 81° 47' 08.1" W 
em uma linha reta numa distância de 62.1691 m até o ponto 
P045
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 20' 49.4" W 
em uma linha reta numa distância de 54.9799 m até o ponto 
P046
A partir deste ponto, segue-se na direção S 50° 27' 48.6" W 
em uma linha reta numa distância de 39.0725 m até o ponto 
P047
A partir deste ponto, segue-se na direção S 33° 12' 54.8" W 
em uma linha reta numa distância de 48.7291 m até o ponto 
P048
A partir deste ponto, segue-se na direção S 30° 42' 09.2" W 
em uma linha reta numa distância de 57.4277 m até o ponto 
P049
A partir deste ponto, segue-se na direção S 75° 47' 23.2" E 
em uma linha reta numa distância de 41.7504 m até o ponto 
P050
A partir deste ponto, segue-se na direção S 25° 46' 53.3" E 
em uma linha reta numa distância de 13.8166 m até o ponto 
P051
A partir deste ponto, segue-se na direção S 11° 21' 58.5" W 
em uma linha reta numa distância de 37.6929 m até o ponto 
P052
A partir deste ponto, segue-se na direção S 45° 59' 36.3" W 
em uma linha reta numa distância de 22.0852 m até o ponto 
P053
A partir deste ponto, segue-se na direção S 75° 24' 18.6" W 
em uma linha reta numa distância de 147.3839 m até o ponto 
P054
A partir deste ponto, segue-se na direção S 13° 01' 37.3" E 
em uma linha reta numa distância de 8.2676 m até o ponto 
P055
A partir deste ponto, segue-se na direção S 74° 17' 02.2" W 
em uma linha reta numa distância de 70.3603 m até o ponto 
P056
A partir deste ponto, segue-se na direção N 61° 25' 52.0" W 
em uma linha reta numa distância de 11.6017 m até o ponto 
P057
A partir deste ponto, segue-se na direção S 87° 07' 26.4" W 
em uma linha reta numa distância de 47.0276 m até o ponto 
P058
A partir deste ponto, segue-se na direção N 80° 51' 38.9" W 
em uma linha reta numa distância de 29.8035 m até o ponto 
P059
A partir deste ponto, segue-se na direção N 79° 41' 42.6" W 
em uma linha reta numa distância de 60.8413 m até o ponto 
P060
A partir deste ponto, segue-se na direção N 48° 42' 55.6" W 
em uma linha reta numa distância de 22.8397 m até o ponto 
P061
A partir deste ponto, segue-se na direção N 76° 23' 51.3" W 
em uma linha reta numa distância de 201.1279 m até o ponto 
P062
A partir deste ponto, segue-se na direção N 83° 32' 47.8" W 
em uma linha reta numa distância de 66.7718 m até o ponto 
P063
A partir deste ponto, segue-se na direção N 83° 32' 48.0" W 
em uma linha reta numa distância de 97.1023 m até o ponto 
P064
A partir deste ponto, segue-se na direção S 87° 45' 04.7" W 
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em uma linha reta numa distância de 320.0575 m até o ponto 
P065
A partir deste ponto, segue-se na direção S 29° 43' 11.6" W 
em uma linha reta numa distância de 119.0549 m até o ponto 
P066
A partir deste ponto, segue-se na direção S 17° 53' 26.5" W 
em uma linha reta numa distância de 61.9458 m até o ponto 
P067
A partir deste ponto, segue-se na direção S 16° 44' 02.8" W 
em uma linha reta numa distância de 65.8600 m até o ponto 
P068
A partir deste ponto, segue-se na direção S 10° 25' 15.5" W 
em uma linha reta numa distância de 50.3629 m até o ponto 
P069
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 43' 07.1" E 
em uma linha reta numa distância de 49.6978 m até o ponto 
P070
A partir deste ponto, segue-se na direção S 36° 27' 35.4" E 
em uma linha reta numa distância de 14.6714 m até o ponto 
P071
A partir deste ponto, segue-se na direção S 85° 17' 59.5" E 
em uma linha reta numa distância de 42.4781 m até o ponto 
P072
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 17' 20.9" E 
em uma linha reta numa distância de 17.9827 m até o ponto 
P073
A partir deste ponto, segue-se na direção S 74° 57' 11.1" E 
em uma linha reta numa distância de 102.8159 m até o ponto 
P074
A partir deste ponto, segue-se na direção S 73° 15' 33.8" E 
em uma linha reta numa distância de 137.6284 m até o ponto 
P075
A partir deste ponto, segue-se na direção S 49° 12' 57.9" E 
em uma linha reta numa distância de 40.3712 m até o ponto 
P076
A partir deste ponto, segue-se na direção S 36° 39' 39.4" E 
em uma linha reta numa distância de 18.7660 m até o ponto 
P077
A partir deste ponto, segue-se na direção S 24° 23' 56.0" E 
em uma linha reta numa distância de 34.4910 m até o ponto 
P078
A partir deste ponto, segue-se na direção S 09° 43' 00.7" E 
em uma linha reta numa distância de 31.0441 m até o ponto 
P079
A partir deste ponto, segue-se na direção S 02° 48' 30.4" W 
em uma linha reta numa distância de 92.0992 m até o ponto 
P080
A partir deste ponto, segue-se na direção S 18° 43' 55.3" E 
em uma linha reta numa distância de 23.9068 m até o ponto 
P081
A partir deste ponto, segue-se na direção S 36° 54' 13.3" W 
em uma linha reta numa distância de 87.0645 m até o ponto 
P082
A partir deste ponto, segue-se na direção S 40° 14' 09.5" W 
em uma linha reta numa distância de 56.4428 m até o ponto 
P083
A partir deste ponto, segue-se na direção S 65° 43' 52.5" E 
em uma linha reta numa distância de 30.4766 m até o ponto 
P084
A partir deste ponto, segue-se na direção S 05° 01' 02.9" E 
em uma linha reta numa distância de 58.5232 m até o ponto 
P085
A partir deste ponto, segue-se na direção S 84° 56' 51.7" W 
em uma linha reta numa distância de 81.6395 m até o ponto 
P086
A partir deste ponto, segue-se na direção S 54° 42' 23.9" W 
em uma linha reta numa distância de 66.7199 m até o ponto 
P087
A partir deste ponto, segue-se na direção S 06° 11' 38.0" E 
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em uma linha reta numa distância de 158.7913 m até o ponto 
P088
A partir deste ponto, segue-se na direção S 32° 44' 06.8" E 
em uma linha reta numa distância de 91.6531 m até o ponto 
P089
A partir deste ponto, segue-se na direção N 90° 00' 00.0" E 
em uma linha reta numa distância de 88.7223 m até o ponto 
P090
A partir deste ponto, segue-se na direção S 04° 11' 27.2" E 
em uma linha reta numa distância de 142.3362 m até o ponto 
P091
A partir deste ponto, segue-se na direção N 88° 31' 48.7" W 
em uma linha reta numa distância de 40.8109 m até o ponto 
P092
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 20' 17.7" W 
em uma linha reta numa distância de 19.4565 m até o ponto 
P093
A partir deste ponto, segue-se na direção S 21° 59' 41.8" W 
em uma linha reta numa distância de 30.0717 m até o ponto 
P094
A partir deste ponto, segue-se na direção S 52° 49' 32.8" W 
em uma linha reta numa distância de 39.9437 m até o ponto 
P095
A partir deste ponto, segue-se na direção S 14° 26' 10.4" E 
em uma linha reta numa distância de 18.2742 m até o ponto 
P096
A partir deste ponto, segue-se na direção S 86° 26' 11.4" W 
em uma linha reta numa distância de 28.9824 m até o ponto 
P097
A partir deste ponto, segue-se na direção S 49° 20' 18.0" W 
em uma linha reta numa distância de 35.5883 m até o ponto 
P098
A partir deste ponto, segue-se na direção S 13° 54' 05.8" E 
em uma linha reta numa distância de 18.4570 m até o ponto 
P099
A partir deste ponto, segue-se na direção S 87° 59' 41.0" W 
em uma linha reta numa distância de 32.8137 m até o ponto 
P100
A partir deste ponto, segue-se na direção S 58° 22' 19.0" W 
em uma linha reta numa distância de 121.9168 m até o ponto 
P101
A partir deste ponto, segue-se na direção S 03° 45' 45.9" E 
em uma linha reta numa distância de 432.0464 m até o ponto 
P102
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 24' 23.1" E 
em uma linha reta numa distância de 16.2259 m até o ponto 
P103
A partir deste ponto, segue-se na direção S 67° 58' 31.4" E 
em uma linha reta numa distância de 19.7397 m até o ponto 
P104
A partir deste ponto, segue-se na direção S 51° 30' 54.3" E 
em uma linha reta numa distância de 22.7366 m até o ponto 
P105
A partir deste ponto, segue-se na direção S 37° 43' 14.3" E 
em uma linha reta numa distância de 251.2308 m até o ponto 
P106
A partir deste ponto, segue-se na direção S 55° 05' 28.7" E 
em uma linha reta numa distância de 12.8978 m até o ponto 
P107
A partir deste ponto, segue-se na direção S 15° 30' 02.4" E 
em uma linha reta numa distância de 7.9491 m até o ponto 
P108
A partir deste ponto, segue-se na direção S 44° 33' 46.4" W 
em uma linha reta numa distância de 30.9113 m até o ponto 
P109
A partir deste ponto, segue-se na direção S 05° 13' 14.6" W 
em uma linha reta numa distância de 82.8078 m até o ponto 
P110
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A partir deste ponto, segue-se na direção S 30° 35' 45.4" W 
em uma linha reta numa distância de 55.9251 m até o ponto 
P111
A partir deste ponto, segue-se na direção N 65° 35' 12.1" W 
em uma linha reta numa distância de 64.8182 m até o ponto 
P112
A partir deste ponto, segue-se na direção N 17° 27' 50.0" E 
em uma linha reta numa distância de 39.0557 m até o ponto 
P113
A partir deste ponto, segue-se na direção N 31° 20' 58.2" E 
em uma linha reta numa distância de 42.6439 m até o ponto 
P114
A partir deste ponto, segue-se na direção N 35° 16' 53.3" W 
em uma linha reta numa distância de 219.4729 m até o ponto 
P115
A partir deste ponto, segue-se na direção N 56° 58' 34.1" W 
em uma linha reta numa distância de 26.6272 m até o ponto 
P116
A partir deste ponto, segue-se na direção N 88° 46' 05.2" W 
em uma linha reta numa distância de 51.9185 m até o ponto 
P117
A partir deste ponto, segue-se na direção S 59° 57' 31.2" W 
em uma linha reta numa distância de 53.5139 m até o ponto 
P118
A partir deste ponto, segue-se na direção N 85° 29' 09.7" W 
em uma linha reta numa distância de 63.8253 m até o ponto 
P119
A partir deste ponto, segue-se na direção N 41° 40' 41.2" W 
em uma linha reta numa distância de 238.3809 m até o ponto 
P120
A partir deste ponto, segue-se na direção N 09° 12' 09.4" W 
em uma linha reta numa distância de 202.4174 m até o ponto 
P121
A partir deste ponto, segue-se na direção N 29° 06' 58.1" E 
em uma linha reta numa distância de 50.4703 m até o ponto 
P122
A partir deste ponto, segue-se na direção N 56° 59' 45.3" E 
em uma linha reta numa distância de 177.7560 m até o ponto 
P123
A partir deste ponto, segue-se na direção N 55° 16' 08.0" E 
em uma linha reta numa distância de 178.9990 m até o ponto 
P124
A partir deste ponto, segue-se na direção N 05° 48' 03.1" W 
em uma linha reta numa distância de 395.3245 m até o ponto 
P125
A partir deste ponto, segue-se na direção S 83° 05' 19.7" W 
em uma linha reta numa distância de 79.7628 m até o ponto 
P126
A partir deste ponto, segue-se na direção N 48° 36' 50.1" W 
em uma linha reta numa distância de 46.3330 m até o ponto 
P127
A partir deste ponto, segue-se na direção N 51° 55' 16.0" E 
em uma linha reta numa distância de 42.4126 m até o ponto 
P128
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 47' 20.2" W 
em uma linha reta numa distância de 104.1704 m até o ponto 
P129
A partir deste ponto, segue-se na direção N 26° 19' 32.9" W 
em uma linha reta numa distância de 73.7295 m até o ponto 
P130
A partir deste ponto, segue-se na direção N 66° 13' 21.7" E 
em uma linha reta numa distância de 129.7563 m até o ponto 
P131
A partir deste ponto, segue-se na direção S 19° 03' 17.5" E 
em uma linha reta numa distância de 32.0479 m até o ponto 
P132
A partir deste ponto, segue-se na direção N 67° 36' 23.5" E 
em uma linha reta numa distância de 79.5136 m até o ponto 
P133

A partir deste ponto, segue-se na direção S 43° 46' 53.1" E 
em uma linha reta numa distância de 11.4411 m até o ponto 
P134
A partir deste ponto, segue-se na direção N 47° 46' 45.6" E 
em uma linha reta numa distância de 25.0969 m até o ponto 
P135
A partir deste ponto, segue-se na direção S 49° 05' 08.0" E 
em uma linha reta numa distância de 13.6636 m até o ponto 
P136
A partir deste ponto, segue-se na direção N 38° 58' 52.1" E 
em uma linha reta numa distância de 23.1266 m até o ponto 
P137
A partir deste ponto, segue-se na direção S 54° 05' 17.7" E 
em uma linha reta numa distância de 34.3858 m até o ponto 
P138
A partir deste ponto, segue-se na direção N 38° 07' 58.3" E 
em uma linha reta numa distância de 14.1519 m até o ponto 
P139
A partir deste ponto, segue-se na direção N 85° 23' 55.0" E 
em uma linha reta numa distância de 6.5343 m até o ponto 
P140
A partir deste ponto, segue-se na direção N 30° 50' 09.3" E 
em uma linha reta numa distância de 60.9090 m até o ponto 
P141
A partir deste ponto, segue-se na direção N 46° 31' 33.5" E 
em uma linha reta numa distância de 91.9047 m até o ponto 
P142
A partir deste ponto, segue-se na direção N 06° 28' 29.0" E 
em uma linha reta numa distância de 25.3235 m até o ponto 
P143
A partir deste ponto, segue-se na direção N 37° 08' 53.1" W 
em uma linha reta numa distância de 17.4622 m até o ponto 
P144
A partir deste ponto, segue-se na direção N 29° 04' 32.6" W 
em uma linha reta numa distância de 16.6703 m até o ponto 
P145
A partir deste ponto, segue-se na direção N 05° 34' 50.5" W 
em uma linha reta numa distância de 20.1260 m até o ponto 
P146
A partir deste ponto, segue-se na direção N 24° 08' 35.6" W 
em uma linha reta numa distância de 35.3952 m até o ponto 
P147
A partir deste ponto, segue-se na direção N 75° 04' 06.1" W 
em uma linha reta numa distância de 212.1556 m até o ponto 
P148
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 22' 36.8" W 
em uma linha reta numa distância de 48.4040 m até o ponto 
P149
A partir deste ponto, segue-se na direção N 64° 06' 22.9" W 
em uma linha reta numa distância de 63.9033 m até o ponto 
P150
A partir deste ponto, segue-se na direção N 14° 55' 53.1" W 
em uma linha reta numa distância de 69.3166 m até o ponto 
P151
A partir deste ponto, segue-se na direção N 06° 57' 33.9" E 
em uma linha reta numa distância de 119.7650 m até o ponto 
P152
A partir deste ponto, segue-se na direção N 26° 10' 54.3" E 
em uma linha reta numa distância de 74.6337 m até o ponto 
P153
A partir deste ponto, segue-se na direção N 07° 44' 01.1" E 
em uma linha reta numa distância de 45.6238 m até o ponto 
P154
A partir deste ponto, segue-se na direção N 29° 29' 01.8" E 
em uma linha reta numa distância de 151.9572 m até o ponto 
P155
A partir deste ponto, segue-se na direção N 70° 44' 26.5" E 
em uma linha reta numa distância de 49.0714 m até o ponto 
P156
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A partir deste ponto, segue-se na direção N 88° 56' 38.3" E 
em uma linha reta numa distância de 232.6413 m até o ponto 
P157
A partir deste ponto, segue-se na direção N 86° 14' 49.0" E 
em uma linha reta numa distância de 156.1947 m até o ponto 
P158
A partir deste ponto, segue-se na direção S 79° 17' 01.7" E 
em uma linha reta numa distância de 32.7684 m até o ponto 
P159
A partir deste ponto, segue-se na direção N 89° 04' 34.4" E 
em uma linha reta numa distância de 44.4730 m até o ponto 
P160
A partir deste ponto, segue-se na direção S 61° 57' 49.7" E 
em uma linha reta numa distância de 29.2122 m até o ponto 
P161
A partir deste ponto, segue-se na direção S 77° 17' 54.7" E 
em uma linha reta numa distância de 296.7189 m até o ponto 
P162
A partir deste ponto, segue-se na direção N 82° 36' 58.5" E 
em uma linha reta numa distância de 48.3043 m até o ponto 
P163
A partir deste ponto, segue-se na direção N 86° 33' 28.0" E 
em uma linha reta numa distância de 27.5523 m até o ponto 
P164
A partir deste ponto, segue-se na direção N 29° 45' 45.7" E 
em uma linha reta numa distância de 77.0061 m até o ponto 
P165
A partir deste ponto, segue-se na direção N 46° 00' 02.2" E 
em uma linha reta numa distância de 23.4324 m até o ponto 
P166
A partir deste ponto, segue-se na direção N 11° 14' 37.2" E 
em uma linha reta numa distância de 53.3353 m até o ponto 
P167
A partir deste ponto, segue-se na direção S 82° 31' 19.3" E 
em uma linha reta numa distância de 9.8920 m até o ponto 
P168
A partir deste ponto, segue-se na direção N 79° 21' 25.7" E 
em uma linha reta numa distância de 53.9866 m até o ponto 
P169
A partir deste ponto, segue-se na direção S 38° 19' 47.5" E 
em uma linha reta numa distância de 12.8037 m até o ponto 
P170
A partir deste ponto, segue-se na direção N 32° 56' 28.4" E 
em uma linha reta numa distância de 97.3558 m até o ponto 
P171
A partir deste ponto, segue-se na direção N 40° 08' 39.6" E 
em uma linha reta numa distância de 39.6259 m até o ponto 
P172
A partir deste ponto, segue-se na direção N 61° 08' 29.4" E 
em uma linha reta numa distância de 36.4945 m até o ponto 
P173
A partir deste ponto, segue-se na direção N 78° 00' 38.8" E 
em uma linha reta numa distância de 42.4103 m até o ponto 
P174
A partir deste ponto, segue-se na direção N 88° 08' 43.9" E 
em uma linha reta numa distância de 47.5792 m até o ponto 
P175
A partir deste ponto, segue-se na direção N 77° 36' 20.7" E 
em uma linha reta numa distância de 25.2887 m até o ponto 
P176
A partir deste ponto, segue-se na direção N 34° 09' 41.7" E 
em uma linha reta numa distância de 13.1035 m até o ponto 
P177
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 54' 41.5" E 
em uma linha reta numa distância de 144.0604 m até o ponto 
P178
A partir deste ponto, segue-se na direção N 23° 07' 08.3" W 
em uma linha reta numa distância de 29.2318 m até o ponto 

P179
A partir deste ponto, segue-se na direção N 42° 28' 32.0" W 
em uma linha reta numa distância de 44.7776 m até o ponto 
P180
A partir deste ponto, segue-se na direção N 26° 34' 10.9" W 
em uma linha reta numa distância de 20.9539 m até o ponto 
P181
A partir deste ponto, segue-se na direção N 11° 30' 40.2" W 
em uma linha reta numa distância de 88.1504 m até o ponto 
P182
A partir deste ponto, segue-se na direção N 26° 27' 34.3" W 
em uma linha reta numa distância de 45.5527 m até o ponto 
P183
A partir deste ponto, segue-se na direção N 18° 43' 51.7" W 
em uma linha reta numa distância de 60.0571 m até o ponto 
P184
A partir deste ponto, segue-se na direção N 42° 07' 52.7" W 
em uma linha reta numa distância de 44.4069 m até o ponto 
P185
A partir deste ponto, segue-se na direção N 26° 40' 11.9" W 
em uma linha reta numa distância de 29.7921 m até o ponto 
P186
A partir deste ponto, segue-se na direção N 19° 00' 30.3" W 
em uma linha reta numa distância de 14.7805 m até o ponto 
P187
A partir deste ponto, segue-se na direção N 07° 42' 46.6" E 
em uma linha reta numa distância de 85.9920 m até o ponto 
P188
A partir deste ponto, segue-se na direção N 27° 32' 00.3" E 
em uma linha reta numa distância de 93.3580 m até o ponto 
P189
A partir deste ponto, segue-se na direção N 48° 14' 34.8" E 
em uma linha reta numa distância de 258.1267 m até o ponto 
P190
A partir deste ponto, segue-se na direção N 64° 13' 13.0" E 
em uma linha reta numa distância de 44.1694 m até o ponto 
P191
A partir deste ponto, segue-se na direção N 10° 29' 31.7" W 
em uma linha reta numa distância de 94.5619 m até o ponto 
P192
A partir deste ponto, segue-se na direção N 80° 32' 56.9" E 
em uma linha reta numa distância de 34.3523 m até o ponto 
P193
A partir deste ponto, segue-se na direção N 63° 50' 53.5" E 
em uma linha reta numa distância de 123.2855 m até o ponto 
P194
A partir deste ponto, segue-se na direção S 75° 08' 08.1" E 
em uma linha reta numa distância de 48.2488 m até o ponto 
P195
A partir deste ponto, segue-se na direção S 62° 38' 47.6" E 
em uma linha reta numa distância de 44.2876 m até o ponto 
P196
A partir deste ponto, segue-se na direção S 54° 06' 12.1" E 
em uma linha reta numa distância de 40.9222 m até o ponto 
P197
A partir deste ponto, segue-se na direção S 44° 59' 53.3" E 
em uma linha reta numa distância de 119.0617 m até o ponto 
P198
A partir deste ponto, segue-se na direção S 27° 09' 41.9" E 
em uma linha reta numa distância de 26.8531 m até o ponto 
P199
A partir deste ponto, segue-se na direção S 57° 26' 58.5" E 
em uma linha reta numa distância de 181.9142 m até o ponto 
P200
A partir deste ponto, segue-se na direção S 54° 49' 13.0" E 
em uma linha reta numa distância de 76.2316 m até o ponto 
P201
A partir deste ponto, segue-se na direção S 62° 20' 08.7" E 
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em uma linha reta numa distância de 64.6649 m até o ponto 
P202
A partir deste ponto, segue-se na direção S 34° 30' 03.4" E 
em uma linha reta numa distância de 25.5051 m até o ponto 
P203
A partir deste ponto, segue-se na direção S 62° 54' 07.9" E 
em uma linha reta numa distância de 19.1903 m até o ponto 
P204
A partir deste ponto, segue-se na direção N 75° 36' 24.5" E 
em uma linha reta numa distância de 30.1012 m até o ponto 
P205
A partir deste ponto, segue-se na direção N 62° 49' 23.4" E 
em uma linha reta numa distância de 15.9325 m até o ponto 
P206
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 48' 45.2" E 
em uma linha reta numa distância de 16.7782 m até o ponto 
P207
A partir deste ponto, segue-se na direção S 75° 02' 57.3" E 
em uma linha reta numa distância de 32.9677 m até o ponto 
P208
A partir deste ponto, segue-se na direção S 68° 51' 16.3" E 
em uma linha reta numa distância de 68.5662 m até o ponto 
P209
A partir deste ponto, segue-se na direção S 43° 17' 30.6" E 
em uma linha reta numa distância de 33.1272 m até o ponto 
P210
A partir deste ponto, segue-se na direção S 84° 10' 35.7" E 
em uma linha reta numa distância de 16.0404 m até o ponto 
P211
A partir deste ponto, segue-se na direção S 81° 58' 08.5" E 
em uma linha reta numa distância de 49.1854 m até o ponto 
P212
A partir deste ponto, segue-se na direção N 25° 37' 15.6" E 
em uma linha reta numa distância de 93.4588 m até o ponto 
P213
A partir deste ponto, segue-se na direção S 71° 19' 00.0" E 
em uma linha reta numa distância de 40.2594 m até o ponto 
P214
A partir deste ponto, segue-se na direção N 54° 43' 25.2" E 
em uma linha reta numa distância de 12.9367 m até o ponto 
P215
A partir deste ponto, segue-se na direção N 11° 48' 38.6" E 
em uma linha reta numa distância de 32.3437 m até o ponto 
P216
A partir deste ponto, segue-se na direção N 10° 56' 16.5" E 
em uma linha reta numa distância de 47.4341 m até o ponto 
P217
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 07' 05.8" W 
em uma linha reta numa distância de 66.6832 m até o ponto 
P218
A partir deste ponto, segue-se na direção N 24° 00' 07.8" W 
em uma linha reta numa distância de 184.2058 m até o ponto 
P219
A partir deste ponto, segue-se na direção N 10° 04' 50.1" W 
em uma linha reta numa distância de 38.2648 m até o ponto 
P220
A partir deste ponto, segue-se na direção N 51° 40' 57.1" W 
em uma linha reta numa distância de 12.7977 m até o ponto 
P221
A partir deste ponto, segue-se na direção S 71° 39' 09.6" W 
em uma linha reta numa distância de 19.0443 m até o ponto 
P222
A partir deste ponto, segue-se na direção S 51° 00' 16.7" W 
em uma linha reta numa distância de 31.6265 m até o ponto 
P223
A partir deste ponto, segue-se na direção N 22° 13' 09.6" W 
em uma linha reta numa distância de 27.9490 m até o ponto 
P224

A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 51' 12.0" E 
em uma linha reta numa distância de 15.8732 m até o ponto 
P225
A partir deste ponto, segue-se na direção N 18° 27' 04.7" W 
em uma linha reta numa distância de 50.0400 m até o ponto 
P226
A partir deste ponto, segue-se na direção N 15° 10' 06.6" W 
em uma linha reta numa distância de 44.8100 m até o ponto 
P227
A partir deste ponto, segue-se na direção N 09° 19' 07.7" W 
em uma linha reta numa distância de 41.1227 m até o ponto 
P228
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 51' 16.8" W 
em uma linha reta numa distância de 34.3826 m até o ponto 
P229
A partir deste ponto, segue-se na direção N 01° 00' 40.5" E 
em uma linha reta numa distância de 34.3826 m até o ponto 
P230
A partir deste ponto, segue-se na direção S 49° 17' 34.2" E 
em uma linha reta numa distância de 11.2631 m até o ponto 
P231
A partir deste ponto, segue-se na direção S 88° 58' 03.9" E 
em uma linha reta numa distância de 46.4721 m até o ponto 
P232
A partir deste ponto, segue-se na direção S 66° 38' 39.4" E 
em uma linha reta numa distância de 20.0624 m até o ponto 
P233
A partir deste ponto, segue-se na direção S 30° 45' 45.8" E 
em uma linha reta numa distância de 20.4601 m até o ponto 
P234
A partir deste ponto, segue-se na direção N 06° 00' 06.7" W 
em uma linha reta numa distância de 87.2155 m até o ponto 
P235
A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 16' 07.4" W 
em uma linha reta numa distância de 19.1688 m até o ponto 
P236
A partir deste ponto, segue-se na direção N 28° 48' 39.0" E 
em uma linha reta numa distância de 85.9926 m até o ponto 
P237
A partir deste ponto, segue-se na direção N 02° 23' 09.4" E 
em uma linha reta numa distância de 90.4963 m até o ponto 
P238
A partir deste ponto, segue-se na direção N 19° 46' 14.8" E 
em uma linha reta numa distância de 96.5263 m até o ponto 
P239
A partir deste ponto, segue-se na direção N 07° 37' 50.0" W 
em uma linha reta numa distância de 88.2691 m até o ponto 
P240
A partir deste ponto, segue-se na direção N 33° 55' 46.9" E 
em uma linha reta numa distância de 27.7479 m até o ponto 
P241
A partir deste ponto, segue-se na direção N 88° 31' 52.3" E 
em uma linha reta numa distância de 32.6616 m até o ponto 
P242
A partir deste ponto, segue-se na direção S 68° 26' 34.0" E 
em uma linha reta numa distância de 36.4567 m até o ponto 
P243
A partir deste ponto, segue-se na direção N 41° 11' 09.4" E 
em uma linha reta numa distância de 44.4979 m até o ponto 
P244
A partir deste ponto, segue-se na direção N 14° 29' 12.6" E 
em uma linha reta numa distância de 90.3606 m até o ponto 
P245
A partir deste ponto, segue-se na direção N 36° 44' 51.3" E 
em uma linha reta numa distância de 39.1811 m até o ponto 
P246
A partir deste ponto, segue-se na direção S 85° 02' 59.1" E 
em uma linha reta numa distância de 53.3613 m até o ponto 
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P247
A partir deste ponto, segue-se na direção N 47° 26' 03.8" E 
em uma linha reta numa distância de 160.2782 m até o ponto 
P248
A partir deste ponto, segue-se na direção N 81° 29' 17.9" E 
em uma linha reta numa distância de 62.2196 m até o ponto 
P249
A partir deste ponto, segue-se na direção S 83° 01' 30.3" E 
em uma linha reta numa distância de 79.2836 m até o ponto 
P250
A partir deste ponto, segue-se na direção S 66° 29' 16.2" E 
em uma linha reta numa distância de 70.3013 m até o ponto 
P251
A partir deste ponto, segue-se na direção S 31° 09' 33.5" E 
em uma linha reta numa distância de 42.0688 m até o ponto 
P252
A partir deste ponto, segue-se na direção S 02° 54' 39.0" W 
em uma linha reta numa distância de 24.7294 m até o ponto 
P253
A partir deste ponto, segue-se na direção S 39° 16' 06.0" W 
em uma linha reta numa distância de 80.0228 m até o ponto 
P254
A partir deste ponto, segue-se na direção S 21° 24' 46.7" W 
em uma linha reta numa distância de 22.9315 m até o ponto 
P255
A partir deste ponto, segue-se na direção S 63° 45' 31.1" E 
em uma linha reta numa distância de 33.1356 m até o ponto 
P256
A partir deste ponto, segue-se na direção S 83° 42' 50.1" E 
em uma linha reta numa distância de 244.6782 m até o ponto 
P257
A partir deste ponto, segue-se na direção N 59° 53' 55.3" E 
em uma linha reta numa distância de 33.3858 m até o ponto 
P258
A partir deste ponto, segue-se na direção N 88° 19' 54.0" E 
em uma linha reta numa distância de 43.1342 m até o ponto 
P259
A partir deste ponto, segue-se na direção S 80° 51' 10.6" E 
em uma linha reta numa distância de 50.0311 m até o ponto 
P260
A partir deste ponto, segue-se na direção N 69° 47' 36.9" E 
em uma linha reta numa distância de 192.6950 m até o ponto 
P261
A partir deste ponto, segue-se na direção S 77° 32' 44.4" E 
em uma linha reta numa distância de 69.8762 m até o ponto 
P262
A partir deste ponto, segue-se na direção N 90° 00' 00.0" E 
em uma linha reta numa distância de 40.1857 m até o ponto 
P263
A partir deste ponto, segue-se na direção N 38° 06' 05.3" E 
em uma linha reta numa distância de 120.7524 m até o ponto 
P264
A partir deste ponto, segue-se na direção N 63° 26' 05.8" E 
em uma linha reta numa distância de 32.7606 m até o ponto 
P265
A partir deste ponto, segue-se na direção N 78° 57' 32.6" E 
em uma linha reta numa distância de 17.4863 m até o ponto 
P266
A partir deste ponto, segue-se na direção N 31° 33' 05.1" E 
em uma linha reta numa distância de 55.9987 m até o ponto 
P267
A partir deste ponto, segue-se na direção N 53° 47' 26.0" E 
em uma linha reta numa distância de 29.0528 m até o ponto 
P268
A partir deste ponto, segue-se na direção N 90° 00' 00.0" E 
em uma linha reta numa distância de 36.4183 m até o ponto 
P269
A partir deste ponto, segue-se na direção S 39° 03' 45.3" E 

em uma linha reta numa distância de 37.1989 m até o ponto 
P270
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 49' 49.1" W 
em uma linha reta numa distância de 28.8865 m até o ponto 
P271
A partir deste ponto, segue-se na direção S 32° 28' 17.9" E 
em uma linha reta numa distância de 10.9158 m até o ponto 
P272
A partir deste ponto, segue-se na direção N 38° 32' 27.9" E 
em uma linha reta numa distância de 31.5760 m até o ponto 
P273
A partir deste ponto, segue-se na direção N 54° 43' 39.3" E 
em uma linha reta numa distância de 42.0438 m até o ponto 
P274
A partir deste ponto, segue-se na direção S 83° 53' 04.3" E 
em uma linha reta numa distância de 23.5759 m até o ponto 
P275
A partir deste ponto, segue-se na direção S 42° 08' 15.3" E 
em uma linha reta numa distância de 23.7092 m até o ponto 
P276
A partir deste ponto, segue-se na direção N 72° 04' 19.6" E 
em uma linha reta numa distância de 44.8763 m até o ponto 
P277
A partir deste ponto, segue-se na direção N 37° 31' 00.2" E 
em uma linha reta numa distância de 140.9100 m até o ponto 
P278
A partir deste ponto, segue-se na direção N 75° 18' 09.7" E 
em uma linha reta numa distância de 26.3984 m até o ponto 
P279
A partir deste ponto, segue-se na direção N 35° 36' 16.0" E 
em uma linha reta numa distância de 41.7028 m até o ponto 
P280
A partir deste ponto, segue-se na direção N 63° 54' 16.7" E 
em uma linha reta numa distância de 91.3586 m até o ponto 
P281
A partir deste ponto, segue-se na direção S 80° 35' 09.0" E 
em uma linha reta numa distância de 81.8929 m até o ponto 
P282
A partir deste ponto, segue-se na direção S 08° 44' 46.1" W 
em uma linha reta numa distância de 82.5874 m até o ponto 
P283
A partir deste ponto, segue-se na direção S 34° 22' 49.3" W 
em uma linha reta numa distância de 67.4584 m até o ponto 
P284
A partir deste ponto, segue-se na direção S 13° 02' 19.0" W 
em uma linha reta numa distância de 40.8195 m até o ponto 
P285
A partir deste ponto, segue-se na direção S 29° 36' 16.2" E 
em uma linha reta numa distância de 42.3678 m até o ponto 
P286
A partir deste ponto, segue-se na direção S 29° 09' 05.1" W 
em uma linha reta numa distância de 120.3075 m até o ponto 
P287
A partir deste ponto, segue-se na direção S 54° 57' 29.4" W 
em uma linha reta numa distância de 39.3685 m até o ponto 
P288
A partir deste ponto, segue-se na direção S 73° 58' 27.0" W 
em uma linha reta numa distância de 40.9395 m até o ponto 
P289
A partir deste ponto, segue-se na direção S 39° 17' 21.9" W 
em uma linha reta numa distância de 17.8483 m até o ponto 
P290
A partir deste ponto, segue-se na direção S 44° 19' 32.9" E 
em uma linha reta numa distância de 25.1614 m até o ponto 
P291
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 00' 00.0" W 
em uma linha reta numa distância de 35.1624 m até o ponto 
P292
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A partir deste ponto, segue-se na direção S 56° 53' 18.7" W 
em uma linha reta numa distância de 34.4831 m até o ponto 
P293
A partir deste ponto, segue-se na direção N 72° 13' 04.3" W 
em uma linha reta numa distância de 243.9796 m até o ponto 
P294
A partir deste ponto, segue-se na direção S 54° 24' 02.7" W 
em uma linha reta numa distância de 45.3038 m até o ponto 
P295
A partir deste ponto, segue-se na direção S 43° 18' 55.2" W 
em uma linha reta numa distância de 60.4092 m até o ponto 
P296
A partir deste ponto, segue-se na direção S 80° 43' 38.6" W 
em uma linha reta numa distância de 41.5659 m até o ponto 
P297
A partir deste ponto, segue-se na direção N 60° 10' 22.5" W 
em uma linha reta numa distância de 72.3781 m até o ponto 
P298
A partir deste ponto, segue-se na direção S 30° 51' 50.0" W 
em uma linha reta numa distância de 82.4143 m até o ponto 
P299
A partir deste ponto, segue-se na direção S 59° 18' 35.2" W 
em uma linha reta numa distância de 135.3247 m até o ponto 
P300
A partir deste ponto, segue-se na direção N 75° 55' 31.2" W 
em uma linha reta numa distância de 151.4763 m até o ponto 
P301
A partir deste ponto, segue-se na direção S 80° 48' 52.8" W 
em uma linha reta numa distância de 99.6490 m até o ponto 
P302
A partir deste ponto, segue-se na direção N 49° 42' 28.5" W 
em uma linha reta numa distância de 50.4896 m até o ponto 
P303
A partir deste ponto, segue-se na direção N 78° 34' 43.5" W 
em uma linha reta numa distância de 84.5573 m até o ponto 
P304
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 27' 29.2" W 
em uma linha reta numa distância de 81.4251 m até o ponto 
P305
A partir deste ponto, segue-se na direção S 79° 04' 38.1" W 
em uma linha reta numa distância de 24.3005 m até o ponto 
P306
A partir deste ponto, segue-se na direção N 71° 09' 24.4" W 
em uma linha reta numa distância de 55.7304 m até o ponto 
P307
A partir deste ponto, segue-se na direção N 85° 35' 22.7" W 
em uma linha reta numa distância de 157.8613 m até o ponto 
P308
A partir deste ponto, segue-se na direção N 61° 36' 25.1" W 
em uma linha reta numa distância de 88.0307 m até o ponto 
P309
A partir deste ponto, segue-se na direção S 73° 18' 02.8" W 
em uma linha reta numa distância de 56.8142 m até o ponto 
P310
A partir deste ponto, segue-se na direção S 14° 58' 00.1" W 
em uma linha reta numa distância de 43.7633 m até o ponto 
P311
A partir deste ponto, segue-se na direção S 63° 42' 42.3" W 
em uma linha reta numa distância de 116.2550 m até o ponto 
P312
A partir deste ponto, segue-se na direção S 33° 41' 24.0" W 
em uma linha reta numa distância de 46.7879 m até o ponto 
P313
A partir deste ponto, segue-se na direção S 66° 36' 53.3" W 
em uma linha reta numa distância de 67.4973 m até o ponto 
P314
A partir deste ponto, segue-se na direção S 47° 33' 49.6" W 
em uma linha reta numa distância de 59.5547 m até o ponto 

P315
A partir deste ponto, segue-se na direção S 13° 54' 09.6" W 
em uma linha reta numa distância de 43.5546 m até o ponto 
P316
A partir deste ponto, segue-se na direção S 05° 37' 03.3" E 
em uma linha reta numa distância de 25.6578 m até o ponto 
P317
A partir deste ponto, segue-se na direção S 37° 28' 34.3" W 
em uma linha reta numa distância de 63.2960 m até o ponto 
P318
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 19' 56.0" E 
em uma linha reta numa distância de 54.0141 m até o ponto 
P319
A partir deste ponto, segue-se na direção S 69° 39' 36.3" E 
em uma linha reta numa distância de 65.9561 m até o ponto 
P320
A partir deste ponto, segue-se na direção S 06° 39' 11.4" W 
em uma linha reta numa distância de 52.9531 m até o ponto 
P321
A partir deste ponto, segue-se na direção S 08° 22' 41.9" E 
em uma linha reta numa distância de 249.2016 m até o ponto 
P322
A partir deste ponto, segue-se na direção S 05° 02' 38.3" E 
em uma linha reta numa distância de 100.3203 m até o ponto 
P323
A partir deste ponto, segue-se na direção S 12° 27' 58.1" E 
em uma linha reta numa distância de 35.1066 m até o ponto 
P324
A partir deste ponto, segue-se na direção S 05° 05' 31.6" W 
em uma linha reta numa distância de 42.4462 m até o ponto 
P325
A partir deste ponto, segue-se na direção S 03° 54' 41.6" E 
em uma linha reta numa distância de 49.0907 m até o ponto 
P326
A partir deste ponto, segue-se na direção S 16° 24' 38.7" W 
em uma linha reta numa distância de 63.7112 m até o ponto 
P327
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 37' 01.7" W 
em uma linha reta numa distância de 65.8309 m até o ponto 
P328
A partir deste ponto, segue-se na direção  S 03° 37' 03.6" W 
em uma linha reta numa distância de 21.1781 m até o ponto 
P329
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 58' 34.3" E 
em uma linha reta numa distância de 17.2859 m até o ponto 
P001

Ao todo a poligonal contem 1334666.82 m2
MEMORIAL DESCRITIVO DA ZEIS RIO DA PRATA

Inicia-se no Ponto P01, Localizado nas coordenadas: N 
8592591.372 E 572229.577. 
A partir deste ponto, segue-se na direção N 42° 30' 37.9" E 
em uma linha reta numa distância de 19.0549m até o ponto 
P02
A partir deste ponto, segue-se na direção N 07° 58' 59.9" E 
em uma linha reta numa distância de 69.3223m até o ponto 
P03
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 03' 10.4" W 
em uma linha reta numa distância de 62.8793m até o ponto 
P04
A partir deste ponto, segue-se na direção N 02° 46' 39.4" W 
em uma linha reta numa distância de 8.5494m até o ponto 
P05
A partir deste ponto, segue-se na direção S 64° 37' 18.6" E 
em uma linha reta numa distância de 8.3145m até o ponto 
P06
A partir deste ponto, segue-se na direção S 74° 28' 33.2" E 
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em uma linha reta numa distância de 6.4694m até o ponto 
P07
A partir deste ponto, segue-se na direção N 78° 52' 32.5" E 
em uma linha reta numa distância de 48.2729m até o ponto 
P08
A partir deste ponto, segue-se na direção S 62° 45' 53.5" E 
em uma linha reta numa distância de 160.0703m até o ponto 
P09
A partir deste ponto, segue-se na direção S 81° 58' 21.9" E 
em uma linha reta numa distância de 32.9739m até o ponto 
P10
A partir deste ponto, segue-se na direção S 32° 57' 55.1" E 
em uma linha reta numa distância de 54.7059m até o ponto 
P11
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 30' 58.8" E 
em uma linha reta numa distância de 9.3926m até o ponto 
P12
A partir deste ponto, segue-se na direção S 82° 11' 46.9" E 
em uma linha reta numa distância de 6.0709m até o ponto 
P13
A partir deste ponto, segue-se na direção N 30° 50' 19.1" E 
em uma linha reta numa distância de 6.0709m até o ponto 
P14
A partir deste ponto, segue-se na direção N 02° 38' 41.3" W 
em uma linha reta numa distância de 17.0510m até o ponto 
P15
A partir deste ponto, segue-se na direção N 88° 24' 26.5" E 
em uma linha reta numa distância de 10.0061m até o ponto 
P16
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 35' 32.0" E 
em uma linha reta numa distância de 15.3423m até o ponto 
P17
A partir deste ponto, segue-se na direção N 90° 00' 00.0" E 
em uma linha reta numa distância de 20.0106m até o ponto 
P18
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 35' 30.3" W 
em uma linha reta numa distância de 15.5413m até o ponto 
P19
A partir deste ponto, segue-se na direção S 72° 52' 22.2" E 
em uma linha reta numa distância de 50.7927m até o ponto 
P20
A partir deste ponto, segue-se na direção S 73° 56' 33.9" E 
em uma linha reta numa distância de 36.0271m até o ponto 
P21
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 41' 26.3" E 
em uma linha reta numa distância de 24.2813m até o ponto 
P22
A partir deste ponto, segue-se na direção N 01° 11' 47.5" E 
em uma linha reta numa distância de 17.2445m até o ponto 
P23
A partir deste ponto, segue-se na direção S 88° 48' 11.4" E 
em uma linha reta numa distância de 9.9391m até o ponto 
P24
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 22' 06.6" W 
em uma linha reta numa distância de 30.1026m até o ponto 
P25
A partir deste ponto, segue-se na direção S 72° 01' 52.2" E 
em uma linha reta numa distância de 6.6859m até o ponto 
P26
A partir deste ponto, segue-se na direção S 30° 21' 27.4" E 
em uma linha reta numa distância de 8.8822m até o ponto 
P27
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 57' 16.0" E 
em uma linha reta numa distância de 24.6526m até o ponto 
P28
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 21' 07.4" W 
em uma linha reta numa distância de 7.9745m até o ponto 

P29
A partir deste ponto, segue-se na direção S 76° 19' 51.2" W 
em uma linha reta numa distância de 5.2197m até o ponto 
P30
A partir deste ponto, segue-se na direção S 30° 59' 41.8" W 
em uma linha reta numa distância de 7.3116m até o ponto 
P31
A partir deste ponto, segue-se na direção S 06° 48' 17.3" W 
em uma linha reta numa distância de 7.3662m até o ponto 
P32
A partir deste ponto, segue-se na direção S 74° 36' 18.8" E 
em uma linha reta numa distância de 97.7665m até o ponto 
P33
A partir deste ponto, segue-se na direção N 27° 45' 00.7" E 
em uma linha reta numa distância de 5.0206m até o ponto 
P34
A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 36' 21.0" E 
em uma linha reta numa distância de 14.9902m até o ponto 
P35
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 23' 40.1" E 
em uma linha reta numa distância de 10.6639m até o ponto 
P36
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 55' 38.2" E 
em uma linha reta numa distância de 16.6067m até o ponto 
P37
A partir deste ponto, segue-se na direção N 59° 13' 03.8" E 
em uma linha reta numa distância de 17.4189m até o ponto 
P38
A partir deste ponto, segue-se na direção N 84° 12' 26.0" E 
em uma linha reta numa distância de 29.0318m até o ponto 
P39
A partir deste ponto, segue-se na direção N 63° 51' 49.1" E 
em uma linha reta numa distância de 31.8280m até o ponto 
P40
A partir deste ponto, segue-se na direção N 01° 53' 18.4" E 
em uma linha reta numa distância de 46.1438m até o ponto 
P41
A partir deste ponto, segue-se na direção N 26° 02' 59.5" W 
em uma linha reta numa distância de 5.0830m até o ponto 
P42
A partir deste ponto, segue-se na direção N 72° 07' 42.7" W 
em uma linha reta numa distância de 3.5049m até o ponto 
P43
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 45' 37.4" W 
em uma linha reta numa distância de 11.5498m até o ponto 
P44
A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 43' 19.1" E 
em uma linha reta numa distância de 8.2618m até o ponto 
P45
A partir deste ponto, segue-se na direção N 89° 32' 11.1" E 
em uma linha reta numa distância de 12.0506m até o ponto 
P46
A partir deste ponto, segue-se na direção N 65° 04' 16.6" E 
em uma linha reta numa distância de 4.5574m até o ponto 
P47
A partir deste ponto, segue-se na direção N 21° 01' 58.2" E 
em uma linha reta numa distância de 3.6865m até o ponto 
P48
A partir deste ponto, segue-se na direção N 01° 27' 38.9" E 
em uma linha reta numa distância de 24.8305m até o ponto 
P49
A partir deste ponto, segue-se na direção N 25° 45' 38.8" W 
em uma linha reta numa distância de 5.0339m até o ponto 
P50
A partir deste ponto, segue-se na direção N 71° 07' 49.9" W 
em uma linha reta numa distância de 3.4275m até o ponto 
P51
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A partir deste ponto, segue-se na direção N 89° 16' 41.9" W 
em uma linha reta numa distância de 13.1711m até o ponto 
P52
A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 43' 15.6" E 
em uma linha reta numa distância de 8.2251m até o ponto 
P53
A partir deste ponto, segue-se na direção S 88° 22' 17.2" E 
em uma linha reta numa distância de 15.3378m até o ponto 
P54
A partir deste ponto, segue-se na direção N 46° 32' 42.4" E 
em uma linha reta numa distância de 4.9590m até o ponto 
P55
A partir deste ponto, segue-se na direção N 08° 04' 44.5" E 
em uma linha reta numa distância de 7.1859m até o ponto 
P56
A partir deste ponto, segue-se na direção N 38° 12' 12.6" E 
em uma linha reta numa distância de 10.3894m até o ponto 
P57
A partir deste ponto, segue-se na direção N 74° 49' 10.1" E 
em uma linha reta numa distância de 10.3876m até o ponto 
P58
A partir deste ponto, segue-se na direção S 86° 50' 18.4" E 
em uma linha reta numa distância de 52.2704m até o ponto 
P59
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 50' 42.3" E 
em uma linha reta numa distância de 48.2616m até o ponto 
P60
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 09' 17.7" W 
em uma linha reta numa distância de 9.8006m até o ponto 
P61
A partir deste ponto, segue-se na direção N 89° 50' 42.8" W 
em uma linha reta numa distância de 27.0596m até o ponto 
P62
A partir deste ponto, segue-se na direção S 71° 54' 30.3" W 
em uma linha reta numa distância de 3.4456m até o ponto 
P63
A partir deste ponto, segue-se na direção S 26° 17' 22.3" W 
em uma linha reta numa distância de 5.0593m até o ponto 
P64
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 04' 52.0" E 
em uma linha reta numa distância de 66.4519m até o ponto 
P65
A partir deste ponto, segue-se na direção S 25° 41' 19.7" E 
em uma linha reta numa distância de 4.5824m até o ponto 
P66
A partir deste ponto, segue-se na direção S 74° 54' 19.2" E 
em uma linha reta numa distância de 4.5823m até o ponto 
P67
A partir deste ponto, segue-se na direção N 80° 29' 09.3" E 
em uma linha reta numa distância de 11.0097m até o ponto 
P68
A partir deste ponto, segue-se na direção S 09° 28' 58.9" E 
em uma linha reta numa distância de 6.6383m até o ponto 
P69
A partir deste ponto, segue-se na direção S 80° 32' 29.3" W 
em uma linha reta numa distância de 13.6168m até o ponto 
P70
A partir deste ponto, segue-se na direção S 39° 43' 04.9" W 
em uma linha reta numa distância de 7.1903m até o ponto 
P71
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 27' 43.9" E 
em uma linha reta numa distância de 53.7243m até o ponto 
P72
A partir deste ponto, segue-se na direção S 13° 54' 19.1" E 
em uma linha reta numa distância de 10.3800m até o ponto 
P73
A partir deste ponto, segue-se na direção S 06° 09' 01.8" E 
em uma linha reta numa distância de 6.1340m até o ponto 

P74
A partir deste ponto, segue-se na direção S 20° 58' 33.5" E 
em uma linha reta numa distância de 16.4787m até o ponto 
P75
A partir deste ponto, segue-se na direção S 30° 55' 29.8" E 
em uma linha reta numa distância de 16.4788m até o ponto 
P76
A partir deste ponto, segue-se na direção S 35° 56' 05.4" E 
em uma linha reta numa distância de 22.6901m até o ponto 
P77
A partir deste ponto, segue-se na direção S 38° 25' 39.9" E 
em uma linha reta numa distância de 6.4319m até o ponto 
P78
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 38' 40.9" E 
em uma linha reta numa distância de 4.4319m até o ponto 
P79
A partir deste ponto, segue-se na direção N 63° 21' 30.0" E 
em uma linha reta numa distância de 2.7087m até o ponto 
P80
A partir deste ponto, segue-se na direção N 27° 02' 50.5" E 
em uma linha reta numa distância de 6.0245m até o ponto 
P81
A partir deste ponto, segue-se na direção N 01° 07' 11.0" E 
em uma linha reta numa distância de 23.9795m até o ponto 
P82
A partir deste ponto, segue-se na direção S 88° 35' 45.5" E 
em uma linha reta numa distância de 7.6931m até o ponto 
P83
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 50' 39.5" W 
em uma linha reta numa distância de 23.3381m até o ponto 
P84
A partir deste ponto, segue-se na direção S 09° 24' 21.8" W 
em uma linha reta numa distância de 3.0129m até o ponto 
P85
A partir deste ponto, segue-se na direção S 20° 42' 06.9" W 
em uma linha reta numa distância de 4.5097m até o ponto 
P86
A partir deste ponto, segue-se na direção S 32° 00' 13.6" W 
em uma linha reta numa distância de 4.5070m até o ponto 
P87
A partir deste ponto, segue-se na direção S 43° 17' 40.8" W 
em uma linha reta numa distância de 3.0129m até o ponto 
P88
A partir deste ponto, segue-se na direção S 29° 28' 17.0" W 
em uma linha reta numa distância de 3.4117m até o ponto 
P89
A partir deste ponto, segue-se na direção S 11° 09' 52.0" E 
em uma linha reta numa distância de 4.2246m até o ponto 
P90
A partir deste ponto, segue-se na direção S 36° 57' 52.3" E 
em uma linha reta numa distância de 5.0615m até o ponto 
P91
A partir deste ponto, segue-se na direção S 43° 22' 24.0" E 
em uma linha reta numa distância de 5.0617m até o ponto 
P92
A partir deste ponto, segue-se na direção S 49° 50' 59.2" E 
em uma linha reta numa distância de 5.0618m até o ponto 
P93
A partir deste ponto, segue-se na direção S 56° 20' 28.8" E 
em uma linha reta numa distância de 5.0617m até o ponto 
P94
A partir deste ponto, segue-se na direção S 62° 44' 41.7" E 
em uma linha reta numa distância de 5.0614m até o ponto 
P95
A partir deste ponto, segue-se na direção S 71° 27' 06.6" E 
em uma linha reta numa distância de 16.9644m até o ponto 
P96
A partir deste ponto, segue-se na direção N 09° 41' 50.4" E 
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em uma linha reta numa distância de 105.7376m até o ponto 
P97
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 23' 54.6" E 
em uma linha reta numa distância de 64.5270m até o ponto 
P98
A partir deste ponto, segue-se na direção S 06° 16' 02.9" W 
em uma linha reta numa distância de 72.8534m até o ponto 
P99
A partir deste ponto, segue-se na direção S 22° 57' 37.5" W 
em uma linha reta numa distância de 40.2058m até o ponto 
P100
A partir deste ponto, segue-se na direção S 72° 24' 49.4" E 
em uma linha reta numa distância de 6.1445m até o ponto 
P101
A partir deste ponto, segue-se na direção S 62° 51' 31.8" E 
em uma linha reta numa distância de 5.4796m até o ponto 
P102
A partir deste ponto, segue-se na direção S 43° 45' 01.3" E 
em uma linha reta numa distância de 5.4795m até o ponto 
P103
A partir deste ponto, segue-se na direção S 24° 38' 33.8" E 
em uma linha reta numa distância de 5.4794m até o ponto 
P104
A partir deste ponto, segue-se na direção S 05° 32' 01.4" E 
em uma linha reta numa distância de 5.4795m até o ponto 
P105
A partir deste ponto, segue-se na direção S 13° 21' 36.3" W 
em uma linha reta numa distância de 61.3125m até o ponto 
P106
A partir deste ponto, segue-se na direção S 05° 08' 31.7" W 
em uma linha reta numa distância de 4.4741m até o ponto 
P107
A partir deste ponto, segue-se na direção S 10° 10' 36.2" E 
em uma linha reta numa distância de 3.3597m até o ponto 
P108
A partir deste ponto, segue-se na direção S 26° 24' 47.1" E 
em uma linha reta numa distância de 5.2100m até o ponto 
P109
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 28' 15.5" E 
em uma linha reta numa distância de 67.0562m até o ponto 
P110
A partir deste ponto, segue-se na direção S 79° 48' 20.6" E 
em uma linha reta numa distância de 2.7205m até o ponto 
P111
A partir deste ponto, segue-se na direção N 71° 34' 06.2" E 
em uma linha reta numa distância de 2.7207m até o ponto 
P112
A partir deste ponto, segue-se na direção N 38° 10' 08.8" E 
em uma linha reta numa distância de 3.5980m até o ponto 
P113
A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 37' 50.9" E 
em uma linha reta numa distância de 27.4669m até o ponto 
P114
A partir deste ponto, segue-se na direção N 90° 00' 00.0" E 
em uma linha reta numa distância de 10.3860m até o ponto 
P115
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 00' 00.0" W 
em uma linha reta numa distância de 46.0307m até o ponto 
P116
A partir deste ponto, segue-se na direção S 23° 12' 14.3" E 
em uma linha reta numa distância de 4.3357m até o ponto 
P117
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 24' 25.7" E 
em uma linha reta numa distância de 55.4124m até o ponto 
P118
A partir deste ponto, segue-se na direção S 71° 12' 51.8" E 
em uma linha reta numa distância de 5.4564m até o ponto 

P119
A partir deste ponto, segue-se na direção N 64° 08' 05.6" E 
em uma linha reta numa distância de 4.4151m até o ponto 
P120
A partir deste ponto, segue-se na direção N 24° 26' 35.9" E 
em uma linha reta numa distância de 4.4150m até o ponto 
P121
A partir deste ponto, segue-se na direção N 05° 31' 42.4" E 
em uma linha reta numa distância de 11.3587m até o ponto 
P122
A partir deste ponto, segue-se na direção N 24° 09' 56.1" E 
em uma linha reta numa distância de 5.9349m até o ponto 
P123
A partir deste ponto, segue-se na direção N 41° 10' 05.1" E 
em uma linha reta numa distância de 4.4090m até o ponto 
P124
A partir deste ponto, segue-se na direção N 58° 41' 15.0" E 
em uma linha reta numa distância de 5.1814m até o ponto 
P125
A partir deste ponto, segue-se na direção N 81° 08' 31.2" E 
em uma linha reta numa distância de 7.4786m até o ponto 
P126
A partir deste ponto, segue-se na direção S 76° 22' 59.6" E 
em uma linha reta numa distância de 219.2730m até o ponto 
P127
A partir deste ponto, segue-se na direção S 66° 45' 44.6" E 
em uma linha reta numa distância de 5.5515m até o ponto 
P128
A partir deste ponto, segue-se na direção S 47° 21' 23.1" E 
em uma linha reta numa distância de 5.5515m até o ponto 
P129
A partir deste ponto, segue-se na direção S 27° 56' 59.5" E 
em uma linha reta numa distância de 5.5515m até o ponto 
P130
A partir deste ponto, segue-se na direção S 03° 41' 33.4" E 
em uma linha reta numa distância de 8.2775m até o ponto 
P131
A partir deste ponto, segue-se na direção S 19° 36' 09.4" W 
em uma linha reta numa distância de 16.0485m até o ponto 
P132
A partir deste ponto, segue-se na direção S 05° 54' 25.4" W 
em uma linha reta numa distância de 3.2590m até o ponto 
P133
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 50' 32.3" E 
em uma linha reta numa distância de 12.1478m até o ponto 
P134
A partir deste ponto, segue-se na direção S 56° 56' 29.6" E 
em uma linha reta numa distância de 64.2184m até o ponto 
P135
A partir deste ponto, segue-se na direção S 56° 30' 16.2" E 
em uma linha reta numa distância de 18.8433m até o ponto 
P136
A partir deste ponto, segue-se na direção S 50° 52' 44.0" E 
em uma linha reta numa distância de 17.0546m até o ponto 
P137
A partir deste ponto, segue-se na direção S 49° 08' 33.8" E 
em uma linha reta numa distância de 55.8960m até o ponto 
P138
A partir deste ponto, segue-se na direção S 39° 12' 10.5" E 
em uma linha reta numa distância de 30.5305m até o ponto 
P139
A partir deste ponto, segue-se na direção S 36° 52' 24.0" E 
em uma linha reta numa distância de 130.5301m até o ponto 
P140
A partir deste ponto, segue-se na direção S 33° 48' 00.3" E 
em uma linha reta numa distância de 64.3714m até o ponto 
P141
A partir deste ponto, segue-se na direção S 31° 29' 50.7" E 
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em uma linha reta numa distância de 67.9807m até o ponto 
P142
A partir deste ponto, segue-se na direção N 75° 10' 24.8" E 
em uma linha reta numa distância de 25.6620m até o ponto 
P143
A partir deste ponto, segue-se na direção S 54° 14' 46.0" E 
em uma linha reta numa distância de 25.7907m até o ponto 
P144
A partir deste ponto, segue-se na direção S 21° 29' 13.6" E 
em uma linha reta numa distância de 79.2021m até o ponto 
P145
A partir deste ponto, segue-se na direção S 21° 29' 13.8" E 
em uma linha reta numa distância de 62.5058m até o ponto 
P146
A partir deste ponto, segue-se na direção S 29° 06' 58.3" E 
em uma linha reta numa distância de 37.8528m até o ponto 
P147
A partir deste ponto, segue-se na direção S 73° 31' 23.2" E 
em uma linha reta numa distância de 30.9934m até o ponto 
P148
A partir deste ponto, segue-se na direção S 36° 18' 49.2" E 
em uma linha reta numa distância de 43.1180m até o ponto 
P149
A partir deste ponto, segue-se na direção S 62° 18' 41.9" E 
em uma linha reta numa distância de 47.7461m até o ponto 
P150
A partir deste ponto, segue-se na direção S 39° 48' 20.1" E 
em uma linha reta numa distância de 49.0407m até o ponto 
P151
A partir deste ponto, segue-se na direção S 54° 11' 59.4" E 
em uma linha reta numa distância de 134.1081m até o ponto 
P152
A partir deste ponto, segue-se na direção S 54° 11' 59.3" E 
em uma linha reta numa distância de 67.6926m até o ponto 
P153
A partir deste ponto, segue-se na direção S 34° 09' 34.7" E 
em uma linha reta numa distância de 56.6582m até o ponto 
P154
A partir deste ponto, segue-se na direção S 86° 04' 54.3" E 
em uma linha reta numa distância de 61.2589m até o ponto 
P155
A partir deste ponto, segue-se na direção N 46° 03' 15.8" E 
em uma linha reta numa distância de 48.2555m até o ponto 
P156
A partir deste ponto, segue-se na direção S 67° 32' 54.2" E 
em uma linha reta numa distância de 54.8048m até o ponto 
P157
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 45' 44.6" W 
em uma linha reta numa distância de 54.4439m até o ponto 
P158
A partir deste ponto, segue-se na direção S 24° 26' 38.2" W 
em uma linha reta numa distância de 45.5217m até o ponto 
P159
A partir deste ponto, segue-se na direção S 52° 28' 17.5" W 
em uma linha reta numa distância de 36.4207m até o ponto 
P160
A partir deste ponto, segue-se na direção S 03° 53' 30.0" W 
em uma linha reta numa distância de 61.6765m até o ponto 
P161
A partir deste ponto, segue-se na direção S 22° 21' 11.3" W 
em uma linha reta numa distância de 48.4294m até o ponto 
P162
A partir deste ponto, segue-se na direção S 81° 15' 13.9" W 
em uma linha reta numa distância de 38.5409m até o ponto 
P163
A partir deste ponto, segue-se na direção N 25° 39' 20.3" W 
em uma linha reta numa distância de 58.9767m até o ponto 
P164

A partir deste ponto, segue-se na direção N 02° 57' 39.6" W 
em uma linha reta numa distância de 72.9339m até o ponto 
P165
A partir deste ponto, segue-se na direção N 50° 03' 48.3" W 
em uma linha reta numa distância de 23.4753m até o ponto 
P166
A partir deste ponto, segue-se na direção N 72° 35' 50.3" W 
em uma linha reta numa distância de 29.3916m até o ponto 
P167
A partir deste ponto, segue-se na direção N 29° 29' 42.0" W 
em uma linha reta numa distância de 47.6121m até o ponto 
P168
A partir deste ponto, segue-se na direção N 50° 08' 26.0" W 
em uma linha reta numa distância de 156.3952m até o ponto 
P169
A partir deste ponto, segue-se na direção N 49° 42' 20.5" W 
em uma linha reta numa distância de 81.9758m até o ponto 
P170
A partir deste ponto, segue-se na direção N 51° 44' 11.2" W 
em uma linha reta numa distância de 17.5073m até o ponto 
P171
A partir deste ponto, segue-se na direção N 56° 12' 38.5" W 
em uma linha reta numa distância de 66.9892m até o ponto 
P172
A partir deste ponto, segue-se na direção N 28° 59' 45.7" W 
em uma linha reta numa distância de 39.7230m até o ponto 
P173
A partir deste ponto, segue-se na direção N 74° 48' 51.0" W 
em uma linha reta numa distância de 30.3622m até o ponto 
P174
A partir deste ponto, segue-se na direção N 29° 16' 53.1" W 
em uma linha reta numa distância de 102.7032m até o ponto 
P175
A partir deste ponto, segue-se na direção N 17° 22' 34.3" W 
em uma linha reta numa distância de 64.4767m até o ponto 
P176
A partir deste ponto, segue-se na direção S 75° 46' 26.7" W 
em uma linha reta numa distância de 30.6609m até o ponto 
P177
A partir deste ponto, segue-se na direção N 36° 18' 03.8" W 
em uma linha reta numa distância de 34.2176m até o ponto 
P178
A partir deste ponto, segue-se na direção N 72° 51' 51.9" W 
em uma linha reta numa distância de 4.2324m até o ponto 
P179
A partir deste ponto, segue-se na direção N 74° 51' 19.3" W 
em uma linha reta numa distância de 52.3229m até o ponto 
P180
A partir deste ponto, segue-se na direção N 68° 51' 27.2" W 
em uma linha reta numa distância de 75.3421m até o ponto 
P181
A partir deste ponto, segue-se na direção N 62° 51' 14.8" W 
em uma linha reta numa distância de 51.3282m até o ponto 
P182
A partir deste ponto, segue-se na direção N 58° 09' 15.4" W 
em uma linha reta numa distância de 11.3511m até o ponto 
P183
A partir deste ponto, segue-se na direção N 51° 11' 16.3" W 
em uma linha reta numa distância de 13.7808m até o ponto 
P184
A partir deste ponto, segue-se na direção N 44° 14' 32.4" W 
em uma linha reta numa distância de 13.1226m até o ponto 
P185
A partir deste ponto, segue-se na direção N 36° 08' 07.0" W 
em uma linha reta numa distância de 15.3529m até o ponto 
P186
A partir deste ponto, segue-se na direção N 32° 05' 10.7" W 
em uma linha reta numa distância de 42.7083m até o ponto 
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P187
A partir deste ponto, segue-se na direção N 37° 40' 29.8" W 
em uma linha reta numa distância de 22.5945m até o ponto 
P188
A partir deste ponto, segue-se na direção N 44° 03' 59.5" W 
em uma linha reta numa distância de 64.8975m até o ponto 
P189
A partir deste ponto, segue-se na direção S 59° 02' 23.0" W 
em uma linha reta numa distância de 2.8203m até o ponto 
P190
A partir deste ponto, segue-se na direção S 06° 57' 36.9" E 
em uma linha reta numa distância de 21.4679m até o ponto 
P191
A partir deste ponto, segue-se na direção S 87° 02' 33.2" W 
em uma linha reta numa distância de 8.7568m até o ponto 
P192
A partir deste ponto, segue-se na direção N 06° 06' 45.0" W 
em uma linha reta numa distância de 16.5588m até o ponto 
P193
A partir deste ponto, segue-se na direção N 12° 25' 10.7" W 
em uma linha reta numa distância de 16.5588m até o ponto 
P194
A partir deste ponto, segue-se na direção N 33° 53' 13.9" W 
em uma linha reta numa distância de 3.4581m até o ponto 
P195
A partir deste ponto, segue-se na direção N 50° 48' 57.8" W 
em uma linha reta numa distância de 16.7630m até o ponto 
P196
A partir deste ponto, segue-se na direção N 46° 03' 00.5" W 
em uma linha reta numa distância de 14.0707m até o ponto 
P197
A partir deste ponto, segue-se na direção N 38° 36' 51.2" W 
em uma linha reta numa distância de 2.9239m até o ponto 
P198
A partir deste ponto, segue-se na direção N 72° 16' 00.3" W 
em uma linha reta numa distância de 21.4166m até o ponto 
P199
A partir deste ponto, segue-se na direção N 55° 18' 23.9" W 
em uma linha reta numa distância de 107.6496m até o ponto 
P200
A partir deste ponto, segue-se na direção N 75° 49' 51.3" W 
em uma linha reta numa distância de 9.9684m até o ponto 
P201
A partir deste ponto, segue-se na direção N 70° 40' 33.0" W 
em uma linha reta numa distância de 7.0931m até o ponto 
P202
A partir deste ponto, segue-se na direção N 67° 13' 55.8" W 
em uma linha reta numa distância de 14.5815m até o ponto 
P203
A partir deste ponto, segue-se na direção S 81° 07' 50.0" W 
em uma linha reta numa distância de 5.0427m até o ponto 
P204
A partir deste ponto, segue-se na direção S 40° 13' 14.4" W 
em uma linha reta numa distância de 2.5944m até o ponto 
P205
A partir deste ponto, segue-se na direção S 26° 34' 59.5" W 
em uma linha reta numa distância de 20.7604m até o ponto 
P206
A partir deste ponto, segue-se na direção N 62° 04' 16.5" W 
em uma linha reta numa distância de 11.3294m até o ponto 
P207
A partir deste ponto, segue-se na direção N 27° 55' 44.4" E 
em uma linha reta numa distância de 13.5818m até o ponto 
P208
A partir deste ponto, segue-se na direção N 08° 21' 17.8" E 
em uma linha reta numa distância de 3.6867m até o ponto 
P209
A partir deste ponto, segue-se na direção N 25° 53' 56.1" W 

em uma linha reta numa distância de 2.7888m até o ponto 
P210
A partir deste ponto, segue-se na direção N 65° 02' 49.1" W 
em uma linha reta numa distância de 4.5577m até o ponto 
P211
A partir deste ponto, segue-se na direção S 88° 21' 44.3" W 
em uma linha reta numa distância de 6.4137m até o ponto 
P212
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 41' 33.8" W 
em uma linha reta numa distância de 13.0596m até o ponto 
P213
A partir deste ponto, segue-se na direção S 83° 57' 52.9" W 
em uma linha reta numa distância de 16.2201m até o ponto 
P214
A partir deste ponto, segue-se na direção S 74° 21' 44.5" W 
em uma linha reta numa distância de 17.6481m até o ponto 
P215
A partir deste ponto, segue-se na direção N 73° 48' 39.1" W 
em uma linha reta numa distância de 28.0256m até o ponto 
P216
A partir deste ponto, segue-se na direção N 73° 48' 38.9" W 
em uma linha reta numa distância de 26.0242m até o ponto 
P217
A partir deste ponto, segue-se na direção N 63° 52' 04.5" W 
em uma linha reta numa distância de 4.1249m até o ponto 
P218
A partir deste ponto, segue-se na direção N 65° 46' 51.2" W 
em uma linha reta numa distância de 18.9295m até o ponto 
P219
A partir deste ponto, segue-se na direção N 55° 52' 35.6" W 
em uma linha reta numa distância de 17.1502m até o ponto 
P220
A partir deste ponto, segue-se na direção N 51° 57' 04.8" W 
em uma linha reta numa distância de 25.9364m até o ponto 
P221
A partir deste ponto, segue-se na direção N 44° 57' 09.7" W 
em uma linha reta numa distância de 34.6896m até o ponto 
P222
A partir deste ponto, segue-se na direção N 51° 00' 31.8" W 
em uma linha reta numa distância de 20.8177m até o ponto 
P223
A partir deste ponto, segue-se na direção N 13° 17' 28.2" W 
em uma linha reta numa distância de 16.7786m até o ponto 
P224
A partir deste ponto, segue-se na direção N 27° 45' 01.0" W 
em uma linha reta numa distância de 15.2189m até o ponto 
P225
A partir deste ponto, segue-se na direção N 22° 09' 26.9" W 
em uma linha reta numa distância de 23.9404m até o ponto 
P226
A partir deste ponto, segue-se na direção N 14° 51' 13.8" W 
em uma linha reta numa distância de 24.9401m até o ponto 
P227
A partir deste ponto, segue-se na direção N 10° 01' 57.1" W 
em uma linha reta numa distância de 19.5009m até o ponto 
P228
A partir deste ponto, segue-se na direção N 25° 16' 38.1" W 
em uma linha reta numa distância de 7.2033m até o ponto 
P229
A partir deste ponto, segue-se na direção N 43° 28' 00.1" W 
em uma linha reta numa distância de 36.2355m até o ponto 
P230
A partir deste ponto, segue-se na direção N 18° 44' 57.7" W 
em uma linha reta numa distância de 17.3519m até o ponto 
P231
A partir deste ponto, segue-se na direção N 52° 17' 48.2" W 
em uma linha reta numa distância de 12.3964m até o ponto 
P232
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A partir deste ponto, segue-se na direção N 56° 30' 29.5" W 
em uma linha reta numa distância de 173.9992m até o ponto 
P233
A partir deste ponto, segue-se na direção N 56° 30' 29.5" W 
em uma linha reta numa distância de 12.8004m até o ponto 
P234
A partir deste ponto, segue-se na direção N 75° 45' 27.7" W 
em uma linha reta numa distância de 3.6281m até o ponto 
P235
A partir deste ponto, segue-se na direção S 60° 55' 40.0" W 
em uma linha reta numa distância de 4.4870m até o ponto 
P236
A partir deste ponto, segue-se na direção S 21° 50' 45.6" W 
em uma linha reta numa distância de 6.4416m até o ponto 
P237
A partir deste ponto, segue-se na direção S 22° 31' 51.5" W 
em uma linha reta numa distância de 12.8411m até o ponto 
P238
A partir deste ponto, segue-se na direção S 28° 02' 08.1" W 
em uma linha reta numa distância de 8.7307m até o ponto 
P239
A partir deste ponto, segue-se na direção S 33° 31' 18.2" W 
em uma linha reta numa distância de 12.7630m até o ponto 
P240
A partir deste ponto, segue-se na direção S 39° 05' 00.7" W 
em uma linha reta numa distância de 13.4139m até o ponto 
P241
A partir deste ponto, segue-se na direção N 47° 22' 31.8" W 
em uma linha reta numa distância de 10.0040m até o ponto 
P242
A partir deste ponto, segue-se na direção N 39° 03' 31.0" E 
em uma linha reta numa distância de 12.1767m até o ponto 
P243
A partir deste ponto, segue-se na direção N 32° 52' 25.9" E 
em uma linha reta numa distância de 14.3398m até o ponto 
P244
A partir deste ponto, segue-se na direção N 26° 29' 58.5" E 
em uma linha reta numa distância de 8.8451m até o ponto 
P245
A partir deste ponto, segue-se na direção N 21° 53' 29.4" E 
em uma linha reta numa distância de 8.8451m até o ponto 
P246
A partir deste ponto, segue-se na direção N 17° 41' 50.3" E 
em uma linha reta numa distância de 13.2397m até o ponto 
P247
A partir deste ponto, segue-se na direção N 07° 41' 45.7" E 
em uma linha reta numa distância de 13.3396m até o ponto 
P248
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 27' 47.8" E 
em uma linha reta numa distância de 8.0584m até o ponto 
P249
A partir deste ponto, segue-se na direção S 65° 13' 39.2" W 
em uma linha reta numa distância de 0.1487m até o ponto 
P250
A partir deste ponto, segue-se na direção N 12° 09' 03.8" E 
em uma linha reta numa distância de 0.8670m até o ponto 
P251
A partir deste ponto, segue-se na direção N 32° 26' 17.1" W 
em uma linha reta numa distância de 6.0143m até o ponto 
P252
A partir deste ponto, segue-se na direção N 66° 44' 52.7" W 
em uma linha reta numa distância de 110.9780m até o ponto 
P253
A partir deste ponto, segue-se na direção N 65° 54' 52.8" W 
em uma linha reta numa distância de 25.4410m até o ponto 
P254
A partir deste ponto, segue-se na direção N 57° 07' 20.1" W 
em uma linha reta numa distância de 17.6246m até o ponto 

P255
A partir deste ponto, segue-se na direção N 52° 16' 04.8" W 
em uma linha reta numa distância de 32.7249m até o ponto 
P256
A partir deste ponto, segue-se na direção N 58° 50' 56.9" W 
em uma linha reta numa distância de 14.0845m até o ponto 
P257
A partir deste ponto, segue-se na direção N 68° 25' 45.4" W 
em uma linha reta numa distância de 71.3824m até o ponto 
P258
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 54' 59.8" W 
em uma linha reta numa distância de 20.3862m até o ponto 
P259
A partir deste ponto, segue-se na direção N 66° 24' 22.1" W 
em uma linha reta numa distância de 50.0941m até o ponto 
P260
A partir deste ponto, segue-se na direção N 32° 31' 27.6" W 
em uma linha reta numa distância de 8.2696m até o ponto 
P261
A partir deste ponto, segue-se na direção N 48° 06' 57.0" W 
em uma linha reta numa distância de 8.9152m até o ponto 
P262
A partir deste ponto, segue-se na direção N 35° 59' 36.0" W 
em uma linha reta numa distância de 24.0652m até o ponto 
P263
A partir deste ponto, segue-se na direção N 37° 22' 38.4" W 
em uma linha reta numa distância de 16.0293m até o ponto 
P264
A partir deste ponto, segue-se na direção N 50° 16' 13.2" W 
em uma linha reta numa distância de 16.9158m até o ponto 
P265
A partir deste ponto, segue-se na direção N 86° 00' 58.6" W 
em uma linha reta numa distância de 8.1456m até o ponto 
P266
A partir deste ponto, segue-se na direção N 55° 20' 29.9" W 
em uma linha reta numa distância de 41.2209m até o ponto 
P267
A partir deste ponto, segue-se na direção N 74° 03' 16.3" W 
em uma linha reta numa distância de 45.7119m até o ponto 
P268
A partir deste ponto, segue-se na direção N 51° 32' 39.6" W 
em uma linha reta numa distância de 15.5775m até o ponto 
P269
A partir deste ponto, segue-se na direção S 79° 47' 09.8" W 
em uma linha reta numa distância de 7.8918m até o ponto 
P270
A partir deste ponto, segue-se na direção S 77° 49' 29.4" W 
em uma linha reta numa distância de 11.6988m até o ponto 
P271
A partir deste ponto, segue-se na direção S 69° 41' 16.9" W 
em uma linha reta numa distância de 10.5775m até o ponto 
P272
A partir deste ponto, segue-se na direção S 58° 44' 48.4" W 
em uma linha reta numa distância de 14.8485m até o ponto 
P273
A partir deste ponto, segue-se na direção S 48° 52' 02.6" W 
em uma linha reta numa distância de 9.8684m até o ponto 
P274
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 51' 25.3" W 
em uma linha reta numa distância de 51.8894m até o ponto 
P275
A partir deste ponto, segue-se na direção S 56° 17' 08.4" W 
em uma linha reta numa distância de 7.0096m até o ponto 
P276
A partir deste ponto, segue-se na direção S 65° 14' 35.3" em 
uma linha reta numa distância de 18.7113 m até o ponto P01

Ao todo a poligonal contem 344230.50 m2
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MEMORIAL DESCRITIVO DA ZEIS RIO PIAÇAVEIRAS

Inicia-se no Ponto P01, Localizado nas coordenadas: N 
8592540.116 E 571998.827. 
A partir deste ponto, segue-se na direção N 05° 13' 14.6" E 
em uma linha reta numa distância de 82.8078 m até o ponto 
P02
A partir deste ponto, segue-se na direção N 44° 33' 46.4" E 
em uma linha reta numa distância de 30.9113 m até o ponto 
P03
A partir deste ponto, segue-se na direção N 15° 30' 02.4" W 
em uma linha reta numa distância de 7.9491 m até o ponto 
P04
A partir deste ponto, segue-se na direção S 81° 16' 20.2" E 
em uma linha reta numa distância de 6.5243 m até o ponto 
P05
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 48' 20.3" E 
em uma linha reta numa distância de 32.6057 m até o ponto 
P06
A partir deste ponto, segue-se na direção S 81° 14' 30.4" E 
em uma linha reta numa distância de 9.1400 m até o ponto 
P07
A partir deste ponto, segue-se na direção S 65° 12' 05.9" E 
em uma linha reta numa distância de 25.1780 m até o ponto 
P08
A partir deste ponto, segue-se na direção N 84° 12' 58.7" E 
em uma linha reta numa distância de 4.6094 m até o ponto 
P09
A partir deste ponto, segue-se na direção N 61° 51' 44.1" E 
em uma linha reta numa distância de 6.2344 m até o ponto 
P10
A partir deste ponto, segue-se na direção N 50° 35' 53.1" E 
em uma linha reta numa distância de 17.5890 m até o ponto 
P11
A partir deste ponto, segue-se na direção N 35° 30' 33.8" E 
em uma linha reta numa distância de 17.8057 m até o ponto 
P12
A partir deste ponto, segue-se na direção N 21° 21' 42.3" E 
em uma linha reta numa distância de 26.4768 m até o ponto 
P13
A partir deste ponto, segue-se na direção N 07° 51' 15.2" E 
em uma linha reta numa distância de 18.6062 m até o ponto 
P14
A partir deste ponto, segue-se na direção N 07° 42' 33.4" W 
em uma linha reta numa distância de 24.6059 m até o ponto 
P15
A partir deste ponto, segue-se na direção N 04° 47' 38.6" W 
em uma linha reta numa distância de 17.2648 m até o ponto 
P16
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 48' 14.6" E 
em uma linha reta numa distância de 15.4572 m até o ponto 
P17
A partir deste ponto, segue-se na direção N 12° 48' 07.6" E 
em uma linha reta numa distância de 17.0184 m até o ponto 
P18
A partir deste ponto, segue-se na direção N 22° 05' 41.8" E 
em uma linha reta numa distância de 17.0183 m até o ponto 
P19
A partir deste ponto, segue-se na direção N 17° 52' 21.4" E 
em uma linha reta numa distância de 13.3329 m até o ponto 
P20
A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 13' 46.0" E 
em uma linha reta numa distância de 15.2581 m até o ponto 
P21
A partir deste ponto, segue-se na direção N 09° 50' 12.9" W 
em uma linha reta numa distância de 44.2707 m até o ponto 
P22

A partir deste ponto, segue-se na direção N 49° 55' 05.9" W 
em uma linha reta numa distância de 7.0855 m até o ponto 
P23
A partir deste ponto, segue-se na direção N 08° 45' 33.5" W 
em uma linha reta numa distância de 9.6471 m até o ponto 
P24
A partir deste ponto, segue-se na direção N 58° 38' 27.0" E 
em uma linha reta numa distância de 4.9700 m até o ponto 
P25
A partir deste ponto, segue-se na direção N 12° 19' 10.5" E 
em uma linha reta numa distância de 3.6684 m até o ponto 
P26
A partir deste ponto, segue-se na direção N 07° 09' 07.6" W 
em uma linha reta numa distância de 42.9528 m até o ponto 
P27
A partir deste ponto, segue-se na direção N 78° 24' 19.8" E 
em uma linha reta numa distância de 10.1003 m até o ponto 
P28
A partir deste ponto, segue-se na direção S 07° 27' 37.0" E 
em uma linha reta numa distância de 3.3280 m até o ponto 
P29
A partir deste ponto, segue-se na direção S 31° 31' 56.5" E 
em uma linha reta numa distância de 4.3013 m até o ponto 
P30
A partir deste ponto, segue-se na direção S 84° 36' 29.0" E 
em uma linha reta numa distância de 5.7019 m até o ponto 
P31
A partir deste ponto, segue-se na direção N 48° 14' 28.5" E 
em uma linha reta numa distância de 8.1365 m até o ponto 
P32
A partir deste ponto, segue-se na direção N 56° 19' 58.7" E 
em uma linha reta numa distância de 12.4782 m até o ponto 
P33
A partir deste ponto, segue-se na direção N 69° 12' 21.8" E 
em uma linha reta numa distância de 12.4783 m até o ponto 
P34
A partir deste ponto, segue-se na direção N 81° 33' 16.4" E 
em uma linha reta numa distância de 11.0161 m até o ponto 
P35
A partir deste ponto, segue-se na direção N 80° 55' 06.2" E 
em uma linha reta numa distância de 116.2137 m até o ponto 
P36
A partir deste ponto, segue-se na direção N 77° 46' 22.1" E 
em uma linha reta numa distância de 15.3611 m até o ponto 
P37
A partir deste ponto, segue-se na direção N 71° 36' 41.1" E 
em uma linha reta numa distância de 16.5270 m até o ponto 
P38
A partir deste ponto, segue-se na direção N 67° 27' 27.4" E 
em uma linha reta numa distância de 10.0802 m até o ponto 
P39
A partir deste ponto, segue-se na direção N 43° 59' 55.3" E 
em uma linha reta numa distância de 18.5567 m até o ponto 
P40
A partir deste ponto, segue-se na direção N 31° 03' 19.0" E 
em uma linha reta numa distância de 16.1585 m até o ponto 
P41
A partir deste ponto, segue-se na direção N 12° 50' 44.7" W 
em uma linha reta numa distância de 4.5001 m até o ponto 
P42
A partir deste ponto, segue-se na direção N 61° 07' 19.2" W 
em uma linha reta numa distância de 4.5001 m até o ponto 
P43
A partir deste ponto, segue-se na direção S 80° 15' 35.1" W 
em uma linha reta numa distância de 2.7521 m até o ponto 
P44
A partir deste ponto, segue-se na direção N 05° 57' 48.3" W 
em uma linha reta numa distância de 9.3586 m até o ponto 
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P45
A partir deste ponto, segue-se na direção N 62° 56' 55.1" E 
em uma linha reta numa distância de 34.4437 m até o ponto 
P46
A partir deste ponto, segue-se na direção N 47° 14' 48.1" E 
em uma linha reta numa distância de 8.2088 m até o ponto 
P47
A partir deste ponto, segue-se na direção N 52° 15' 37.8" E 
em uma linha reta numa distância de 40.1149 m até o ponto 
P48
A partir deste ponto, segue-se na direção N 35° 38' 21.5" E 
em uma linha reta numa distância de 6.6594 m até o ponto 
P49
A partir deste ponto, segue-se na direção N 79° 35' 30.0" E 
em uma linha reta numa distância de 4.9468 m até o ponto 
P50
A partir deste ponto, segue-se na direção N 58° 50' 35.4" E 
em uma linha reta numa distância de 5.5628 m até o ponto 
P51
A partir deste ponto, segue-se na direção N 39° 52' 26.1" E 
em uma linha reta numa distância de 34.7287 m até o ponto 
P52
A partir deste ponto, segue-se na direção N 22° 01' 46.6" E 
em uma linha reta numa distância de 8.7236 m até o ponto 
P53
A partir deste ponto, segue-se na direção N 45° 44' 20.4" E 
em uma linha reta numa distância de 93.4006 m até o ponto 
P54
A partir deste ponto, segue-se na direção N 24° 21' 36.5" E 
em uma linha reta numa distância de 12.6853 m até o ponto 
P55
A partir deste ponto, segue-se na direção N 24° 17' 42.5" E 
em uma linha reta numa distância de 17.4348 m até o ponto 
P56
A partir deste ponto, segue-se na direção N 19° 21' 51.4" E 
em uma linha reta numa distância de 35.0613 m até o ponto 
P57
A partir deste ponto, segue-se na direção N 15° 49' 41.6" E 
em uma linha reta numa distância de 59.5522 m até o ponto 
P58
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 20' 01.8" W 
em uma linha reta numa distância de 36.5635 m até o ponto 
P59
A partir deste ponto, segue-se na direção N 83° 03' 24.8" E 
em uma linha reta numa distância de 9.1030 m até o ponto 
P60
A partir deste ponto, segue-se na direção N 08° 15' 07.6" E 
em uma linha reta numa distância de 39.3320 m até o ponto 
P61
A partir deste ponto, segue-se na direção N 44° 39' 54.1" E 
em uma linha reta numa distância de 50.6161 m até o ponto 
P62
A partir deste ponto, segue-se na direção N 16° 30' 15.5" E 
em uma linha reta numa distância de 35.3637 m até o ponto 
P63
A partir deste ponto, segue-se na direção N 58° 14' 26.1" E 
em uma linha reta numa distância de 41.3547 m até o ponto 
P64
A partir deste ponto, segue-se na direção N 90° 00' 00.0" E 
em uma linha reta numa distância de 68.2319 m até o ponto 
P65
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 11' 51.2" E 
em uma linha reta numa distância de 28.6519 m até o ponto 
P66
A partir deste ponto, segue-se na direção N 71° 43' 07.3" E 
em uma linha reta numa distância de 49.3754 m até o ponto 
P67
A partir deste ponto, segue-se na direção N 38° 27' 05.7" E 

em uma linha reta numa distância de 5.9350 m até o ponto 
P68
A partir deste ponto, segue-se na direção S 71° 08' 11.1" E 
em uma linha reta numa distância de 53.8111 m até o ponto 
P69
A partir deste ponto, segue-se na direção N 81° 57' 35.1" E 
em uma linha reta numa distância de 2.8405 m até o ponto 
P70
A partir deste ponto, segue-se na direção N 45° 51' 25.1" E 
em uma linha reta numa distância de 50.7527 m até o ponto 
P71
A partir deste ponto, segue-se na direção N 15° 52' 15.9" W 
em uma linha reta numa distância de 37.0215 m até o ponto 
P72
A partir deste ponto, segue-se na direção N 26° 20' 31.6" E 
em uma linha reta numa distância de 48.1117 m até o ponto 
P73
A partir deste ponto, segue-se na direção N 39° 27' 16.9" E 
em uma linha reta numa distância de 61.2618 m até o ponto 
P74
A partir deste ponto, segue-se na direção N 54° 54' 59.1" E 
em uma linha reta numa distância de 42.9693 m até o ponto 
P75
A partir deste ponto, segue-se na direção N 33° 55' 47.9" E 
em uma linha reta numa distância de 27.7479 m até o ponto 
P76
A partir deste ponto, segue-se na direção N 82° 52' 30.0" E 
em uma linha reta numa distância de 50.6230 m até o ponto 
P77
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 58' 29.5" E 
em uma linha reta numa distância de 60.1227 m até o ponto 
P78
A partir deste ponto, segue-se na direção N 65° 47' 16.5" E 
em uma linha reta numa distância de 44.1815 m até o ponto 
P79
A partir deste ponto, segue-se na direção N 02° 49' 37.4" E 
em uma linha reta numa distância de 31.7327 m até o ponto 
P80
A partir deste ponto, segue-se na direção N 48° 42' 55.0" E 
em uma linha reta numa distância de 45.6794 m até o ponto 
P81
A partir deste ponto, segue-se na direção N 10° 56' 01.8" E 
em uma linha reta numa distância de 37.5178 m até o ponto 
P82
A partir deste ponto, segue-se na direção N 18° 35' 27.6" E 
em uma linha reta numa distância de 48.5812 m até o ponto 
P83
A partir deste ponto, segue-se na direção N 42° 30' 37.6" E 
em uma linha reta numa distância de 54.5147 m até o ponto 
P84
A partir deste ponto, segue-se na direção N 79° 54' 09.0" E 
em uma linha reta numa distância de 31.0386 m até o ponto 
P85
A partir deste ponto, segue-se na direção N 63° 04' 04.2" E 
em uma linha reta numa distância de 25.1131 m até o ponto 
P86
A partir deste ponto, segue-se na direção N 38° 34' 52.3" E 
em uma linha reta numa distância de 35.2493 m até o ponto 
P87
A partir deste ponto, segue-se na direção N 06° 08' 33.8" E 
em uma linha reta numa distância de 93.8870 m até o ponto 
P88
A partir deste ponto, segue-se na direção N 33° 32' 10.2" E 
em uma linha reta numa distância de 43.1889 m até o ponto 
P89
A partir deste ponto, segue-se na direção N 56° 12' 21.3" E 
em uma linha reta numa distância de 63.9707 m até o ponto 
P90
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A partir deste ponto, segue-se na direção N 70° 55' 50.6" E 
em uma linha reta numa distância de 4.9101 m até o ponto 
P91
A partir deste ponto, segue-se na direção N 31° 12' 41.4" E 
em uma linha reta numa distância de 8.6112 m até o ponto 
P92
A partir deste ponto, segue-se na direção N 39° 24' 10.3" E 
em uma linha reta numa distância de 7.2122 m até o ponto 
P93
A partir deste ponto, segue-se na direção N 48° 07' 13.8" E 
em uma linha reta numa distância de 7.1885 m até o ponto 
P94
A partir deste ponto, segue-se na direção N 63° 15' 54.6" E 
em uma linha reta numa distância de 10.2320 m até o ponto 
P95
A partir deste ponto, segue-se na direção N 67° 24' 42.0" E 
em uma linha reta numa distância de 8.6494 m até o ponto 
P96
A partir deste ponto, segue-se na direção N 86° 23' 35.4" E 
em uma linha reta numa distância de 10.8012 m até o ponto 
P97
A partir deste ponto, segue-se na direção S 80° 58' 50.2" E 
em uma linha reta numa distância de 11.1240 m até o ponto 
P98
A partir deste ponto, segue-se na direção S 65° 59' 42.8" E 
em uma linha reta numa distância de 8.9832 m até o ponto 
P99
A partir deste ponto, segue-se na direção S 56° 07' 20.7" E 
em uma linha reta numa distância de 7.5004 m até o ponto 
P100
A partir deste ponto, segue-se na direção S 52° 01' 24.8" E 
em uma linha reta numa distância de 38.8570 m até o ponto 
P101
A partir deste ponto, segue-se na direção N 49° 05' 07.8" E 
em uma linha reta numa distância de 7.1867 m até o ponto 
P102
A partir deste ponto, segue-se na direção N 83° 14' 00.9" E 
em uma linha reta numa distância de 24.8706 m até o ponto 
P103
A partir deste ponto, segue-se na direção S 64° 47' 55.6" E 
em uma linha reta numa distância de 31.4593 m até o ponto 
P104
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 10' 17.7" W 
em uma linha reta numa distância de 1.2690 m até o ponto 
P105
A partir deste ponto, segue-se na direção S 31° 42' 48.5" E 
em uma linha reta numa distância de 45.0557 m até o ponto 
P106
A partir deste ponto, segue-se na direção S 33° 46' 19.7" E 
em uma linha reta numa distância de 81.4484 m até o ponto 
P107
A partir deste ponto, segue-se na direção S 33° 54' 22.5" E 
em uma linha reta numa distância de 14.4582 m até o ponto 
P108
A partir deste ponto, segue-se na direção S 39° 43' 07.5" E 
em uma linha reta numa distância de 24.3526 m até o ponto 
P109
A partir deste ponto, segue-se na direção S 16° 10' 15.0" E 
em uma linha reta numa distância de 150.0401 m até o ponto 
P110
A partir deste ponto, segue-se na direção S 16° 08' 39.6" W 
em uma linha reta numa distância de 33.1197 m até o ponto 
P111
A partir deste ponto, segue-se na direção S 18° 07' 53.7" E 
em uma linha reta numa distância de 9.4544 m até o ponto 
P112
A partir deste ponto, segue-se na direção S 61° 26' 37.6" E 
em uma linha reta numa distância de 32.8701 m até o ponto 

P113
A partir deste ponto, segue-se na direção N 88° 29' 33.2" E 
em uma linha reta numa distância de 31.8247 m até o ponto 
P114
A partir deste ponto, segue-se na direção S 60° 14' 30.6" E 
em uma linha reta numa distância de 35.6781 m até o ponto 
P115
A partir deste ponto, segue-se na direção S 39° 40' 30.1" E 
em uma linha reta numa distância de 104.2566 m até o ponto 
P116
A partir deste ponto, segue-se na direção S 23° 29' 54.7" E 
em uma linha reta numa distância de 52.4923 m até o ponto 
P117
A partir deste ponto, segue-se na direção S 43° 43' 37.0" E 
em uma linha reta numa distância de 106.5847 m até o ponto 
P118
A partir deste ponto, segue-se na direção S 23° 34' 29.7" E 
em uma linha reta numa distância de 25.1195 m até o ponto 
P119
A partir deste ponto, segue-se na direção S 14° 04' 03.6" W 
em uma linha reta numa distância de 10.2572 m até o ponto 
P120
A partir deste ponto, segue-se na direção N 79° 58' 53.7" E 
em uma linha reta numa distância de 1.4940 m até o ponto 
P121
A partir deste ponto, segue-se na direção N 52° 49' 12.3" E 
em uma linha reta numa distância de 6.6235 m até o ponto 
P122
A partir deste ponto, segue-se na direção N 47° 37' 10.5" E 
em uma linha reta numa distância de 11.3776 m até o ponto 
P123
A partir deste ponto, segue-se na direção N 41° 33' 05.2" E 
em uma linha reta numa distância de 9.2808 m até o ponto 
P124
A partir deste ponto, segue-se na direção N 35° 07' 31.8" E 
em uma linha reta numa distância de 14.1784 m até o ponto 
P125
A partir deste ponto, segue-se na direção N 26° 21' 33.6" E 
em uma linha reta numa distância de 12.6059 m até o ponto 
P126
A partir deste ponto, segue-se na direção N 19° 00' 20.3" E 
em uma linha reta numa distância de 20.4338 m até o ponto 
P127
A partir deste ponto, segue-se na direção N 21° 18' 28.3" E 
em uma linha reta numa distância de 19.2900 m até o ponto 
P128
A partir deste ponto, segue-se na direção N 27° 22' 56.2" E 
em uma linha reta numa distância de 14.9407 m até o ponto 
P129
A partir deste ponto, segue-se na direção N 32° 00' 39.5" E 
em uma linha reta numa distância de 15.1892 m até o ponto 
P130
A partir deste ponto, segue-se na direção N 37° 38' 01.2" E 
em uma linha reta numa distância de 16.5161 m até o ponto 
P131
A partir deste ponto, segue-se na direção N 32° 41' 46.8" E 
em uma linha reta numa distância de 53.3205 m até o ponto 
P132
A partir deste ponto, segue-se na direção N 27° 24' 02.7" E 
em uma linha reta numa distância de 43.1691 m até o ponto 
P133
A partir deste ponto, segue-se na direção N 26° 57' 51.3" E 
em uma linha reta numa distância de 51.5890 m até o ponto 
P134
A partir deste ponto, segue-se na direção N 47° 51' 15.0" W 
em uma linha reta numa distância de 35.2630 m até o ponto 
P135
A partir deste ponto, segue-se na direção N 40° 36' 35.1" E 
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em uma linha reta numa distância de 10.8631 m até o ponto 
P136
A partir deste ponto, segue-se na direção S 49° 27' 12.4" E 
em uma linha reta numa distância de 32.4709 m até o ponto 
P137
A partir deste ponto, segue-se na direção N 30° 00' 57.2" E 
em uma linha reta numa distância de 8.6037 m até o ponto 
P138
A partir deste ponto, segue-se na direção N 64° 08' 10.0" E 
em uma linha reta numa distância de 18.7773 m até o ponto 
P139
A partir deste ponto, segue-se na direção N 13° 34' 03.5" E 
em uma linha reta numa distância de 13.8431 m até o ponto 
P140
A partir deste ponto, segue-se na direção S 77° 12' 05.4" E 
em uma linha reta numa distância de 8.3052 m até o ponto 
P141
A partir deste ponto, segue-se na direção S 12° 37' 43.9" W 
em uma linha reta numa distância de 13.4919 m até o ponto 
P142
A partir deste ponto, segue-se na direção S 81° 14' 03.5" E 
em uma linha reta numa distância de 13.3745 m até o ponto 
P143
A partir deste ponto, segue-se na direção N 58° 51' 05.3" E 
em uma linha reta numa distância de 44.5097 m até o ponto 
P144
A partir deste ponto, segue-se na direção N 80° 17' 22.0" E 
em uma linha reta numa distância de 79.4161 m até o ponto 
P145
A partir deste ponto, segue-se na direção N 64° 32' 12.3" E 
em uma linha reta numa distância de 29.2093 m até o ponto 
P146
A partir deste ponto, segue-se na direção N 25° 48' 16.1" E 
em uma linha reta numa distância de 42.3118 m até o ponto 
P147
A partir deste ponto, segue-se na direção N 24° 46' 30.5" W 
em uma linha reta numa distância de 89.9018 m até o ponto 
P148
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 51' 02.3" W 
em uma linha reta numa distância de 43.6329 m até o ponto 
P149
A partir deste ponto, segue-se na direção N 73° 54' 32.2" W 
em uma linha reta numa distância de 22.6548 m até o ponto 
P150
A partir deste ponto, segue-se na direção N 16° 09' 52.2" W 
em uma linha reta numa distância de 30.0723 m até o ponto 
P151
A partir deste ponto, segue-se na direção N 25° 23' 16.1" E 
em uma linha reta numa distância de 27.3376 m até o ponto 
P152
A partir deste ponto, segue-se na direção N 87° 10' 22.4" E 
em uma linha reta numa distância de 67.8959 m até o ponto 
P153
A partir deste ponto, segue-se na direção S 07° 04' 00.2" E 
em uma linha reta numa distância de 102.0768 m até o ponto 
P154
A partir deste ponto, segue-se na direção S 50° 37' 03.2" E 
em uma linha reta numa distância de 36.2858 m até o ponto 
P155
A partir deste ponto, segue-se na direção S 06° 42' 35.4" E 
em uma linha reta numa distância de 28.6611 m até o ponto 
P156
A partir deste ponto, segue-se na direção S 33° 53' 45.8" E 
em uma linha reta numa distância de 32.2757 m até o ponto 
P157
A partir deste ponto, segue-se na direção S 04° 16' 04.4" W 
em uma linha reta numa distância de 28.1242 m até o ponto 
P158

A partir deste ponto, segue-se na direção S 44° 31' 06.3" W 
em uma linha reta numa distância de 35.2247 m até o ponto 
P159
A partir deste ponto, segue-se na direção S 22° 37' 12.0" W 
em uma linha reta numa distância de 43.5344 m até o ponto 
P160
A partir deste ponto, segue-se na direção S 66° 18' 13.8" W 
em uma linha reta numa distância de 82.2856 m até o ponto 
P161
A partir deste ponto, segue-se na direção S 84° 38' 39.1" W 
em uma linha reta numa distância de 53.8158 m até o ponto 
P162
A partir deste ponto, segue-se na direção S 59° 03' 01.9" W 
em uma linha reta numa distância de 53.4038 m até o ponto 
P163
A partir deste ponto, segue-se na direção S 49° 22' 10.8" E 
em uma linha reta numa distância de 0.3851 m até o ponto 
P164
A partir deste ponto, segue-se na direção S 58° 39' 27.9" W 
em uma linha reta numa distância de 11.9029 m até o ponto 
P165
A partir deste ponto, segue-se na direção S 30° 35' 49.7" W 
em uma linha reta numa distância de 157.0785 m até o ponto 
P166
A partir deste ponto, segue-se na direção S 25° 30' 11.1" W 
em uma linha reta numa distância de 181.8062 m até o ponto 
P167
A partir deste ponto, segue-se na direção S 70° 07' 40.2" W 
em uma linha reta numa distância de 36.9437 m até o ponto 
P168
A partir deste ponto, segue-se na direção S 28° 32' 18.9" W 
em uma linha reta numa distância de 44.8083 m até o ponto 
P169
A partir deste ponto, segue-se na direção S 61° 14' 28.7" W 
em uma linha reta numa distância de 44.3405 m até o ponto 
P170
A partir deste ponto, segue-se na direção S 25° 18' 05.0" W 
em uma linha reta numa distância de 76.3979 m até o ponto 
P171
A partir deste ponto, segue-se na direção N 75° 17' 16.4" W 
em uma linha reta numa distância de 77.4694 m até o ponto 
P172
A partir deste ponto, segue-se na direção N 12° 10' 17.2" E 
em uma linha reta numa distância de 65.5187 m até o ponto 
P173
A partir deste ponto, segue-se na direção N 48° 39' 08.0" E 
em uma linha reta numa distância de 27.8801 m até o ponto 
P174
A partir deste ponto, segue-se na direção N 15° 53' 34.4" E 
em uma linha reta numa distância de 62.6742 m até o ponto 
P175
A partir deste ponto, segue-se na direção N 31° 12' 22.2" E 
em uma linha reta numa distância de 32.3252 m até o ponto 
P176
A partir deste ponto, segue-se na direção N 41° 09' 09.0" W 
em uma linha reta numa distância de 31.9099 m até o ponto 
P177
A partir deste ponto, segue-se na direção N 70° 03' 58.2" W 
em uma linha reta numa distância de 3.5869 m até o ponto 
P178
A partir deste ponto, segue-se na direção N 89° 05' 17.6" W 
em uma linha reta numa distância de 48.1565 m até o ponto 
P179
A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 54' 42.6" E 
em uma linha reta numa distância de 10.0040 m até o ponto 
P180
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 05' 18.3" E 
em uma linha reta numa distância de 28.9449 m até o ponto 
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P181
A partir deste ponto, segue-se na direção N 48° 22' 27.5" W 
em uma linha reta numa distância de 51.6780 m até o ponto 
P182
A partir deste ponto, segue-se na direção N 23° 04' 13.3" W 
em uma linha reta numa distância de 49.1388 m até o ponto 
P183
A partir deste ponto, segue-se na direção N 41° 58' 58.6" W 
em uma linha reta numa distância de 23.5455 m até o ponto 
P184
A partir deste ponto, segue-se na direção N 36° 37' 31.6" W 
em uma linha reta numa distância de 8.3672 m até o ponto 
P185
A partir deste ponto, segue-se na direção N 28° 03' 58.5" W 
em uma linha reta numa distância de 9.9504 m até o ponto 
P186
A partir deste ponto, segue-se na direção N 16° 03' 00.3" W 
em uma linha reta numa distância de 12.2093 m até o ponto 
P187
A partir deste ponto, segue-se na direção N 04° 03' 04.5" W 
em uma linha reta numa distância de 52.7851 m até o ponto 
P188
A partir deste ponto, segue-se na direção S 17° 50' 06.0" W 
em uma linha reta numa distância de 72.8386 m até o ponto 
P189
A partir deste ponto, segue-se na direção S 88° 51' 15.3" W 
em uma linha reta numa distância de 41.8685 m até o ponto 
P190
A partir deste ponto, segue-se na direção N 58° 41' 23.8" W 
em uma linha reta numa distância de 47.5254 m até o ponto 
P191
A partir deste ponto, segue-se na direção N 05° 17' 49.3" E 
em uma linha reta numa distância de 63.4798 m até o ponto 
P192
A partir deste ponto, segue-se na direção N 25° 47' 32.4" W 
em uma linha reta numa distância de 97.1677 m até o ponto 
P193
A partir deste ponto, segue-se na direção N 01° 49' 40.8" E 
em uma linha reta numa distância de 10.5081 m até o ponto 
P194
A partir deste ponto, segue-se na direção N 14° 58' 54.8" W 
em uma linha reta numa distância de 37.2533 m até o ponto 
P195
A partir deste ponto, segue-se na direção N 15° 20' 20.6" W 
em uma linha reta numa distância de 62.8457 m até o ponto 
P196
A partir deste ponto, segue-se na direção N 16° 43' 32.6" W 
em uma linha reta numa distância de 13.4487 m até o ponto 
P197
A partir deste ponto, segue-se na direção N 24° 45' 06.5" W 
em uma linha reta numa distância de 41.3355 m até o ponto 
P198
A partir deste ponto, segue-se na direção N 80° 22' 10.9" W 
em uma linha reta numa distância de 41.8171 m até o ponto 
P199
A partir deste ponto, segue-se na direção N 50° 49' 58.7" W 
em uma linha reta numa distância de 27.7593 m até o ponto 
P200
A partir deste ponto, segue-se na direção S 54° 30' 06.6" W 
em uma linha reta numa distância de 10.8225 m até o ponto 
P201
A partir deste ponto, segue-se na direção S 41° 30' 22.8" W 
em uma linha reta numa distância de 53.8456 m até o ponto 
P202
A partir deste ponto, segue-se na direção S 28° 29' 26.8" W 
em uma linha reta numa distância de 24.5379 m até o ponto 
P203
A partir deste ponto, segue-se na direção S 21° 18' 14.3" W 

em uma linha reta numa distância de 16.3153 m até o ponto 
P204
A partir deste ponto, segue-se na direção S 14° 51' 55.4" W 
em uma linha reta numa distância de 6.8030 m até o ponto 
P205
A partir deste ponto, segue-se na direção S 47° 01' 47.8" W 
em uma linha reta numa distância de 31.2252 m até o ponto 
P206
A partir deste ponto, segue-se na direção S 60° 44' 35.2" W 
em uma linha reta numa distância de 20.7570 m até o ponto 
P207
A partir deste ponto, segue-se na direção S 52° 31' 24.1" W 
em uma linha reta numa distância de 9.5775 m até o ponto 
P208
A partir deste ponto, segue-se na direção S 69° 43' 38.4" W 
em uma linha reta numa distância de 16.6009 m até o ponto 
P209
A partir deste ponto, segue-se na direção S 53° 31' 51.4" W 
em uma linha reta numa distância de 38.7741 m até o ponto 
P210
A partir deste ponto, segue-se na direção S 34° 27' 15.3" W 
em uma linha reta numa distância de 69.4154 m até o ponto 
P211
A partir deste ponto, segue-se na direção S 22° 51' 39.5" W 
em uma linha reta numa distância de 31.3995 m até o ponto 
P212
A partir deste ponto, segue-se na direção S 30° 56' 25.0" W 
em uma linha reta numa distância de 15.6087 m até o ponto 
P213
A partir deste ponto, segue-se na direção S 14° 57' 25.8" W 
em uma linha reta numa distância de 14.8894 m até o ponto 
P214
A partir deste ponto, segue-se na direção S 52° 15' 11.9" W 
em uma linha reta numa distância de 32.8222 m até o ponto 
P215
A partir deste ponto, segue-se na direção N 86° 52' 19.7" W 
em uma linha reta numa distância de 22.6614 m até o ponto 
P216
A partir deste ponto, segue-se na direção S 62° 49' 32.6" W 
em uma linha reta numa distância de 46.2068 m até o ponto 
P217
A partir deste ponto, segue-se na direção S 37° 08' 26.3" W 
em uma linha reta numa distância de 4.6514 m até o ponto 
P218
A partir deste ponto, segue-se na direção S 11° 59' 53.4" W 
em uma linha reta numa distância de 27.3657 m até o ponto 
P219
A partir deste ponto, segue-se na direção S 33° 07' 20.5" E 
em uma linha reta numa distância de 6.2478 m até o ponto 
P220
A partir deste ponto, segue-se na direção S 74° 03' 59.1" E 
em uma linha reta numa distância de 13.8626 m até o ponto 
P221
A partir deste ponto, segue-se na direção S 15° 20' 18.2" W 
em uma linha reta numa distância de 9.0527 m até o ponto 
P222
A partir deste ponto, segue-se na direção N 77° 53' 03.7" W 
em uma linha reta numa distância de 17.0722 m até o ponto 
P223
A partir deste ponto, segue-se na direção S 09° 17' 19.1" W 
em uma linha reta numa distância de 9.3775 m até o ponto 
P224
A partir deste ponto, segue-se na direção N 81° 37' 40.4" W 
em uma linha reta numa distância de 10.1654 m até o ponto 
P225
A partir deste ponto, segue-se na direção N 08° 22' 20.9" E 
em uma linha reta numa distância de 10.3745 m até o ponto 
P226
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A partir deste ponto, segue-se na direção N 21° 15' 24.2" W 
em uma linha reta numa distância de 2.6761 m até o ponto 
P227
A partir deste ponto, segue-se na direção N 85° 27' 02.3" W 
em uma linha reta numa distância de 3.0712 m até o ponto 
P228
A partir deste ponto, segue-se na direção S 44° 21' 30.1" W 
em uma linha reta numa distância de 16.7389 m até o ponto 
P229
A partir deste ponto, segue-se na direção N 45° 42' 30.0" W 
em uma linha reta numa distância de 10.0040 m até o ponto 
P230
A partir deste ponto, segue-se na direção N 43° 28' 26.8" E 
em uma linha reta numa distância de 25.6596 m até o ponto 
P231
A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 25' 11.2" E 
em uma linha reta numa distância de 6.9885 m até o ponto 
P232
A partir deste ponto, segue-se na direção N 78° 25' 46.5" W 
em uma linha reta numa distância de 6.9885 m até o ponto 
P233
A partir deste ponto, segue-se na direção S 61° 56' 59.1" W 
em uma linha reta numa distância de 98.0757 m até o ponto 
P234
A partir deste ponto, segue-se na direção S 48° 46' 33.3" W 
em uma linha reta numa distância de 57.9071 m até o ponto 
P235
A partir deste ponto, segue-se na direção S 21° 18' 15.1" W 
em uma linha reta numa distância de 52.9671 m até o ponto 
P236
A partir deste ponto, segue-se na direção S 03° 06' 12.8" W 
em uma linha reta numa distância de 3.5205 m até o ponto 
P237
A partir deste ponto, segue-se na direção S 43° 32' 26.1" E 
em uma linha reta numa distância de 5.1640 m até o ponto 
P238
A partir deste ponto, segue-se na direção S 73° 59' 08.2" E 
em uma linha reta numa distância de 24.6025 m até o ponto 
P239
A partir deste ponto, segue-se na direção N 64° 26' 17.1" E 
em uma linha reta numa distância de 7.1780 m até o ponto 
P240
A partir deste ponto, segue-se na direção N 23° 46' 29.8" E 
em uma linha reta numa distância de 11.6568 m até o ponto 
P241
A partir deste ponto, segue-se na direção N 34° 08' 37.1" E 
em uma linha reta numa distância de 11.4914 m até o ponto 
P242
A partir deste ponto, segue-se na direção N 42° 50' 55.8" E 
em uma linha reta numa distância de 33.4788 m até o ponto 
P243
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 35' 43.3" E 
em uma linha reta numa distância de 8.5034 m até o ponto 
P244
A partir deste ponto, segue-se na direção S 16° 12' 35.3" E 
em uma linha reta numa distância de 12.0037 m até o ponto 
P245
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 16' 17.6" E 
em uma linha reta numa distância de 8.5034 m até o ponto 
P246
A partir deste ponto, segue-se na direção S 87° 25' 01.6" W 
em uma linha reta numa distância de 13.6093 m até o ponto 
P247
A partir deste ponto, segue-se na direção S 59° 46' 25.8" W 
em uma linha reta numa distância de 14.5401 m até o ponto 
P248
A partir deste ponto, segue-se na direção S 28° 49' 38.9" W 
em uma linha reta numa distância de 12.4026 m até o ponto 

P249
A partir deste ponto, segue-se na direção S 14° 59' 09.5" W 
em uma linha reta numa distância de 21.9505 m até o ponto 
P250
A partir deste ponto, segue-se na direção S 05° 50' 38.0" W 
em uma linha reta numa distância de 17.9663 m até o ponto 
P251
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 46' 54.6" E 
em uma linha reta numa distância de 100.0079 m até o ponto 
P252
A partir deste ponto, segue-se na direção S 87° 43' 16.8" W 
em uma linha reta numa distância de 8.7979 m até o ponto 
P253
A partir deste ponto, segue-se na direção S 05° 42' 45.6" W 
em uma linha reta numa distância de 42.3360 m até o ponto 
P254
A partir deste ponto, segue-se na direção S 82° 52' 29.6" W 
em uma linha reta numa distância de 53.9978 m até o ponto 
P255
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 54' 42.0" W 
em uma linha reta numa distância de 49.0908 m até o ponto 
P256
A partir deste ponto, segue-se na direção N 45° 57' 54.4" W 
em uma linha reta numa distância de 65.8292 m até o ponto 
P257
A partir deste ponto, segue-se na direção N 78° 12' 16.9" W 
em uma linha reta numa distância de 49.9741 m até o ponto 
P258
A partir deste ponto, segue-se na direção S 87° 06' 43.4" W 
em uma linha reta numa distância de 91.5112 m até o ponto 
P259
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 15' 58.0" W 
em uma linha reta numa distância de 55.5720 m até o ponto 
P260
A partir deste ponto, segue-se na direção S 37° 56' 12.5" W 
em uma linha reta numa distância de 37.3198 m até o ponto 
P261
A partir deste ponto, segue-se na direção S 88° 57' 32.1" E 
em uma linha reta numa distância de 17.0453 m até o ponto 
P262
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 00' 00.0" W 
em uma linha reta numa distância de 8.6625 m até o ponto 
P263
A partir deste ponto, segue-se na direção N 88° 58' 39.7" W 
em uma linha reta numa distância de 22.9914 m até o ponto 
P264
A partir deste ponto, segue-se na direção S 44° 31' 34.0" W 
em uma linha reta numa distância de 8.0020 m até o ponto 
P265
A partir deste ponto, segue-se na direção S 10° 20' 46.5" W 
em uma linha reta numa distância de 19.9341 m até o ponto 
P266
A partir deste ponto, segue-se na direção S 55° 33' 26.9" E 
em uma linha reta numa distância de 6.1710 m até o ponto 
P267
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 40' 01.0" E 
em uma linha reta numa distância de 11.9910 m até o ponto 
P268
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 19' 57.6" W 
em uma linha reta numa distância de 7.8541 m até o ponto 
P269
A partir deste ponto, segue-se na direção N 89° 39' 48.1" W 
em uma linha reta numa distância de 13.1394 m até o ponto 
P270
A partir deste ponto, segue-se na direção S 49° 20' 26.5" W 
em uma linha reta numa distância de 7.2190 m até o ponto 
P271
A partir deste ponto, segue-se na direção S 16° 17' 52.7" W 
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em uma linha reta numa distância de 17.0408 m até o ponto 
P272
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 34' 23.7" W 
em uma linha reta numa distância de 4.4400 m até o ponto 
P273
A partir deste ponto, segue-se na direção S 55° 32' 11.9" E 
em uma linha reta numa distância de 6.0439 m até o ponto 
P274
A partir deste ponto, segue-se na direção S 88° 50' 56.6" E 
em uma linha reta numa distância de 12.7947 m até o ponto 
P275
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 00' 00.0" W 
em uma linha reta numa distância de 7.9604 m até o ponto 
P276
A partir deste ponto, segue-se na direção N 90° 00' 00.0" W 
em uma linha reta numa distância de 28.2512 m até o ponto 
P277
A partir deste ponto, segue-se na direção S 57° 20' 20.0" W 
em uma linha reta numa distância de 6.3400 m até o ponto 
P278
A partir deste ponto, segue-se na direção S 12° 47' 16.5" W 
em uma linha reta numa distância de 18.3968 m até o ponto 
P279
A partir deste ponto, segue-se na direção S 07° 07' 54.5" E 
em uma linha reta numa distância de 4.4985 m até o ponto 
P280
A partir deste ponto, segue-se na direção S 55° 23' 22.8" E 
em uma linha reta numa distância de 4.4985 m até o ponto 
P281
A partir deste ponto, segue-se na direção S 88° 54' 00.9" E 
em uma linha reta numa distância de 16.5162 m até o ponto 
P282
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 11' 33.1" E 
em uma linha reta numa distância de 8.0949 m até o ponto 
P283
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 48' 27.9" W 
em uma linha reta numa distância de 21.4869 m até o ponto 
P284
A partir deste ponto, segue-se na direção S 71° 36' 22.2" W 
em uma linha reta numa distância de 3.4375 m até o ponto 
P285
A partir deste ponto, segue-se na direção S 22° 52' 37.5" W 
em uma linha reta numa distância de 19.8721 m até o ponto 
P286
A partir deste ponto, segue-se na direção S 08° 05' 37.0" E 
em uma linha reta numa distância de 5.2404 m até o ponto 
P287
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 24' 05.5" E 
em uma linha reta numa distância de 5.4437 m até o ponto 
P288
A partir deste ponto, segue-se na direção S 88° 57' 36.0" E 
em uma linha reta numa distância de 20.0819 m até o ponto 
P289
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 18' 02.5" W 
em uma linha reta numa distância de 7.4759 m até o ponto 
P290
A partir deste ponto, segue-se na direção N 88° 41' 57.3" W 
em uma linha reta numa distância de 24.0742 m até o ponto 
P291
A partir deste ponto, segue-se na direção S 53° 38' 56.5" W 
em uma linha reta numa distância de 6.7221 m até o ponto 
P292
A partir deste ponto, segue-se na direção S 15° 59' 48.8" W 
em uma linha reta numa distância de 18.9553 m até o ponto 
P293
A partir deste ponto, segue-se na direção N 74° 00' 10.2" W 
em uma linha reta numa distância de 7.2666 m até o ponto 
P294

A partir deste ponto, segue-se na direção N 18° 14' 33.1" E 
em uma linha reta numa distância de 6.9205 m até o ponto 
P295
A partir deste ponto, segue-se na direção N 30° 32' 33.8" W 
em uma linha reta numa distância de 8.2780 m até o ponto 
P296
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 17' 18.2" W 
em uma linha reta numa distância de 10.4037 m até o ponto 
P297
A partir deste ponto, segue-se na direção S 51° 12' 03.6" W 
em uma linha reta numa distância de 12.8778 m até o ponto 
P298
A partir deste ponto, segue-se na direção S 28° 53' 13.3" W 
em uma linha reta numa distância de 14.5229 m até o ponto 
P299
A partir deste ponto, segue-se na direção S 23° 33' 24.9" W 
em uma linha reta numa distância de 6.6411 m até o ponto 
P300
A partir deste ponto, segue-se na direção S 26° 33' 37.0" W 
em uma linha reta numa distância de 19.3059 m até o ponto 
P301
A partir deste ponto, segue-se na direção S 31° 00' 47.3" W 
em uma linha reta numa distância de 12.6946 m até o ponto 
P302
A partir deste ponto, segue-se na direção S 26° 45' 15.7" W 
em uma linha reta numa distância de 8.0404 m até o ponto 
P303
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 52' 07.9" W 
em uma linha reta numa distância de 20.7469 m até o ponto 
P304
A partir deste ponto, segue-se na direção S 65° 45' 05.3" W 
em uma linha reta numa distância de 8.4143 m até o ponto 
P305
A partir deste ponto, segue-se na direção N 24° 10' 58.8" W 
em uma linha reta numa distância de 4.5902 m até o ponto 
P306
A partir deste ponto, segue-se na direção N 73° 29' 28.3" W 
em uma linha reta numa distância de 4.5903 m até o ponto 
P307
A partir deste ponto, segue-se na direção S 48° 32' 40.9" W 
em uma linha reta numa distância de 10.0679 m até o ponto 
P308
A partir deste ponto, segue-se na direção S 48° 06' 17.1" W 
em uma linha reta numa distância de 23.1082 m até o ponto 
P309
A partir deste ponto, segue-se na direção S 25° 18' 21.9" W 
em uma linha reta numa distância de 4.7039 m até o ponto 
P310
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 00' 00.0" W 
em uma linha reta numa distância de 12.1076 m até o ponto 
P311
A partir deste ponto, segue-se na direção S 77° 44' 13.3" W 
em uma linha reta numa distância de 8.0283 m até o ponto 
P312
A partir deste ponto, segue-se na direção N 23° 40' 12.5" W 
em uma linha reta numa distância de 4.4178 m até o ponto 
P313
A partir deste ponto, segue-se na direção N 71° 00' 23.2" W 
em uma linha reta numa distância de 4.4177 m até o ponto 
P314
A partir deste ponto, segue-se na direção S 61° 26' 29.0" W 
em uma linha reta numa distância de 27.8186 m até o ponto 
P315
A partir deste ponto, segue-se na direção S 32° 11' 16.5" W 
em uma linha reta numa distância de 5.7757 m até o ponto 
P316
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 31' 45.8" W 
em uma linha reta numa distância de 22.4685 m até o ponto 
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P317
A partir deste ponto, segue-se na direção N 90° 00' 00.0" W 
em uma linha reta numa distância de 7.6977 m até o ponto 
P318
A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 00' 00.0" E 
em uma linha reta numa distância de 11.2474 m até o ponto 
P319
A partir deste ponto, segue-se na direção N 34° 58' 39.6" W 
em uma linha reta numa distância de 6.3083 m até o ponto 
P320
A partir deste ponto, segue-se na direção S 31° 50' 23.3" W 
em uma linha reta numa distância de 56.2609 m até o ponto 
P321
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 07' 21.9" W 
em uma linha reta numa distância de 11.5798 m até o ponto 
P322
A partir deste ponto, segue-se na direção N 90° 00' 00.0" W 
em uma linha reta numa distância de 4.0286 m até o ponto 
P323
A partir deste ponto, segue-se na direção S 17° 00' 59.3" W 
em uma linha reta numa distância de 31.2312 m até o ponto 
P324
A partir deste ponto, segue-se na direção S 62° 59' 14.4" W 
em uma linha reta numa distância de 23.9628 m até o ponto 
P325
A partir deste ponto, segue-se na direção S 81° 09' 02.6" W 
em uma linha reta numa distância de 25.1209 m até o ponto 
P326
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 13' 30.9" E 
em uma linha reta numa distância de 7.5802 m até o ponto 
P327
A partir deste ponto, segue-se na direção S 56° 37' 14.8" E 
em uma linha reta numa distância de 5.9659 m até o ponto 
P328
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 27' 02.3" E 
em uma linha reta numa distância de 8.2289 m até o ponto 
P329
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 03' 45.1" W 
em uma linha reta numa distância de 13.1980 m até o ponto 
P330
A partir deste ponto, segue-se na direção N 89° 18' 16.2" W 
em uma linha reta numa distância de 161.4717 m até o ponto 
P331
A partir deste ponto, segue-se na direção S 51° 57' 48.6" W 
em uma linha reta numa distância de 6.8852 m até o ponto 
P332
A partir deste ponto, segue-se na direção S 03° 40' 14.2" W 
em uma linha reta numa distância de 9.0877 m até o ponto 
P333
A partir deste ponto, segue-se na direção S 20° 13' 00.1" E 
em uma linha reta numa distância de 13.5361 m até o ponto 
P334
A partir deste ponto, segue-se na direção S 28° 16' 13.7" E 
em uma linha reta numa distância de 12.1252 m até o ponto 
P335
A partir deste ponto, segue-se na direção S 14° 21' 29.0" E 
em uma linha reta numa distância de 12.1251 m até o ponto 
P336
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 26' 45.9" E 
em uma linha reta numa distância de 12.1252 m até o ponto 
P337
A partir deste ponto, segue-se na direção S 12° 27' 24.1" W 
em uma linha reta numa distância de 9.4023 m até o ponto 
P338
A partir deste ponto, segue-se na direção S 19° 51' 23.2" W 
em uma linha reta numa distância de 10.8289 m até o ponto 
P339
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 34' 04.0" W 

em uma linha reta numa distância de 20.7203 m até o ponto 
P340
A partir deste ponto, segue-se na direção S 17° 59' 17.6" E 
em uma linha reta numa distância de 15.4167 m até o ponto 
P341
A partir deste ponto, segue-se na direção S 51° 29' 04.1" E 
em uma linha reta numa distância de 12.9175 m até o ponto 
P342
A partir deste ponto, segue-se na direção S 64° 37' 20.6" E 
em uma linha reta numa distância de 4.6031 m até o ponto 
P343
A partir deste ponto, segue-se na direção S 02° 46' 39.4" E 
em uma linha reta numa distância de 8.5494 m até o ponto 
P344
A partir deste ponto, segue-se na direção S 03° 03' 10.4" E 
em uma linha reta numa distância de 62.8793 m até o ponto 
P345
A partir deste ponto, segue-se na direção S 07° 58' 59.9" W 
em uma linha reta numa distância de 69.3223 m até o ponto 
P346
A partir deste ponto, segue-se na direção S 42° 30' 37.9" W 
em uma linha reta numa distância de 19.0549 m até o ponto 
P347
A partir deste ponto, segue-se na direção S 42° 30' 38.8" W 
em uma linha reta numa distância de 8.2024 m até o ponto 
P348
A partir deste ponto, segue-se na direção S 70° 48' 21.3" W 
em uma linha reta numa distância de 31.5945 m até o ponto 
P349
A partir deste ponto, segue-se na direção S 56° 22' 13.0" W 
em uma linha reta numa distância de 19.2791 m até o ponto 
P350
A partir deste ponto, segue-se na direção S 77° 44' 10.6" W 
em uma linha reta numa distância de 14.1923 m até o ponto 
P351
A partir deste ponto, segue-se na direção S 65° 24' 39.9" W 
em uma linha reta numa distância de 32.6379 m até o ponto 
P352
A partir deste ponto, segue-se na direção S 73° 23' 33.3" W 
em uma linha reta numa distância de 4.1478 m até o ponto 
P353
A partir deste ponto, segue-se na direção S 87° 17' 11.6" W 
em uma linha reta numa distância de 13.4640 m até o ponto 
P354
A partir deste ponto, segue-se na direção N 76° 10' 37.4" W 
em uma linha reta numa distância de 7.6096 m até o ponto 
P355
A partir deste ponto, segue-se na direção N 61° 37' 09.1" W 
em uma linha reta numa distância de 8.7295 m até o ponto 
P356
A partir deste ponto, segue-se na direção N 47° 23' 11.8" W 
em uma linha reta numa distância de 9.0014 m até o ponto 
P357
A partir deste ponto, segue-se na direção S 86° 36' 27.2" W 
em uma linha reta numa distância de 81.3065 m até o ponto 
P358
A partir deste ponto, segue-se na direção S 50° 02' 32.7" W 
em uma linha reta numa distância de 20.2060 m até o ponto 
P01
Ao todo a poligonal contem 440925.01m2

MEMORIAL DESCRITIVO DA ZEIS RIO MANDÚ
Inicia-se no Ponto P01, Localizado nas coordenadas: N 
8593342.574 E 573990.948. 
A partir deste ponto, segue-se na direção N 25° 30' 11.1" E 
em uma linha reta numa distância de 181.8062 m até o ponto 
P02
A partir deste ponto, segue-se na direção N 30° 35' 49.7" E 
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em uma linha reta numa distância de 157.0785 m até o ponto 
P03
A partir deste ponto, segue-se na direção N 58° 39' 27.9" E 
em uma linha reta numa distância de 11.9029 m até o ponto 
P04
A partir deste ponto, segue-se na direção S 49° 21' 50.2" E 
em uma linha reta numa distância de 49.3923 m até o ponto 
P05
A partir deste ponto, segue-se na direção S 40° 48' 04.7" W 
em uma linha reta numa distância de 9.4618 m até o ponto 
P06
A partir deste ponto, segue-se na direção N 49° 21' 33.6" W 
em uma linha reta numa distância de 35.2152 m até o ponto 
P07
A partir deste ponto, segue-se na direção N 78° 33' 18.7" W 
em uma linha reta numa distância de 3.6825 m até o ponto 
P08
A partir deste ponto, segue-se na direção S 57° 27' 17.5" W 
em uma linha reta numa distância de 4.5527 m até o ponto 
P09
A partir deste ponto, segue-se na direção S 23° 16' 44.8" W 
em uma linha reta numa distância de 137.5059 m até o ponto 
P10
A partir deste ponto, segue-se na direção S 13° 18' 57.6" W 
em uma linha reta numa distância de 16.4136 m até o ponto 
P11
A partir deste ponto, segue-se na direção S 07° 40' 14.2" W 
em uma linha reta numa distância de 26.8906 m até o ponto 
P12
A partir deste ponto, segue-se na direção S 02° 56' 42.0" W 
em uma linha reta numa distância de 9.7708 m até o ponto 
P13
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 12' 55.1" E 
em uma linha reta numa distância de 18.5057 m até o ponto 
P14
A partir deste ponto, segue-se na direção S 06° 21' 28.6" E 
em uma linha reta numa distância de 19.5820 m até o ponto 
P15
A partir deste ponto, segue-se na direção S 10° 55' 46.8" E 
em uma linha reta numa distância de 16.0424 m até o ponto 
P16
A partir deste ponto, segue-se na direção S 14° 53' 35.8" E 
em uma linha reta numa distância de 20.1845 m até o ponto 
P17
A partir deste ponto, segue-se na direção S 20° 21' 46.1" E 
em uma linha reta numa distância de 24.7486 m até o ponto 
P18
A partir deste ponto, segue-se na direção S 26° 18' 14.8" E 
em uma linha reta numa distância de 22.5155 m até o ponto 
P19
A partir deste ponto, segue-se na direção S 30° 52' 09.5" E 
em uma linha reta numa distância de 19.2352 m até o ponto 
P20
A partir deste ponto, segue-se na direção S 48° 59' 27.1" E 
em uma linha reta numa distância de 37.4081 m até o ponto 
P21
A partir deste ponto, segue-se na direção S 37° 56' 59.1" E 
em uma linha reta numa distância de 61.3636 m até o ponto 
P22
A partir deste ponto, segue-se na direção N 46° 48' 29.2" E 
em uma linha reta numa distância de 32.2446 m até o ponto 
P23
A partir deste ponto, segue-se na direção S 43° 35' 22.5" E 
em uma linha reta numa distância de 8.5034 m até o ponto 
P24
A partir deste ponto, segue-se na direção S 47° 14' 49.7" W 
em uma linha reta numa distância de 33.0614 m até o ponto 
P25

A partir deste ponto, segue-se na direção S 37° 56' 57.9" E 
em uma linha reta numa distância de 14.7568 m até o ponto 
P26
A partir deste ponto, segue-se na direção S 50° 18' 18.4" E 
em uma linha reta numa distância de 83.2353 m até o ponto 
P27
A partir deste ponto, segue-se na direção S 18° 35' 13.2" E 
em uma linha reta numa distância de 49.9049 m até o ponto 
P28
A partir deste ponto, segue-se na direção S 66° 37' 33.2" E 
em uma linha reta numa distância de 53.8110 m até o ponto 
P29
A partir deste ponto, segue-se na direção S 37° 07' 00.6" E 
em uma linha reta numa distância de 97.1163 m até o ponto 
P30
A partir deste ponto, segue-se na direção S 25° 03' 21.8" E 
em uma linha reta numa distância de 117.3713 m até o ponto 
P31
A partir deste ponto, segue-se na direção S 25° 03' 22.0" E 
em uma linha reta numa distância de 67.4631 m até o ponto 
P32
A partir deste ponto, segue-se na direção S 06° 47' 57.5" E 
em uma linha reta numa distância de 109.6071 m até o ponto 
P33
A partir deste ponto, segue-se na direção S 13° 06' 23.1" E 
em uma linha reta numa distância de 74.4302 m até o ponto 
P34
A partir deste ponto, segue-se na direção S 13° 06' 22.9" E 
em uma linha reta numa distância de 38.1766 m até o ponto 
P35
A partir deste ponto, segue-se na direção S 25° 30' 28.1" E 
em uma linha reta numa distância de 83.2700 m até o ponto 
P36
A partir deste ponto, segue-se na direção S 25° 30' 28.1" E 
em uma linha reta numa distância de 79.0634 m até o ponto 
P37
A partir deste ponto, segue-se na direção S 07° 11' 57.2" E 
em uma linha reta numa distância de 80.1662 m até o ponto 
P38
A partir deste ponto, segue-se na direção S 51° 56' 27.5" E 
em uma linha reta numa distância de 68.5816 m até o ponto 
P39
A partir deste ponto, segue-se na direção S 32° 47' 58.4" W 
em uma linha reta numa distância de 89.6392 m até o ponto 
P40
A partir deste ponto, segue-se na direção N 57° 14' 46.7" W 
em uma linha reta numa distância de 78.1450 m até o ponto 
P41
A partir deste ponto, segue-se na direção S 50° 47' 34.1" W 
em uma linha reta numa distância de 20.5285 m até o ponto 
P42
A partir deste ponto, segue-se na direção N 87° 14' 27.2" W 
em uma linha reta numa distância de 34.7842 m até o ponto 
P43
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 29' 39.2" W 
em uma linha reta numa distância de 34.0511 m até o ponto 
P44
A partir deste ponto, segue-se na direção S 19° 05' 37.0" W 
em uma linha reta numa distância de 46.0689 m até o ponto 
P45
A partir deste ponto, segue-se na direção S 51° 29' 57.3" W 
em uma linha reta numa distância de 47.0698 m até o ponto 
P46
A partir deste ponto, segue-se na direção S 14° 22' 28.3" W 
em uma linha reta numa distância de 85.9936 m até o ponto 
P47
A partir deste ponto, segue-se na direção N 77° 02' 04.1" W 
em uma linha reta numa distância de 17.2505 m até o ponto 
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P48
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 53' 40.7" W 
em uma linha reta numa distância de 3.9652 m até o ponto 
P49
A partir deste ponto, segue-se na direção S 61° 53' 09.3" W 
em uma linha reta numa distância de 3.7190 m até o ponto 
P50
A partir deste ponto, segue-se na direção S 76° 48' 22.7" W 
em uma linha reta numa distância de 5.3027 m até o ponto 
P51
A partir deste ponto, segue-se na direção N 86° 13' 52.8" W 
em uma linha reta numa distância de 22.3313 m até o ponto 
P52
A partir deste ponto, segue-se na direção N 83° 10' 55.4" W 
em uma linha reta numa distância de 3.6103 m até o ponto 
P53
A partir deste ponto, segue-se na direção N 58° 26' 14.7" W 
em uma linha reta numa distância de 5.5249 m até o ponto 
P54
A partir deste ponto, segue-se na direção N 39° 17' 00.6" W 
em uma linha reta numa distância de 5.5883 m até o ponto 
P55
A partir deste ponto, segue-se na direção N 19° 38' 34.1" W 
em uma linha reta numa distância de 5.5656 m até o ponto 
P56
A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 15' 46.5" E 
em uma linha reta numa distância de 82.6194 m até o ponto 
P57
A partir deste ponto, segue-se na direção N 08° 46' 16.9" E 
em uma linha reta numa distância de 10.5409 m até o ponto 
P58
A partir deste ponto, segue-se na direção N 25° 54' 33.9" E 
em uma linha reta numa distância de 12.2566 m até o ponto 
P59
A partir deste ponto, segue-se na direção N 42° 41' 30.9" E 
em uma linha reta numa distância de 10.5541 m até o ponto 
P60
A partir deste ponto, segue-se na direção N 58° 38' 54.3" E 
em uma linha reta numa distância de 11.6547 m até o ponto 
P61
A partir deste ponto, segue-se na direção N 70° 44' 41.5" E 
em uma linha reta numa distância de 16.1092 m até o ponto 
P62
A partir deste ponto, segue-se na direção N 62° 14' 30.3" E 
em uma linha reta numa distância de 13.5429 m até o ponto 
P63
A partir deste ponto, segue-se na direção N 51° 32' 39.1" E 
em uma linha reta numa distância de 12.2604 m até o ponto 
P64
A partir deste ponto, segue-se na direção N 28° 35' 41.2" E 
em uma linha reta numa distância de 11.0447 m até o ponto 
P65
A partir deste ponto, segue-se na direção N 14° 46' 52.1" E 
em uma linha reta numa distância de 18.0141 m até o ponto 
P66
A partir deste ponto, segue-se na direção N 25° 17' 22.7" E 
em uma linha reta numa distância de 16.2767 m até o ponto 
P67
A partir deste ponto, segue-se na direção N 36° 33' 43.9" E 
em uma linha reta numa distância de 14.5281 m até o ponto 
P68
A partir deste ponto, segue-se na direção N 42° 41' 51.0" E 
em uma linha reta numa distância de 18.0845 m até o ponto 
P69
A partir deste ponto, segue-se na direção N 47° 09' 08.6" E 
em uma linha reta numa distância de 21.6250 m até o ponto 
P70
A partir deste ponto, segue-se na direção N 52° 44' 24.3" E 

em uma linha reta numa distância de 10.8182 m até o ponto 
P71
A partir deste ponto, segue-se na direção N 39° 34' 30.7" E 
em uma linha reta numa distância de 24.4863 m até o ponto 
P72
A partir deste ponto, segue-se na direção N 72° 17' 03.2" E 
em uma linha reta numa distância de 23.5538 m até o ponto 
P73
A partir deste ponto, segue-se na direção N 28° 26' 07.2" E 
em uma linha reta numa distância de 11.7789 m até o ponto 
P74
A partir deste ponto, segue-se na direção N 16° 23' 14.5" W 
em uma linha reta numa distância de 72.9203 m até o ponto 
P75
A partir deste ponto, segue-se na direção N 16° 13' 56.5" W 
em uma linha reta numa distância de 78.7931 m até o ponto 
P76
A partir deste ponto, segue-se na direção N 15° 41' 05.7" W 
em uma linha reta numa distância de 62.2988 m até o ponto 
P77
A partir deste ponto, segue-se na direção N 26° 55' 39.6" E 
em uma linha reta numa distância de 16.5990 m até o ponto 
P78
A partir deste ponto, segue-se na direção N 13° 08' 23.6" W 
em uma linha reta numa distância de 70.2540 m até o ponto 
P79
A partir deste ponto, segue-se na direção N 07° 38' 46.6" W 
em uma linha reta numa distância de 8.4761 m até o ponto 
P80
A partir deste ponto, segue-se na direção N 31° 49' 03.9" W 
em uma linha reta numa distância de 4.5059 m até o ponto 
P81
A partir deste ponto, segue-se na direção N 75° 19' 31.2" W 
em uma linha reta numa distância de 3.6439 m até o ponto 
P82
A partir deste ponto, segue-se na direção S 85° 20' 11.4" W 
em uma linha reta numa distância de 14.2835 m até o ponto 
P83
A partir deste ponto, segue-se na direção N 05° 14' 33.9" W 
em uma linha reta numa distância de 9.7915 m até o ponto 
P84
A partir deste ponto, segue-se na direção N 84° 45' 24.5" E 
em uma linha reta numa distância de 13.3482 m até o ponto 
P85
A partir deste ponto, segue-se na direção N 49° 20' 22.3" E 
em uma linha reta numa distância de 5.0313 m até o ponto 
P86
A partir deste ponto, segue-se na direção N 21° 08' 07.8" E 
em uma linha reta numa distância de 3.1444 m até o ponto 
P87
A partir deste ponto, segue-se na direção N 08° 14' 03.7" W 
em uma linha reta numa distância de 27.2946 m até o ponto 
P88
A partir deste ponto, segue-se na direção N 44° 21' 55.1" W 
em uma linha reta numa distância de 3.4662 m até o ponto 
P89
A partir deste ponto, segue-se na direção N 82° 03' 21.8" W 
em uma linha reta numa distância de 4.3660 m até o ponto 
P90
A partir deste ponto, segue-se na direção S 89° 44' 06.0" W 
em uma linha reta numa distância de 17.1892 m até o ponto 
P91
A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 35' 34.8" W 
em uma linha reta numa distância de 8.1549 m até o ponto 
P92
A partir deste ponto, segue-se na direção N 89° 24' 23.4" E 
em uma linha reta numa distância de 13.1968 m até o ponto 
P93
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A partir deste ponto, segue-se na direção N 69° 33' 51.3" E 
em uma linha reta numa distância de 3.7353 m até o ponto 
P94
A partir deste ponto, segue-se na direção N 24° 55' 02.9" E 
em uma linha reta numa distância de 4.6165 m até o ponto 
P95
A partir deste ponto, segue-se na direção N 19° 45' 42.4" W 
em uma linha reta numa distância de 4.2267 m até o ponto 
P96
A partir deste ponto, segue-se na direção N 29° 39' 04.1" W 
em uma linha reta numa distância de 34.6905 m até o ponto 
P97
A partir deste ponto, segue-se na direção N 60° 11' 33.7" E 
em uma linha reta numa distância de 9.7772 m até o ponto 
P98
A partir deste ponto, segue-se na direção S 30° 01' 55.8" E 
em uma linha reta numa distância de 9.4204 m até o ponto 
P99
A partir deste ponto, segue-se na direção S 79° 07' 53.6" E 
em uma linha reta numa distância de 3.1789 m até o ponto 
P100
A partir deste ponto, segue-se na direção N 26° 52' 52.9" E 
em uma linha reta numa distância de 2.8352 m até o ponto 
P101
A partir deste ponto, segue-se na direção N 07° 53' 32.6" W 
em uma linha reta numa distância de 27.9383 m até o ponto 
P102
A partir deste ponto, segue-se na direção N 14° 34' 35.8" W 
em uma linha reta numa distância de 15.7259 m até o ponto 
P103
A partir deste ponto, segue-se na direção N 23° 57' 38.9" W 
em uma linha reta numa distância de 11.0886 m até o ponto 
P104
A partir deste ponto, segue-se na direção N 30° 12' 45.8" W 
em uma linha reta numa distância de 13.0184 m até o ponto 
P105
A partir deste ponto, segue-se na direção N 26° 14' 12.8" W 
em uma linha reta numa distância de 94.1169 m até o ponto 
P106
A partir deste ponto, segue-se na direção N 24° 34' 02.4" W 
em uma linha reta numa distância de 23.8581 m até o ponto 
P107
A partir deste ponto, segue-se na direção N 30° 44' 14.3" W 
em uma linha reta numa distância de 26.0558 m até o ponto 
P108
A partir deste ponto, segue-se na direção N 38° 15' 05.6" W 
em uma linha reta numa distância de 23.1766 m até o ponto 
P109
A partir deste ponto, segue-se na direção N 60° 08' 32.8" W 
em uma linha reta numa distância de 11.6886 m até o ponto 
P110
A partir deste ponto, segue-se na direção N 74° 40' 31.8" W 
em uma linha reta numa distância de 11.6885 m até o ponto 
P111
A partir deste ponto, segue-se na direção N 88° 31' 50.7" W 
em uma linha reta numa distância de 7.4180 m até o ponto 
P112
A partir deste ponto, segue-se na direção S 43° 58' 15.9" W 
em uma linha reta numa distância de 5.2097 m até o ponto 
P113
A partir deste ponto, segue-se na direção S 14° 34' 41.0" E 
em uma linha reta numa distância de 6.0759 m até o ponto 
P114
A partir deste ponto, segue-se na direção S 58° 37' 09.1" W 
em uma linha reta numa distância de 10.0180 m até o ponto 
P115
A partir deste ponto, segue-se na direção N 31° 09' 54.8" W 
em uma linha reta numa distância de 26.0359 m até o ponto 

P116
A partir deste ponto, segue-se na direção N 49° 30' 03.1" W 
em uma linha reta numa distância de 3.4619 m até o ponto 
P117
A partir deste ponto, segue-se na direção S 86° 36' 17.8" W 
em uma linha reta numa distância de 18.3096 m até o ponto 
P118
A partir deste ponto, segue-se na direção N 05° 00' 16.0" W 
em uma linha reta numa distância de 8.0623 m até o ponto 
P119
A partir deste ponto, segue-se na direção N 82° 30' 10.5" E 
em uma linha reta numa distância de 7.3769 m até o ponto 
P120
A partir deste ponto, segue-se na direção N 40° 44' 53.0" E 
em uma linha reta numa distância de 4.5778 m até o ponto 
P121
A partir deste ponto, segue-se na direção N 08° 24' 57.5" W 
em uma linha reta numa distância de 4.5778 m até o ponto 
P122
A partir deste ponto, segue-se na direção N 35° 16' 52.2" W 
em uma linha reta numa distância de 41.8794 m até o ponto 
P123
A partir deste ponto, segue-se na direção N 61° 09' 28.5" W 
em uma linha reta numa distância de 4.4045 m até o ponto 
P124
A partir deste ponto, segue-se na direção S 76° 22' 23.7" W 
em uma linha reta numa distância de 3.5599 m até o ponto 
P125
A partir deste ponto, segue-se na direção S 29° 11' 15.6" W 
em uma linha reta numa distância de 5.2191 m até o ponto 
P126
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 52' 32.1" W 
em uma linha reta numa distância de 6.8449 m até o ponto 
P127
A partir deste ponto, segue-se na direção N 89° 07' 29.5" W 
em uma linha reta numa distância de 9.0223 m até o ponto 
P128
A partir deste ponto, segue-se na direção N 01° 08' 51.8" E 
em uma linha reta numa distância de 35.0620 m até o ponto 
P129
A partir deste ponto, segue-se na direção N 15° 37' 00.7" W 
em uma linha reta numa distância de 3.1742 m até o ponto 
P130
A partir deste ponto, segue-se na direção N 33° 42' 01.2" W 
em uma linha reta numa distância de 13.6203 m até o ponto 
P131
A partir deste ponto, segue-se na direção N 66° 22' 18.9" W 
em uma linha reta numa distância de 2.7677 m até o ponto 
P132
A partir deste ponto, segue-se na direção N 80° 56' 21.6" W 
em uma linha reta numa distância de 22.7496 m até o ponto 
P133
A partir deste ponto, segue-se na direção N 08° 00' 35.7" E 
em uma linha reta numa distância de 9.9509 m até o ponto 
P134
A partir deste ponto, segue-se na direção S 69° 25' 32.6" E 
em uma linha reta numa distância de 5.0353 m até o ponto 
P135
A partir deste ponto, segue-se na direção N 81° 35' 58.9" E 
em uma linha reta numa distância de 3.8353 m até o ponto 
P136
A partir deste ponto, segue-se na direção N 47° 11' 38.5" E 
em uma linha reta numa distância de 2.6893 m até o ponto 
P137
A partir deste ponto, segue-se na direção N 14° 11' 23.2" E 
em uma linha reta numa distância de 3.5572 m até o ponto 
P138
A partir deste ponto, segue-se na direção N 31° 56' 54.4" W 
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em uma linha reta numa distância de 25.9744 m até o ponto 
P139
A partir deste ponto, segue-se na direção N 62° 47' 02.3" W 
em uma linha reta numa distância de 7.0144 m até o ponto 
P140
A partir deste ponto, segue-se na direção N 34° 32' 18.1" W 
em uma linha reta numa distância de 34.7192 m até o ponto 
P141
A partir deste ponto, segue-se na direção N 55° 04' 28.1" W 
em uma linha reta numa distância de 22.3784 m até o ponto 
P142
A partir deste ponto, segue-se na direção N 53° 03' 20.6" W 
em uma linha reta numa distância de 11.7846 m até o ponto 
P143
A partir deste ponto, segue-se na direção N 48° 16' 25.8" W 
em uma linha reta numa distância de 16.6054 m até o ponto 
P144
A partir deste ponto, segue-se na direção N 42° 10' 15.1" W 
em uma linha reta numa distância de 42.3483 m até o ponto 
P145
A partir deste ponto, segue-se na direção N 31° 23' 56.5" W 
em uma linha reta numa distância de 32.3450 m até o ponto 
P146
A partir deste ponto, segue-se na direção N 77° 00' 19.5" W 
em uma linha reta numa distância de 31.3023 m até o ponto 
P147
A partir deste ponto, segue-se na direção N 46° 38' 11.4" W 
em uma linha reta numa distância de 51.8205 m até o ponto 
P01
Ao todo a poligonal contem 137932.74m2 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ZEIS CANAL ACAJUTIBA

Inicia-se no Ponto P01, Localizado nas coordenadas: N 
8593370.620 E 572590.729. 

A partir deste ponto, segue-se na direção N 43° 08' 36.5" E 
em uma linha reta numa distância de 19.1636m até o ponto 
P02
A partir deste ponto, segue-se na direção N 15° 31' 09.5" E 
em uma linha reta numa distância de 24.6346m até o ponto 
P03
A partir deste ponto, segue-se na direção N 08° 29' 20.9" E 
em uma linha reta numa distância de 7.5422m até o ponto 
P04
A partir deste ponto, segue-se na direção N 02° 59' 54.4" W 
em uma linha reta numa distância de 80.9828m até o ponto 
P05
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 11' 37.5" W 
em uma linha reta numa distância de 26.3925m até o ponto 
P06
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 12' 11.3" W 
em uma linha reta numa distância de 15.1156m até o ponto 
P07
A partir deste ponto, segue-se na direção N 84° 51' 21.8" E 
em uma linha reta numa distância de 38.7036m até o ponto 
P08
A partir deste ponto, segue-se na direção N 30° 28' 59.6" E 
em uma linha reta numa distância de 6.2980m até o ponto 
P09
A partir deste ponto, segue-se na direção N 05° 18' 26.2" W 
em uma linha reta numa distância de 37.7105m até o ponto 
P10
A partir deste ponto, segue-se na direção N 85° 26' 57.0" E 
em uma linha reta numa distância de 10.5819m até o ponto 
P11
A partir deste ponto, segue-se na direção S 24° 17' 36.8" E 
em uma linha reta numa distância de 3.7393m até o ponto 

P12
A partir deste ponto, segue-se na direção S 68° 59' 22.1" E 
em uma linha reta numa distância de 4.6212m até o ponto 
P13
A partir deste ponto, segue-se na direção N 86° 28' 41.1" E 
em uma linha reta numa distância de 33.3825m até o ponto 
P14
A partir deste ponto, segue-se na direção N 39° 24' 35.8" E 
em uma linha reta numa distância de 5.1902m até o ponto 
P15
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 37' 57.1" W 
em uma linha reta numa distância de 22.9192m até o ponto 
P16
A partir deste ponto, segue-se na direção N 58° 12' 48.5" W 
em uma linha reta numa distância de 6.2689m até o ponto 
P17
A partir deste ponto, segue-se na direção N 04° 36' 03.7" W 
em uma linha reta numa distância de 8.1404m até o ponto 
P18
A partir deste ponto, segue-se na direção N 41° 43' 00.0" E 
em uma linha reta numa distância de 7.8299m até o ponto 
P19
A partir deste ponto, segue-se na direção N 04° 31' 57.2" W 
em uma linha reta numa distância de 20.0871m até o ponto 
P20
A partir deste ponto, segue-se na direção N 56° 58' 30.7" W 
em uma linha reta numa distância de 6.1438m até o ponto 
P21
A partir deste ponto, segue-se na direção N 02° 42' 46.3" E 
em uma linha reta numa distância de 8.0794m até o ponto 
P22
A partir deste ponto, segue-se na direção N 68° 10' 07.5" E 
em uma linha reta numa distância de 6.3457m até o ponto 
P23
A partir deste ponto, segue-se na direção N 20° 14' 41.0" E 
em uma linha reta numa distância de 42.4610m até o ponto 
P24
A partir deste ponto, segue-se na direção N 08° 44' 51.8" E 
em uma linha reta numa distância de 9.2797m até o ponto 
P25
A partir deste ponto, segue-se na direção N 35° 14' 06.9" W 
em uma linha reta numa distância de 6.8141m até o ponto 
P26
A partir deste ponto, segue-se na direção N 11° 38' 28.2" W 
em uma linha reta numa distância de 6.5031m até o ponto 
P27
A partir deste ponto, segue-se na direção N 63° 04' 46.6" E 
em uma linha reta numa distância de 4.5356m até o ponto 
P28
A partir deste ponto, segue-se na direção N 19° 16' 03.8" E 
em uma linha reta numa distância de 3.6684m até o ponto 
P29
A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 19' 08.1" W 
em uma linha reta numa distância de 37.0824m até o ponto 
P30
A partir deste ponto, segue-se na direção N 32° 51' 51.8" W 
em uma linha reta numa distância de 4.3575m até o ponto 
P31
A partir deste ponto, segue-se na direção N 74° 51' 08.4" W 
em uma linha reta numa distância de 3.5211m até o ponto 
P32
A partir deste ponto, segue-se na direção N 04° 17' 08.9" E 
em uma linha reta numa distância de 8.1304m até o ponto 
P33
A partir deste ponto, segue-se na direção N 57° 34' 33.0" E 
em uma linha reta numa distância de 5.3167m até o ponto 
P34
A partir deste ponto, segue-se na direção N 00° 51' 05.7" E 
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em uma linha reta numa distância de 22.2707m até o ponto 
P35
A partir deste ponto, segue-se na direção N 41° 01' 53.7" W 
em uma linha reta numa distância de 4.2433m até o ponto 
P36
A partir deste ponto, segue-se na direção N 85° 20' 22.5" W 
em uma linha reta numa distância de 6.2548m até o ponto 
P37
A partir deste ponto, segue-se na direção N 02° 28' 22.1" W 
em uma linha reta numa distância de 7.5535m até o ponto 
P38
A partir deste ponto, segue-se na direção N 60° 09' 03.9" E 
em uma linha reta numa distância de 5.3002m até o ponto 
P39
A partir deste ponto, segue-se na direção N 02° 33' 53.9" E 
em uma linha reta numa distância de 5.3003m até o ponto 
P40
A partir deste ponto, segue-se na direção N 36° 18' 23.1" W 
em uma linha reta numa distância de 23.5055m até o ponto 
P41
A partir deste ponto, segue-se na direção N 74° 59' 37.5" W 
em uma linha reta numa distância de 3.4914m até o ponto 
P42
A partir deste ponto, segue-se na direção S 86° 30' 32.4" W 
em uma linha reta numa distância de 8.9405m até o ponto 
P43
A partir deste ponto, segue-se na direção N 13° 50' 33.7" W 
em uma linha reta numa distância de 8.1415m até o ponto 
P44
A partir deste ponto, segue-se na direção N 56° 49' 02.9" E 
em uma linha reta numa distância de 5.4481m até o ponto 
P45
A partir deste ponto, segue-se na direção N 02° 24' 46.0" E 
em uma linha reta numa distância de 4.6035m até o ponto 
P46
A partir deste ponto, segue-se na direção N 16° 32' 35.8" W 
em uma linha reta numa distância de 10.0204m até o ponto 
P47
A partir deste ponto, segue-se na direção N 04° 01' 11.3" W 
em uma linha reta numa distância de 47.4783m até o ponto 
P48
A partir deste ponto, segue-se na direção N 04° 14' 24.1" E 
em uma linha reta numa distância de 7.9705m até o ponto 
P49
A partir deste ponto, segue-se na direção N 20° 25' 04.0" E 
em uma linha reta numa distância de 12.1162m até o ponto 
P50
A partir deste ponto, segue-se na direção N 39° 54' 36.7" E 
em uma linha reta numa distância de 10.0618m até o ponto 
P51
A partir deste ponto, segue-se na direção N 48° 32' 36.6" E 
em uma linha reta numa distância de 83.4460m até o ponto 
P52
A partir deste ponto, segue-se na direção N 53° 23' 32.9" E 
em uma linha reta numa distância de 9.9933m até o ponto 
P53
A partir deste ponto, segue-se na direção N 82° 20' 40.9" E 
em uma linha reta numa distância de 7.5075m até o ponto 
P54
A partir deste ponto, segue-se na direção S 73° 30' 37.7" E 
em uma linha reta numa distância de 5.0349m até o ponto 
P55
A partir deste ponto, segue-se na direção S 45° 53' 22.6" E 
em uma linha reta numa distância de 44.8873m até o ponto 
P56
A partir deste ponto, segue-se na direção S 35° 07' 00.6" E 
em uma linha reta numa distância de 15.2636m até o ponto 
P57

A partir deste ponto, segue-se na direção S 19° 19' 13.1" E 
em uma linha reta numa distância de 35.7139m até o ponto 
P58
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 43' 00.1" W 
em uma linha reta numa distância de 9.1457m até o ponto 
P59
A partir deste ponto, segue-se na direção S 34° 50' 44.0" W 
em uma linha reta numa distância de 8.7720m até o ponto 
P60
A partir deste ponto, segue-se na direção S 52° 13' 00.6" W 
em uma linha reta numa distância de 41.8512m até o ponto 
P61
A partir deste ponto, segue-se na direção S 30° 06' 37.1" W 
em uma linha reta numa distância de 19.7460m até o ponto 
P62
A partir deste ponto, segue-se na direção S 21° 36' 56.4" E 
em uma linha reta numa distância de 31.2765m até o ponto 
P63
A partir deste ponto, segue-se na direção S 04° 16' 38.8" W 
em uma linha reta numa distância de 7.2520m até o ponto 
P64
A partir deste ponto, segue-se na direção S 22° 29' 57.1" E 
em uma linha reta numa distância de 20.8825m até o ponto 
P65
A partir deste ponto, segue-se na direção S 18° 28' 30.0" E 
em uma linha reta numa distância de 11.2660m até o ponto 
P66
A partir deste ponto, segue-se na direção S 12° 00' 37.4" E 
em uma linha reta numa distância de 21.0713m até o ponto 
P67
A partir deste ponto, segue-se na direção S 07° 07' 20.6" E 
em uma linha reta numa distância de 48.6309m até o ponto 
P68
A partir deste ponto, segue-se na direção S 03° 25' 13.9" E 
em uma linha reta numa distância de 35.2289m até o ponto 
P69
A partir deste ponto, segue-se na direção S 00° 30' 45.6" W 
em uma linha reta numa distância de 24.8117m até o ponto 
P70
A partir deste ponto, segue-se na direção S 07° 19' 05.3" W 
em uma linha reta numa distância de 23.2135m até o ponto 
P71
A partir deste ponto, segue-se na direção S 13° 46' 51.9" W 
em uma linha reta numa distância de 29.4308m até o ponto 
P72
A partir deste ponto, segue-se na direção S 17° 29' 09.5" W 
em uma linha reta numa distância de 10.9844m até o ponto 
P73
A partir deste ponto, segue-se na direção S 24° 40' 44.1" W 
em uma linha reta numa distância de 47.9752m até o ponto 
P74
A partir deste ponto, segue-se na direção S 26° 48' 11.9" W 
em uma linha reta numa distância de 53.4962m até o ponto 
P75
A partir deste ponto, segue-se na direção S 23° 56' 29.1" W 
em uma linha reta numa distância de 9.7698m até o ponto 
P76
A partir deste ponto, segue-se na direção S 12° 55' 01.9" E 
em uma linha reta numa distância de 6.2230m até o ponto 
P77
A partir deste ponto, segue-se na direção S 71° 08' 11.3" E 
em uma linha reta numa distância de 73.6285m até o ponto 
P78
A partir deste ponto, segue-se na direção S 38° 27' 05.7" W 
em uma linha reta numa distância de 5.9350m até o ponto 
P79
A partir deste ponto, segue-se na direção S 71° 43' 07.3" W 
em uma linha reta numa distância de 49.3754m até o ponto 
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P80
A partir deste ponto, segue-se na direção N 78° 11' 51.2" W 
em uma linha reta numa distância de 28.6519m até o ponto 
P81
A partir deste ponto, segue-se na direção N 90° 00' 00.0" W 
em uma linha reta numa distância de 68.2319m até o ponto 
P82
A partir deste ponto, segue-se na direção S 58° 14' 26.1" W 
em uma linha reta numa distância de 41.3547m até o ponto 
P83
A partir deste ponto, segue-se na direção S 16° 30' 15.5" W 
em uma linha reta numa distância de 35.3637m até o ponto 
P84
A partir deste ponto, segue-se na direção S 44° 39' 54.1" W 
em uma linha reta numa distância de 50.6161 m até o ponto 
P01

Ao todo a poligonal contem 62522.30 m2

MEMORIAL DESCRITIVO DA ZEIS RIO EIÚ BRANCO

Inicia-se no Ponto P01, Localizado nas coordenadas: N 
8596823.936 E 573972.831. 
A partir deste ponto, segue-se na direção N 54° 42' 58.1" W 
em uma linha reta numa distância de 42.3593 m até o ponto 
P02
A partir deste ponto, segue-se na direção N 28° 32' 39.4" W 
em uma linha reta numa distância de 86.7271 m até o ponto 
P03
A partir deste ponto, segue-se na direção N 58° 24' 21.1" W 
em uma linha reta numa distância de 234.9092 m até o ponto 
P04
A partir deste ponto, segue-se na direção N 46° 26' 47.6" W 
em uma linha reta numa distância de 103.0606 m até o ponto 
P05
A partir deste ponto, segue-se na direção N 41° 06' 47.0" W 
em uma linha reta numa distância de 29.6464 m até o ponto 
P06
A partir deste ponto, segue-se na direção N 21° 02' 14.7" W 
em uma linha reta numa distância de 23.3218 m até o ponto 
P07
A partir deste ponto, segue-se na direção N 09° 38' 46.8" W 
em uma linha reta numa distância de 114.1420 m até o ponto 
P08
A partir deste ponto, segue-se na direção N 57° 15' 28.5" E 
em uma linha reta numa distância de 9.6375 m até o ponto 
P09
A partir deste ponto, segue-se na direção N 05° 20' 49.6" W 
em uma linha reta numa distância de 52.4395 m até o ponto 
P10
A partir deste ponto, segue-se na direção N 83° 23' 11.6" E 
em uma linha reta numa distância de 58.1539 m até o ponto 
P11
A partir deste ponto, segue-se na direção S 10° 58' 32.2" E 
em uma linha reta numa distância de 84.4919 m até o ponto 
P12
A partir deste ponto, segue-se na direção S 07° 43' 32.1" E 
em uma linha reta numa distância de 76.6361 m até o ponto 
P13
A partir deste ponto, segue-se na direção S 43° 13' 51.0" E 
em uma linha reta numa distância de 78.1755 m até o ponto 
P14
A partir deste ponto, segue-se na direção S 50° 18' 37.8" E 
em uma linha reta numa distância de 53.6116 m até o ponto 
P15
A partir deste ponto, segue-se na direção S 60° 09' 54.7" E 
em uma linha reta numa distância de 33.0866 m até o ponto 
P16

A partir deste ponto, segue-se na direção S 60° 54' 23.2" E 
em uma linha reta numa distância de 85.4096 m até o ponto 
P17
A partir deste ponto, segue-se na direção S 60° 06' 02.4" E 
em uma linha reta numa distância de 67.1679 m até o ponto 
P18
A partir deste ponto, segue-se na direção S 44° 01' 00.8" E 
em uma linha reta numa distância de 80.4308 m até o ponto 
P19
A partir deste ponto, segue-se na direção S 28° 49' 54.6" E 
em uma linha reta numa distância de 33.8686 m até o ponto 
P20
A partir deste ponto, segue-se na direção S 03° 16' 13.8" E 
em uma linha reta numa distância de 29.3498 m até o ponto 
P21
A partir deste ponto, segue-se na direção S 85° 43' 55.6" E 
em uma linha reta numa distância de 55.0793 m até o ponto 
P22
A partir deste ponto, segue-se na direção S 06° 00' 06.7" E 
em uma linha reta numa distância de 87.2155 m até o ponto 
P23
A partir deste ponto, segue-se na direção N 30° 45' 45.8" W 
em uma linha reta numa distância de 20.4601 m até o ponto 
P24
A partir deste ponto, segue-se na direção N 66° 38' 39.4" W 
em uma linha reta numa distância de 20.0624 m até o ponto 
P25
A partir deste ponto, segue-se na direção N 88° 58' 03.9" W 
em uma linha reta numa distância de 46.4721 m até o ponto 
P26
A partir deste ponto, segue-se na direção N 49° 17' 34.2" W 
em uma linha reta numa distância de 11.2631 m até o ponto 
P01
Ao todo a poligonal contem 50106.68 m2

MEMORIAL DESCRITIVO DA ZEIS RIO PEDREIRAS

Inicia-se no Ponto P01, Localizado nas coordenadas: N 
8595599.455 E 574188.323. 
A partir deste ponto, segue-se na direção N 03° 37' 03.6" E 
em uma linha reta numa distância de 21.1781 m até o ponto 
P02
A partir deste ponto, segue-se na direção N 46° 37' 01.7" E 
em uma linha reta numa distância de 65.8309 m até o ponto 
P03
A partir deste ponto, segue-se na direção S 80° 21' 01.0" E 
em uma linha reta numa distância de 42.5344 m até o ponto 
P04
A partir deste ponto, segue-se na direção S 70° 53' 47.0" E 
em uma linha reta numa distância de 69.9583 m até o ponto 
P05
A partir deste ponto, segue-se na direção S 63° 56' 46.3" E 
em uma linha reta numa distância de 143.1440 m até o ponto 
P06
A partir deste ponto, segue-se na direção S 68° 28' 51.4" E 
em uma linha reta numa distância de 45.4284 m até o ponto 
P07
A partir deste ponto, segue-se na direção S 52° 41' 59.4" E 
em uma linha reta numa distância de 70.1337 m até o ponto 
P08
A partir deste ponto, segue-se na direção S 73° 03' 06.0" E 
em uma linha reta numa distância de 69.2733 m até o ponto 
P09
A partir deste ponto, segue-se na direção N 06° 39' 12.1" E 
em uma linha reta numa distância de 5.4185 m até o ponto 
P10
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 56' 24.3" E 
em uma linha reta numa distância de 121.5543 m até o ponto 
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P11
A partir deste ponto, segue-se na direção N 62° 35' 00.6" E 
em uma linha reta numa distância de 50.3753 m até o ponto 
P12
A partir deste ponto, segue-se na direção S 01° 58' 30.6" E 
em uma linha reta numa distância de 24.0842 m até o ponto 
P13
A partir deste ponto, segue-se na direção S 16° 55' 02.7" E 
em uma linha reta numa distância de 80.7500 m até o ponto 
P14
A partir deste ponto, segue-se na direção S 82° 53' 56.5" E 
em uma linha reta numa distância de 84.6751 m até o ponto 
P15
A partir deste ponto, segue-se na direção N 77° 35' 18.2" E 
em uma linha reta numa distância de 111.0121 m até o ponto 
P16
A partir deste ponto, segue-se na direção N 18° 10' 36.8" W 
em uma linha reta numa distância de 74.3358 m até o ponto 
P17
A partir deste ponto, segue-se na direção N 76° 08' 57.4" E 
em uma linha reta numa distância de 153.6823 m até o ponto 
P18
A partir deste ponto, segue-se na direção N 14° 55' 53.2" W 
em uma linha reta numa distância de 26.8114 m até o ponto 
P19
A partir deste ponto, segue-se na direção N 75° 04' 
07.1" E em uma linha reta numa distância de 61.1309 
m até o ponto P20
A partir deste ponto, segue-se na direção N 14° 55' 
53.2" W em uma linha reta numa distância de 30.0121 
m até o ponto P21
A partir deste ponto, segue-se na direção N 75° 33' 
21.6" E em uma linha reta numa distância de 94.7214 
m até o ponto P22
A partir deste ponto, segue-se na direção S 16° 55' 
31.7" E em uma linha reta numa distância de 104.5062 
m até o ponto P23
A partir deste ponto, segue-se na direção N 73° 37' 
20.2" E em uma linha reta numa distância de 114.3117 
m até o ponto P24
A partir deste ponto, segue-se na direção S 71° 33' 
54.2" E em uma linha reta numa distância de 22.5034 
m até o ponto P25
A partir deste ponto, segue-se na direção S 20° 17' 
38.4" E em uma linha reta numa distância de 85.6906 
m até o ponto P26
A partir deste ponto, segue-se na direção S 60° 09' 
14.6" E em uma linha reta numa distância de 29.4392 
m até o ponto P27
A partir deste ponto, segue-se na direção N 83° 24' 
51.9" E em uma linha reta numa distância de 372.0829 
m até o ponto P28
A partir deste ponto, segue-se na direção N 78° 47' 
57.2" E em uma linha reta numa distância de 202.6929 
m até o ponto P29
A partir deste ponto, segue-se na direção N 71° 47' 
29.4" E em uma linha reta numa distância de 267.9254 
m até o ponto P30
A partir deste ponto, segue-se na direção N 78° 39' 
47.2" E em uma linha reta numa distância de 174.6147 
m até o ponto P31
A partir deste ponto, segue-se na direção N 66° 48' 
05.2" E em uma linha reta numa distância de 102.0150 
m até o ponto P32

A partir deste ponto, segue-se na direção N 40° 26' 
08.3" E em uma linha reta numa distância de 282.6842 
m até o ponto P33
A partir deste ponto, segue-se na direção N 32° 34' 
16.6" E em uma linha reta numa distância de 182.5371 
m até o ponto P34
A partir deste ponto, segue-se na direção N 21° 47' 
19.1" E em uma linha reta numa distância de 33.0486 
m até o ponto P35
A partir deste ponto, segue-se na direção N 39° 40' 
14.6" E em uma linha reta numa distância de 62.5095 
m até o ponto P36
A partir deste ponto, segue-se na direção N 27° 20' 
29.8" E em uma linha reta numa distância de 108.3673 
m até o ponto P37
A partir deste ponto, segue-se na direção N 39° 55' 
29.0" E em uma linha reta numa distância de 45.4018 
m até o ponto P38
A partir deste ponto, segue-se na direção N 54° 24' 
49.3" E em uma linha reta numa distância de 92.3015 
m até o ponto P39
A partir deste ponto, segue-se na direção N 72° 01' 
49.6" E em uma linha reta numa distância de 97.5694 
m até o ponto P40
A partir deste ponto, segue-se na direção N 60° 37' 
50.4" E em uma linha reta numa distância de 52.9497 
m até o ponto P41
A partir deste ponto, segue-se na direção N 78° 19' 
14.6" E em uma linha reta numa distância de 131.5458 
m até o ponto P42
A partir deste ponto, segue-se na direção S 84° 25' 
59.3" E em uma linha reta numa distância de 102.3736 
m até o ponto P43
A partir deste ponto, segue-se na direção N 78° 52' 
13.4" E em uma linha reta numa distância de 61.7591 
m até o ponto P44
A partir deste ponto, segue-se na direção S 77° 05' 
32.4" E em uma linha reta numa distância de 49.3431 
m até o ponto P45
A partir deste ponto, segue-se na direção S 46° 42' 
50.2" E em uma linha reta numa distância de 43.2567 
m até o ponto P46
A partir deste ponto, segue-se na direção S 72° 17' 
56.5" E em uma linha reta numa distância de 58.5948 
m até o ponto P47
A partir deste ponto, segue-se na direção S 43° 35' 
57.3" E em uma linha reta numa distância de 29.8662 
m até o ponto P48
A partir deste ponto, segue-se na direção S 02° 35' 
16.4" W em uma linha reta numa distância de 29.5845 
m até o ponto P49
A partir deste ponto, segue-se na direção S 60° 00' 
00.1" W em uma linha reta numa distância de 30.0000 
m até o ponto P50
A partir deste ponto, segue-se na direção N 73° 59' 
58.8" W em uma linha reta numa distância de 82.4918 
m até o ponto P51
A partir deste ponto, segue-se na direção N 44° 28' 
33.2" W em uma linha reta numa distância de 44.9132 
m até o ponto P52
A partir deste ponto, segue-se na direção N 79° 27' 
58.2" W em uma linha reta numa distância de 17.0357 
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m até o ponto P53
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 59' 
19.2" W em uma linha reta numa distância de 53.8566 
m até o ponto P54
A partir deste ponto, segue-se na direção N 82° 58' 
11.3" W em uma linha reta numa distância de 100.3419 
m até o ponto P55
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 44' 
50.6" W em uma linha reta numa distância de 123.7442 
m até o ponto P56
A partir deste ponto, segue-se na direção S 58° 18' 
19.8" W em uma linha reta numa distância de 44.3781 
m até o ponto P57
A partir deste ponto, segue-se na direção S 72° 12' 
12.6" W em uma linha reta numa distância de 97.0228 
m até o ponto P58
A partir deste ponto, segue-se na direção S 54° 59' 
57.4" W em uma linha reta numa distância de 72.2635 
m até o ponto P59
A partir deste ponto, segue-se na direção S 32° 11' 
07.6" W em uma linha reta numa distância de 250.4261 
m até o ponto P60
A partir deste ponto, segue-se na direção S 84° 22' 
33.4" W em uma linha reta numa distância de 1.9898 m 
até o ponto P61
A partir deste ponto, segue-se na direção S 31° 49' 
38.8" W em uma linha reta numa distância de 200.8729 
m até o ponto P62
A partir deste ponto, segue-se na direção S 41° 25' 
10.6" W em uma linha reta numa distância de 260.6888 
m até o ponto P63
A partir deste ponto, segue-se na direção S 63° 58' 
13.5" W em uma linha reta numa distância de 120.1902 
m até o ponto P64
A partir deste ponto, segue-se na direção S 78° 42' 
54.3" W em uma linha reta numa distância de 188.2424 
m até o ponto P65
A partir deste ponto, segue-se na direção S 62° 52' 
43.0" W em uma linha reta numa distância de 57.8487 
m até o ponto P66
A partir deste ponto, segue-se na direção S 72° 55' 
09.3" W em uma linha reta numa distância de 240.8542 
m até o ponto P67
A partir deste ponto, segue-se na direção S 80° 34' 
34.4" W em uma linha reta numa distância de 155.3080 
m até o ponto P68
A partir deste ponto, segue-se na direção S 82° 52' 
01.6" W em uma linha reta numa distância de 385.1591 
m até o ponto P69
A partir deste ponto, segue-se na direção N 55° 03' 
38.8" W em uma linha reta numa distância de 37.2766 
m até o ponto P70
A partir deste ponto, segue-se na direção S 71° 21' 
29.5" W em uma linha reta numa distância de 36.6675 
m até o ponto P71
A partir deste ponto, segue-se na direção N 65° 57' 
21.1" W em uma linha reta numa distância de 29.7943 
m até o ponto P72
A partir deste ponto, segue-se na direção N 20° 55' 
28.1" W em uma linha reta numa distância de 76.1864 
m até o ponto P73
A partir deste ponto, segue-se na direção S 69° 31' 

34.6" W em uma linha reta numa distância de 204.6462 
m até o ponto P74
A partir deste ponto, segue-se na direção N 85° 29' 
09.6" W em uma linha reta numa distância de 31.9126 
m até o ponto P75
A partir deste ponto, segue-se na direção S 70° 52' 
20.8" W em uma linha reta numa distância de 76.6497 
m até o ponto P76
A partir deste ponto, segue-se na direção S 64° 16' 
38.8" W em uma linha reta numa distância de 63.6562 
m até o ponto P77
A partir deste ponto, segue-se na direção S 79° 30' 
35.3" W em uma linha reta numa distância de 14.0300 
m até o ponto P78
A partir deste ponto, segue-se na direção S 15° 08' 
58.7" E em uma linha reta numa distância de 21.8967 
m até o ponto P79
A partir deste ponto, segue-se na direção S 75° 34' 
33.4" W em uma linha reta numa distância de 186.8420 
m até o ponto P80
A partir deste ponto, segue-se na direção N 13° 50' 
31.4" W em uma linha reta numa distância de 35.7468 
m até o ponto P81
A partir deste ponto, segue-se na direção S 79° 36' 
30.1" W em uma linha reta numa distância de 37.4529 
m até o ponto P82
A partir deste ponto, segue-se na direção N 41° 20' 
52.0" W em uma linha reta numa distância de 55.7604 
m até o ponto P83
A partir deste ponto, segue-se na direção N 54° 18' 
01.3" W em uma linha reta numa distância de 86.0823 
m até o ponto P84
A partir deste ponto, segue-se na direção N 63° 34' 
57.7" W em uma linha reta numa distância de 41.4508 
m até o ponto P85
A partir deste ponto, segue-se na direção S 62° 58' 
17.2" W em uma linha reta numa distância de 48.5606 
m até o ponto P86
A partir deste ponto, segue-se na direção N 18° 09' 
11.8" W em uma linha reta numa distância de 27.0115 
m até o ponto P87
A partir deste ponto, segue-se na direção N 70° 40' 
55.3" W em uma linha reta numa distância de 73.8466 
m até o ponto P88
A partir deste ponto, segue-se na direção N 73° 52' 
55.5" W em uma linha reta numa distância de 130.2243 
m até o ponto P89
A partir deste ponto, segue-se na direção N 16° 09' 
26.8" W em uma linha reta numa distância de 36.6015 
m até o ponto P90
A partir deste ponto, segue-se na direção N 65° 29' 
32.4" W em uma linha reta numa distância de 186.8363 
m até o ponto P91
A partir deste ponto, segue-se na direção N 77° 54' 
51.1" W em uma linha reta numa distância de 44.5050 
m até o ponto P92
A partir deste ponto, segue-se na direção S 63° 28' 
33.2" W em uma linha reta numa distância de 10.5743 
m até o ponto P01; 
Ao todo a poligonal contem 300364.65 m2
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DECRETO Nº 5004/2011
DE 19 DE MARÇO DE 2011

“Declara de Utilidade Pública, para fins de 
desapropriação, a área da ZEIS da Bacia do 
Rio Camaçari, descrita no decreto 
5003/2011 de 19 de julho de 2011.”

DECRETA

DECRETO N° 5005/2011 
 DE 20 DE JULHO DE 2011

“Nomeia os membros para compor o 

Conselho de Administração do Fundo 

Municipal de Cultura e dá outras 

providências.” 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pela Constituição Federal, arts, 29 e 30, pela Lei 

Orgânica, em seus arts, 94, II, VII, X e pela Lei municipal nº 

1126 de 14 de dezembro de 2010, em seu art. 6º, caput, 

DECRETA

Art.1º - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados 

para compor o Conselho de Administração do Fundo 

Municipal de Cultura:

I - Representante da Procuradoria Jurídica - Magdalva 

O PREFEITO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, em 

conformidade com o decreto-lei Federal nº 3.365 de 21 de 

junho de 1941, e tendo em vista o disposto no Artigo 94, 

Inciso VII, da Lei nº 3.531 de 10 de novembro de 1976(Lei 

Orgânica dos Municípios), e de acordo com a Lei Federal nº 

4.771 de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal) Artigo 

2º, letra f,

Art. 1º - Ficam declaradas de Utilidade Pública, 

para fins de desapropriação, as terras, edificações e demais 

benfeitorias situadas no Município de Camaçari, que se 

acham compreendidas dentro dos limites da poligonal 

descrita no Decreto nº 5003/2011 de 19 de julho de 2011, 

cujos vértices estão referenciados com base no sistema de 

projeção UTM cujas origens de quilometragens são: E a 500 

km a oeste do meridiano de 39º W. Gr. e N no Equador, 

acrescida de 10.000 km (F. IBGE)

Art. 2 - Este Decreto entrará em vigor na data da 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

Nascimento Pereira 

II – Representante do Órgão Executor da Política Cultural - 

Elisangela Sena 

III – Representante da Secretária geral do Conselho 

Municipal de Cultura de Camaçari - Ana Cláudia Almeida

IV – Representante do Órgão Executor da Política Cultural 

do Município - Vital de Oliveira Vasconcelos, 

V - Representante da Secretaria da Fazenda do Município - 

Alisson Emanuel dos Santos Silva.

Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 20 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO

PREFEITO

DECRETO N° 5006/2011
DE 22 DE JULHO DE 2011

“Convoca a Vª Conferência Municipal  de
A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  e  d á  o u t r a s  
providências”.

                   O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas  atribuições legais,  e 
lhe confere  a  Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com a anuência do   Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social, e,

Considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes 
para a implementação da Política de Assistência Social no 
Município, 

D E C R E T A

                 Art. 1° - Fica convocada a Vª  Conferência 
Municipal de Assistência Social, a ser  realizada nos dias 27 
e 28 de Julho de 2011 na Cidade do Saber,  tendo como 
tema central:  “Consolidar o SUAS e Valorizar seus 
Trabalhadores”.

               Art. 2º - A Vª Conferência Municipal de Assistência 
Social será presidida pela titular da Secretaria de 
Desenvolvimento Social - SEDES. 

                Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação 
deste Decreto correrão por conta de dotação própria do 
orçamento do órgão gestor municipal de assistência social. 

               Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO
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DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICÍPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 12622.11.1510-11/2011 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria Por 
Tempo de Contribuição à servidora LEDA MARIA 
CELESTINO MOTTA DE AZEVEDO, matrícula 2122-9, no 
cargo de Advogado, nível I, referência F, lotada na SECAD – 
Secretaria de Administração, com fundamento no artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigo 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 04 DE JUNHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO

Prefeito Municipal

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 10190/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, JOCIVÂNIA DA SILVA VIEIRA, 
cadastro nº. 61000-1 do cargo de Professor Nível I A, da 
estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 17 de 
maio de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12  DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

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

processo administrativo nº. 12079/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, ELISANGELA SALES DOS 
SANTOS, cadastro nº. 9795-0 do cargo de Agente de 
Combate as Endemias Nível I A, da estrutura da Secretaria 
da Saúde – SESAU, em 08 de junho de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12  DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 12529/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, MANUELA FERNANDES DE 
ALMEIDA, cadastro nº. 9977-6 do cargo de Fisioterapeuta 
Nível I A, da estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, em 
13 de junho de 2011.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12   DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 9928/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, KARINE DE JESUS SILVA, cadastro 
nº. 61600-5 do cargo de Fisioterapeuta Nível I A, da estrutura 
da Secretaria da Saúde – SESAU, em 12 de maio de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

PÁGINA 33PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO IX - Nº  420 - de 16 a 22 de Julho de 2011 -



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 9954/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR  a  ped ido ,  PEDRO CERQUEIRA 
NASCIMENTO, cadastro nº. 62157-9 do cargo de Assistente 
de Creche Nível I A, da estrutura da Secretaria da Educação 
– SEDUC, em 12 de maio de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12  DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 9625/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, PAULA ALESSANDRA LIMA 
SANTOS BASTOS, cadastro nº. 9290-0 do cargo de 
Assistente Administrativo Nível II B, da estrutura da 
Secretaria da Educação – SEDUC em 09 de junho de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 9740/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, PATRÍCIA REIS DOS SANTOS, 
cadastro nº. 62179-9 do cargo de Técnica em Edificações 
Nível I A, da estrutura da Secretaria da Infra-estrutura – 
SEINFRA, em 10 de maio de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12  DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 10103/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, EDVANIA FERREIRA GOMES, 
cadastro nº. 9361-7 do cargo de Professor Nível I B, da 
estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 16 de 
maio de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12  DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 9342/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, ALEXANDRE DE CAMPOS FARIA, 
cadastro nº. 9763-7 do cargo de Médico Nível I A, da 
estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, em 04 de maio 
de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 11496/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, MARCELO HENRIQUE DE SOUZA, 
cadastro nº. 62119-1 do cargo de Professor Nível I A, da 
estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 01 de 
junho de 2011.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 12426/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, JOSIEL DOS SANTOS TAVARES, 
cadastro nº. 9348-5 do cargo de Assistente Administrativo 
Nível I B, da estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, 
em 13 de junho de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 10179/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, SANDRO ARAÚJO SOUZA, 
cadastro nº. 61092-2 do cargo de Professor Nível I A, da 
estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 17 de 
maio de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12  DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

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

processo administrativo nº. 10087/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, IVE QUERINO SANTOS, cadastro 
nº. 9726-1 do cargo de Médico Nível I A, da estrutura da 
Secretaria da Saúde – SESAU, em 16 de maio de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12  DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 11505/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, LUCIANA BARROS DA HORA, 
cadastro nº. 62440-4 do cargo de Professor Especial Nível I 
A, da estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 01 
de junho de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12  DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 11645/2011, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, REGIANE LIMA NASCIMENTO 
PEREIRA, cadastro nº. 60991-1 do cargo de Professor Nível 
I A, da estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 
02 de junho de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12  DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

PÁGINA 35PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO IX - Nº  420 - de 16 a 22 de Julho de 2011 -



ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                                    

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

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

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato (a) 
nomeado (a) pelo Decreto com data de 27 de abril de 2011, 
no prazo previsto no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no item 12.5 do Edital do Concurso Público de nº. 
001/2010, resolve:
                                         
EXONERAR “Ex Oficio” PAULO JUNQUEIRA QUEIROZ 
SILVA, portador (a) do documento de identidade nº. 
1846178 63 – SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de Auxiliar 
de Disciplina, da Prefeitura Municipal de Camaçari.
                  
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE JULHO DE 2011.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                                   

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2011

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

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato (a) 
nomeado (a) pelo Decreto com data de 27 de abril de 2011, 
no prazo previsto no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no item 12.5 do Edital do Concurso Público de nº. 
001/2010, resolve:
                                         
EXONERAR “Ex Oficio” ELIZENY PEREIRA RABELO, 
portador (a) do documento de identidade nº. 15051078 06 – 
SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de Auxiliar de Disciplina, 
da Prefeitura Municipal de Camaçari.
                  
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE JULHO DE 2011. 

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICÍPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 13169.11.1516-11/2011 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria Por 
Tempo de Contribuição à servidora ELIANA MARIA DE 
VASCONCELOS ROCHA, matrícula 2245-0, no cargo de 
Administrador nível I, referência F, lotada na SECAD - 
Secretaria de Administração, com fundamento no artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigo 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 14 DE JUNHO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICIPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 11860.11.1504 -11/2011 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria 
Especial de Professor à servidora MARLENE OLIVEIRA DA 
SILVA, matricula n° 5593-3, no cargo de Professor, nível I, 
referência E, lotada na SEDUC - Secretaria de Educação, 
com fundamento no § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal combinado com o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/03 e artigos 20 e 42 da Lei Municipal nº 
997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 14 DE JUNHO DE 2011.
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LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICIPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 12172.11.1507-11/2011 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria 
Especial de Professor à servidora EDNEUZA MARIA 
COSTA, matricula n° 3058-0, no cargo de Professor, nível I, 
referência F, lotada na SEDUC - Secretaria de Educação, 
com fundamento no § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal combinado com o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/03 e artigos 20 e 42 da Lei Municipal nº 
997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 16 DE JUNHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICIPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 12256.11.1508-11/2011 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria 
Especial de Professor à servidora MIRIÃ CONCEIÇÃO 
COSTA DA SILVA, matricula n° 3731-5, no cargo de 
Professor, nível II, referência E, lotada na SEDUC - 
Secretaria de Educação, com fundamento no § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal combinado com o artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/03 e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 16 DE JUNHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 14 DE JUNHO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICÍPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 11139.11.1499-11/2011 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por 
Tempo de Contribuição ao servidor JOSÉ CARLOS 
FERREIRA, matrícula 2328-2, no cargo de Agente de 
Suporte Administrativo, nível I, referência F, lotado na 
SEDUC - Secretaria de Educação, com fundamento no 
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03, e artigo 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 14 DE JUNHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO  DE 14 DE JUNHO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICÍPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 11268.11.1501-11/2011 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria 
Por Tempo de Contribuição à servidora TEREZINHA 
PEREIRA TAVARES, matrícula 1712-9, no cargo de 
Auxiliar. de Enfermagem, nível I, referência F, lotada na 
SESAU - Secretaria de Saúde, com fundamento no artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigo 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 14 DE JUNHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal
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DECRETO DE 14 DE JUNHO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICIPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 10251.1300.12/2010 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,

                                  DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria Por 
Idade à servidora ANA MARIA BARBOSA CAVALCANTI, 
matrícula n° 7633-2 no cargo de Professor, nível I, referência 
C, lotada na SEDUC - Secretaria de Educação, com 
fundamento nos §§ 3º e 17 do artigo 40 da Constituição 
Federal, artigo 19 da Lei Municipal 997/2009 e artigo 1º Lei 
Federal 10887/04 combinado com o artigo 45 da Lei 
Municipal 997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JUNHO DE 2011. 

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 14 DE JUNHO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICÍPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n°. 10830.11.1497-11/2011 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria 
Especial de Professor à servidora MARIA DE LOURDES 
DOS SANTOS GOMES, matrícula 004069-1, no cargo de 
Professor Especial, nível II, referência E, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, com fundamento no § 5° do artigo 
40 da Constituição Federal combinado com o artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JUNHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

 

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICÍPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 13416.11.1519 -11/2011 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria 
Por Tempo de Contribuição à servidora MARIA ELIANE 
SANTOS BRITO, matrícula 2184-9, no cargo de Agente de 
Suporte Adm, nível I, referência F, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03, e artigos 42 da Lei Municipal 
nº 997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICÍPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 12784.11.1511-11/2011 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria 
Por Tempo de Contribuição à servidora IRACY NUNES DE 
ASSIS, matrícula 7072-2, no cargo de Auxiliar de 
Enfermagem, nível I, referência F, lotada na SESAU – 
Secretaria de Saúde, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03, e artigo 42 da Lei Municipal 
nº 997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal
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DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICÍPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 12831.11.1512-11/2011 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria 
Por Tempo de Contribuição à servidora ANA MARIA 
CARDOSO DA SILVA, matrícula 7024-5, no cargo de 
Assistente Social, nível II, referência F, lotada na SESAU – 
Secretaria de Saúde, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03, e artigo 42 da Lei Municipal 
nº 997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE JULHO DE 2011. 

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICÍPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 11885.11.1506-11/2011 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria 
Especial de Professor à servidora CELESTE MARIA DE 
CASTRO, matrícula 4207-8, no cargo de Professor, nível II, 
referência E, lotada na SEDUC – Secretaria de Educação, 
com fundamento no § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal 1988 combinado com o artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei Municipal nº 
997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, MUNICÍPIO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 12612.11.1509-11/2011 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria Por 
Tempo de Contribuição ao servidor DOMICIO OLIVEIRA 
DOS SANTOS, matrícula 3283-7, no cargo Agente de 
Suporte Administrativo, nível I, referência E, lotado na 
SEDUC – Secretaria de Educação, com fundamento no 
artigo 3º da Emenda Constitucional 47/05, e artigo 43 da Lei 
Municipal nº 997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JULHO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 20/2011
DE 15 DE JULHO DE 2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

RESOLVE,

DESIGNAR os servidores MARGARETE SOUZA SANTOS, 
matrícula n° 9216-8,  MARCELO GUIMARÃES GOMES DE 
SOUSA, matrícula n° 37212-8, e MARCO AURÉLIO 
CAVALCANTE PAVÃ, matrícula n° 38174-1, para sob a 
presidência da primeira, compor a Comissão de Avaliação 
do Estágio Probatório, prevista na Lei n° 407/1998, Lei n° 
874/2008 e Decreto Regulamentar n° 4743/2009.
Revogam-se as disposições contrárias em especial a 
PORTARIA nº 06/2011.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE JULHO DE 2011.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº. 21/2011
DE 15 DE JULHO DE 2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

RESOLVE,

DESIGNAR os servidores JOSÉ CARVALHO, matrícula n° 
1423-1, MARCO AURÉLIO CAVALCANTE PAVÃ, matrícula 
n° 38174-1 e MARCELO GUIMARÃES GOMES DE 
SOUSA, matrícula n° 37212-8, para sob a presidência da 
primeira, compor a Comissão de Avaliação do Estágio 
Probatório da SECAD, prevista na Lei n° 407/1998, Lei n° 
874/2008 e Decreto Regulamentar n° 4743/2009. 
Revogam-se as disposições contrárias em especial a 
PORTARIA nº 09/2011.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE JULHO DE 2011.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 039/2011
DE 21 DE JULHO DE 2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE,

Designar os servidores Márcia Maria Barbosa Martfeld, 
matricula nº. 411-2, Claudécio Taroba Soares de Jesus, 
matricula nº. 37078-0, Alessandro Dudovitz França, 
matrícula nº 37762-3, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar – COPAD, oriundo 
do Processo Administrativo nº. 11818/2011, para apurar 
30 (trinta) dias de faltas consecutivas da servidora 
Edivania Almeida Aguiar dos Santos, cadastro 7731-0. 
ORIGEM – SEDUC. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE JULHO DE 2011.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 124/2011
SERVIDOR: Mariza Belmonte Silva

CADASTRO: 5662-6       Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: A partir de 01 setembro de 2011

PORTARIA N° 126/2011
SERVIDOR: Maria Emilia de Oliveira Bastos
CADASTRO: 8817-9        Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 02/03/2005 a 01/03/2010
GOZO: A partir de 01 de setembro de 2011.

PORTARIA N° 128/2011
SERVIDOR: Zulina da Conceição Oliveira
CADASTRO: 6700-4       Lotação: SEDES
PERIODO AQUISITIVO: 06/06/1995 a 05/06/2000
GOZO: A partir de 01 agosto de 2011

PORTARIA N° 129/2011
SERVIDOR: Sonia Maria Conceição dos Anjos
CADASTRO: 3675-6       Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 30/06/2005 a 29/06/2010
GOZO: A partir de 01 setembro de 2011

PORTARIA N° 134/2011
SERVIDOR: Claudio Sostenes Alves Ribeiro
CADASTRO: 8270-3        Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2000 a 30/09/2005
GOZO: A partir de 01 de agosto de 2011.

DISPÕE SOBRE GOZO DE FERIAS 
DE SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 045/2011
SERVIDOR: Maria de Fátima Alcântara de Oliveira
CADASTRO: 152041-1        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/05/2009 a 30/04/2010
Gozo: 30 dias de 01a 30/08/2011.

PORTARIA N° 047/2011
SERVIDOR: Aracele Santos de Oliveira
CADASTRO: 61039-8        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 08/03/2010 a 07/03/2011
Gozo: 20 dias de 01a 20/08/2011.

 

PORTARIA Nº 010/2011
DE 01 DE JULHO DE 2011.

Homologa processo de adesão ao Programa Mais 
Educação/Educação Integral em Unidades Escolares do 
Sistema Pública Municipal de Camaçari.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, e com fundamento 
no Programa Mais Educação – PME/Educação Integral, 
instituído pela Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 
24 de abril de 2007,  pela Resolução nº 19, de 15 de maio de 
2008 e pelo Decreto nº 7.083 de 27 de janeiro de 2010.
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RESOLVE

ART. 1º – Fica homologado a adesão da Secretaria da 
Educação do Município de Camaçari, Bahia, ao Programa 
Mais Educação – PME/Educação Integral, sob a 
coordenação da  Coordenadoria  Técnico e Pedagógica.

ART. 2º – As atividades a serem desenvolvidas para 
implementação da educação integral deverão ser 
coordenadas por um Professor em cada Unidade Escolar da 
Rede Municipal de Ensino, doravante denominado 
Professor Comunitário com carga horária de 20 horas, 
podendo ser destinada integralmente ao programa 
mediante relatório circunstanciado de acompanhamento 
das atividades do programa e avaliação qualitativa do 
Diretor Escolar, bem como dos responsáveis pelo Programa 
no âmbito da SEDUC. E sua  vaga deverá ser preenchida 
por outro profissional que a ocupará, enquanto durar o 
Programa.

I – O Professor Comunitário gozará dos mesmos direitos e 
vantagens de um professor regente de carreira do 
Magistério Público do Município de Camaçari;

II – O Professor Comunitário poderá ter sua carga horária de 
20 horas ampliada para 40 horas enquanto vigorar o 
Programa Mais Educação/Educação Integral na Unidade 
Escolar, caracterizando, assim, alteração provisória de 
carga horária;

III – O Professor que articular as ações do Programa Mais 
Educação/Educação Integral na Unidade Escolar deverá 
mediar as relações entre Escola e a Comunidade, 
assumindo a função de Professor Comunitário, segundo 
perfil traçado no Manual de Educação Integral do PDDE e 
Resolução nº 19, de 15 de maio de 2008 e pelo Decreto 
Federal nº 7.083 de 27 de janeiro de 2010;

IV – As  atividades deverão ser desenvolvidas com base no 
Plano de Atendimento Geral Consolidado do Sistema 
SIMEC do PDDE web, segundo os macrocampos e 
respectivas atividades.

ART. 3º – Para o exercício do ano letivo, caberá à Unidade 
Escolar encaminhar o nome e cadastro do Professor 
Comunitário para a Coordenadoria Técnica e Pedagógica, 
com a finalidade de registro no cadastro do Programa Mais 
Educação/Educação Integral e encaminhamento à 
Gerencia de Recursos Humanos da Educação, para os 
devidos procedimentos do setor de programação de carga 
horária, mediante parecer final do titular da pasta.
§ Único. O Professor em efetiva regência só poderá assumir 
a função de Professor Comunitário após a chegada do seu 
substituto.

ART. 4º – Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE JULHO DE 2011.

LUIZ VALTER DE LIMA
    SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

 

RESOLUÇÃO N.º 05/2011

Altera a Resolução n.º 02/2002, no que tange 
ao prazo para os pedidos de reconhecimento e 
autorização de estabelecimentos de educação 
infantil. 

O Conselho Municipal de Educação, no uso das atribuições 
que lhe conferem o Artigo 11, III e IV, e Artigo 18, II, da Lei n.º 
9.394/1996 

RESOLVE

Art. 1º - Alterar o Artigo 5º, “caput”, e os seus parágrafos 1º e 
2º, da Resolução n.º 002/2002, que passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 5º - Fica excepcionalmente prorrogado para o período 
de 19 de julho a 18 de agosto de 2011 o prazo para o 
protocolo dos pedidos para o funcionamento e 
reconhecimento dos estabelecimentos de Educação Infantil 
perante o Conselho Municipal de Educação.

§ 1º - Revogado.

§2º - O Conselho Municipal de Educação deverá manifestar-
se em decisão final sobre os pedidos de autorização de 
funcionamento até o dia 31 de agosto de 2011.”

Art. 2º - Ficam mantidas todas as demais disposições não 
alteradas por esta Resolução.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Camaçari, 19 de julho de 2011

 Lígia Burgos de Araújo
   Presidente CME       

PORTARIA N.º 008/2011
DE 15 DE JUNHO DE 2011

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de 
fevereiro de 2009,   

0- Considerando o artigo 2  , da Lei  669, de 11 de março de 
2005 ; 

0 - Considerando o artigo 9 , do Decreto 4979/11 , de 02 de 
junho de 2011   e   em  cumprimento  ao  artigo 26,  da Lei 

0Complementar Federal  ,  n  101 , de 04  de maio 2000 ;

RESOLVE
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             Art.1º.  Instituir critérios para a liberação do 
benefício Auxílio Natalidade, pertencente ao Programa 
SOS Cidadão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, que será concedido por esta Secretaria, através de 
fornecedores credenciados junto à Prefeitura Municipal de 
Camaçari:

 a) comprovante de residência do beneficiário no 
Município por no mínimo ( 01 ) um ano;

 b) apresentação do acompanhamento de saúde ( 
carteira de pré-natal);

c) o enxoval será liberado até o RN completar um 
mês, com cópia da certidão de nascimento;

 d) realizar visita e avaliação social;
 e) a concessão do benefício deverá ser precedida 

de preenchimento do Termo de Recebimento do Benefício.
 f) realizar-se-á periodicamente, por meio de 

Comissão Interna designada pela Secretária, fiscalização 
do cumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria.

 
Art 2º. Os casos excepcionais ficarão a cargo de 

deliberação da Secretária, mediante  parecer do Serviço 
Social.

Art 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
JUNHO DE 2011.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social

PORTARIA N.º 009/2011
DE 15 DE JUNHO DE 2011

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de 
fevereiro de 2009,   

0- Considerando o artigo 2  , da Lei  669, de 11 de março de 
2005 ;

0- Considerando o artigo 9 , do Decreto 4979/11, de 02 de 
junho de 2011 e   em  cumprimento  ao  artigo 26,  da Lei 

0Complementar Federal ,  n  101, de 04  de maio 2000 ;

RESOLVE

              Art.1º.  Instituir critérios para a liberação do 
benefício colchão e cobertor,  pertencente ao Programa 
SOS Cidadão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, que será concedido por esta Secretaria, através de 
fornecedores credenciados junto à Prefeitura Municipal de 
Camaçari:

a) comprovante de residência do beneficiário no 
município por no mínimo ( 01 ) um ano;

b) ser desabrigado de operações acompanhados 
pelo município (operação chuva e similares);

c) realizar visita e avaliação social ;
d) a carência para concessão de novo benefício 

será de 06 ( seis ) meses ;

 

e) a concessão do benefício deverá ser precedida 
de preenchimento do Termo de Recebimento do Benefício.

 f) realizar-se-á periodicamente, por meio de 
Comissão Interna designada pela Secretária, fiscalização 
do cumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria;

Art 2º. Os casos excepcionais ficarão a cargo de 
deliberação da Secretária, mediante  parecer do Serviço 
Social .

Art 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
JUNHO DE 2011.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social

PORTARIA N.º 010/2011
DE 15 DE JUNHO DE 2011

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951, 
de 13 de fevereiro de 2009 e.  

0- Considerando o artigo 2 , da Lei  669, de 11 de março de 
2005 ; 

- Considerando a necessidade de ordenar as ações para 
concessão do Auxilio Funeral e Translado, pertencentes ao 
Programa SOS Cidadão da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social;

RESOLVE

Art.1º.  Instituir critérios para a liberação do 
beneficio auxilio funeral e translado que será concedido 
apenas por meio de funerárias credenciadas junto à 
Prefeitura Municipal de Camaçari:

 a) Comprovante de residência do beneficiário no 
Município;

 b) Declaração de óbito expedida pelo médico ( 
xerox);

 c) Certidão de Óbito ou Guia de sepultamento 
expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Naturais (original e xerox);

 d) Requerimento de familiar, cônjuge, primeiro ou 
segundo grau do beneficiário;

 e) Guia de encaminhamento autorizado pelo setor 
responsável da SEDES;

 f) realizar avaliação social;
               g) A liberação do funeral deverá respeitar a tabela 
de valores estipulada no credenciamento realizado pela 
PMC.
             h)Será concedido o benefício, por meio de 
funerárias credenciadas junto à Prefeitura Municipal de 
Camaçari, obedecendo a uma seqüência de atendimento 
que prevaleça o equilíbrio de atendimento entre os 
credenciados, evitando-se tratamento privilegiado ou 
desigual.
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                i)Não será permitida a preferência por funerária 
por parte dos beneficiários.

Art 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  15 DE 
JUNHO DE 2011.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social

PORTARIA N.º 11/2011
DE 15 DE JUNHO DE 2011

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de 
fevereiro de 2009,   

0- Considerando o artigo 2  , da Lei  669, de 11 de março de 
2005 ; 

0- Considerando o artigo 9 , do Decreto 4979,de 02 de junho 
de 2011  e   em  cumprimento  ao  artigo 26,  da Lei 

0Complementar Federal  ,  n  101 , de 04  de maio 2000 ;

RESOLVE

             Art.1º.  Instituir critérios para a liberação do 
benefício óculos, pertencente ao Programa SOS Cidadão 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que 
será concedido por esta Secretaria, através de fornecedores 
credenciados junto à Prefeitura Municipal de Camaçari :

 a) comprovante de residência do beneficiário no 
Município por no mínimo ( 01 ) um ano;

 b) apresentar receita médica com prescrição do 
óculos, a partir de 1 (um) grau para beneficiários adultos;

 c) criança e adolescente em idade escolar onde a 
família comprove a impossibilidade financeira de  adquirí-lo;

d) realizar  visita e avaliação social; 
e) a carência para concessão de novo benefício 

será de 01 ( um ) ano, salvo os casos que necessitem  de 
óculos a cada 06 (seis) meses, comprovados  por  relatório 
médico;  

f) liberação do benefício deverá respeitar a tabela 
de valores estipulada no credenciamento realizado pela 
PMC;

g) a concessão do benefício deverá ser precedida 
de preenchimento do Termo de Recebimento do Benefício.

 h) realizar-se-á periodicamente, por meio de 
Comissão Interna designada pela Secretária, fiscalização 
do cumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria.

Art 2º. Os casos excepcionais ficarão a cargo de 
deliberação da Secretária, mediante  parecer do Serviço 
Social.

Art 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
JUNHO DE 2011.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social

PORTARIA N.º 012/2011
DE 15 DE JUNHO DE 2011

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de 
fevereiro de 2009,  

0- Considerando o artigo 2  , da Lei  669, de 11 de março de 
2005 ; 

0- Considerando o artigo 9 , do Decreto 4979, de 02 de junho 
de 2011   e   em  cumprimento  ao  artigo 26,  da Lei 

0Complementar Federal,  n  101 , de 04  de maio 2000 ;

RESOLVE

             Art.1º.  Instituir critérios para a liberação do 
benefício filtro, pertencente ao Programa SOS Cidadão da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que será 
concedido por esta Secretaria, através de fornecedores 
credenciados junto à Prefeitura Municipal de Camaçari :

a) comprovante de residência do beneficiário no 
Município por no mínimo ( 01 ) um ano;

b) realizar visita e avaliação social;
c) a carência para concessão de novo benefício 

será de  um  ( 01 ) ano;
d) a concessão do benefício deverá ser precedida 

de preenchimento do Termo de Recebimento do Benefício.
e) realizar-se-á periodicamente, por meio de 

Comissão Interna designada pela Secretária, fiscalização 
do cumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria.

Art 2º. Os casos excepcionais ficarão a cargo de 
deliberação da Secretária, mediante  parecer do Serviço 
Social.

Art 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
JUNHO 2011.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social

PORTARIA N.º 013/2011
DE 15 DE JUNHO DE 2011

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
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legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de 
fevereiro de 2009,

0- Considerando o artigo 2  , da Lei  669, de 11 de março de 
2005 ; 

0- Considerando o artigo 9  , do Decreto 4979 , de 02 de junho 
de 2011   e   em  cumprimento  ao  artigo 26,  da Lei 

0Complementar Federal  ,  n  101 , de 04  de maio 2000 ;
RESOLVE

             Art.1º.  Instituir critérios para a liberação do 
benefício Órtese e Prótese, pertencente ao Programa SOS 
Cidadão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, que será concedido por esta Secretaria, através de 
fornecedores credenciados junto à Prefeitura Municipal de 
Camaçari:

 a) comprovante de residência do beneficiário no 
Município por no mínimo ( 01 ) um ano;

 b) apresentação de relatório médico com 
prescrição do benefício requerido;

 c)a carência para concessão de novo benefício 
será de 01 ( um ) ano;

 d) realizar visita e avaliação social;
 e) a concessão do benefício deverá ser precedida 

de preenchimento do Termo de Recebimento do Benefício.
 f) realizar-se-á periodicamente, por meio de 

Comissão Interna designada pela Secretária, fiscalização 
do cumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria.

 
Art 2º. Os casos excepcionais ficarão a cargo de 

deliberação da Secretária, mediante  parecer do Serviço 
Social. 

Art 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
JUNHO DE 2011.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social

PORTARIA N.º 14/2011
DE 15 DE JUNHO DE 2011

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de 
fevereiro de 2009,

0- Considerando o artigo 2  , da Lei  669, de 11 de março de 
2005 ; 

0- Considerando o artigo 9  , do Decreto 4979, de 02 de junho 
de 2011e   em  cumprimento  ao  artigo 26,  da Lei 

0Complementar Federal  ,  n  101 , de 04  de maio 2000;

RESOLVE

 

 

             Art.1º.  Instituir critérios para o benefício de 
liberação de taxa para as seguintes documentações: 
segunda via de registro geral ( RG ), segunda via 
certidão de nascimento, certidão de inteiro teor e 
segunda via de certidão de casamento, pertencente ao 
Programa SOS Cidadão da Secretaria Municipal  de 
Desenvolvimento Social  :

a) comprovante de residência do beneficiário no 
Município por no mínimo ( 01 ) um ano;

b) pessoas pobres com dificuldade para 
regularizar documentações pessoais acima citadas;

c) realizar visita e avaliação social ;
               d) a carência para concessão de novo benefício 
será de 01 ( um ) ano;
               e) a concessão do benefício deverá ser precedida 
de preenchimento do Termo de Recebimento do Benefício.

 f) realizar-se-á periodicamente, por meio de 
Comissão Interna designada pela Secretária, fiscalização 
do cumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria.

Art 2º. Os casos excepcionais ficarão a cargo de 
deliberação da Secretária, mediante  parecer do Serviço 
Social.

Art 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
JUNHO DE 2011.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social

PORTARIA N.º 015/2011
DE 15 DE JUNHO DE 2011

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de 
fevereiro de 2009,  

0- Considerando o artigo 2  , da Lei  669, de 11 de março de 
2005 ; 

0- Considerando o artigo 9 , do Decreto 4979, de 02 de junho 
de 2011 e   em  cumprimento  ao  artigo 26,  da Lei 

0Complementar Federal  ,  n  101 , de 04  de maio 2000 ;

RESOLVE

Art.1º.  Instituir critérios para a liberação do benefício de 
concessão de fotos destinadas à, carteira de trabalho, 
carteira de reservista e matrícula escolar, pertencente ao 
Programa SOS Cidadão da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, que será concedido por esta 
Secretaria, através de fornecedores credenciados junto à 
Prefeitura Municipal de Camaçari :

  a) comprovante de residência do beneficiário no 
município por no mínimo ( 01 ) um ano;
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  b) pessoas pobres com dificuldade para 
regularizar documentações pessoais acima citadas;

  c) realizar visita e avaliação social ;
                 d) a carência para concessão de novo benefício 
será de 01 ( um ) ano;

  e) a concessão do benefício deverá ser precedida 
de preenchimento do Termo de Recebimento do Benefício.

 g) realizar-se-á periodicamente, por meio de 
Comissão Interna designada pela Secretária, fiscalização 
do cumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria.

Art 2º. Os casos excepcionais ficarão a cargo de 
deliberação da Secretária, mediante  parecer do Serviço 
Social.

Art 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
JUNHO DE 2011.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social

PORTARIA N.º 016/2011
DE 15 DE JUNHO DE 2011

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de 
fevereiro de 2009, 

0- Considerando o artigo 2  , da Lei  669, de 11 de março de 
2005 ; 

0- Considerando o artigo 9  , do Decreto 4979 , de 02 de junho 
de 2011   e   em  cumprimento  ao  artigo 26,  da Lei 

0Complementar Federal  ,  n  101 , de 04  de maio 2000 ;

RESOLVE

             Art.1º.  Instituir critérios para a liberação do 
benefício de passagens terrestre do município para 
outros estados e para o interior do Estado da Bahia, 
pertencente ao Programa SOS Cidadão da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, que será concedido 
por esta Secretaria , através de fornecedores credenciados 
junto à Prefeitura Municipal de Camaçari :

a) comprovante de residência do beneficiário no 
Município por no mínimo ( 01 ) um ano, exceto migrantes e 
população de rua;

b) apresentação de antecedentes criminais;
c) realizar avaliação social ;
d) a concessão deste benefício exclui o 

beneficiário do direito de recebimento de qualquer outro 
benefício desta Secretaria a  partir da data da concessão;

e) a concessão do benefício deverá ser precedida 
de preenchimento do Termo de Recebimento do Benefício.

 f) realizar-se-á periodicamente, por meio de 
Comissão Interna designada pela Secretária, fiscalização 
do cumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria;

Art 2º. Os casos excepcionais ficarão a cargo de 

 

deliberação da Secretária, mediante  parecer do Serviço 
Social .

 Art 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DE CAMAÇARI, EM 15 DE JUNHO DE 2011.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretária 

PORTARIA N.º 017/2011
DE  15 DE JUNHO DE 2011

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de 
fevereiro de 2009,  

0- Considerando o artigo 2  , da Lei  669, de 11 de março de 
2005 ; 

0- Considerando o artigo 9 , do Decreto 4979, de 02 de junho 
de 2011   e   em  cumprimento  ao  artigo 26,  da Lei 

0Complementar Federal,  n  101, de 04  de maio 2000 ;

RESOLVE

             Art.1º.  Instituir critérios para a liberação do 
benefício de auxílio aluguel, pertencente ao Programa 
SOS Cidadão da  Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, que será concedido por esta Secretaria, no valor  
mensal  de 150,00 (  cento e cinqüenta reais ) em  espécie, 
pelo período de 03 ( três ) meses:

a) comprovante de residência do beneficiário no 
Município por no mínimo ( 01 ) um ano;

 b) ser desabrigado de operações acompanhadas 
pelo município (operação chuva e similares) ;

 c) residir em local de risco, comprovado 
tecnicamente por laudo da Secretaria de  Habitação ( 
SEHAB) do município  e/ou  Coordenadoria Geral da 
Defesa Civil; 

 d) realizar visita e avaliação social;
e) o tempo de permanência da concessão do 

benefício será de no máximo 03 (três) meses, exceto casos 
de permanência maior, justificados com parecer do Serviço 
Social;

f) a concessão do benefício deverá ser precedida 
de preenchimento do Termo de Recebimento do Benefício;

g) realizar-se-á periodicamente, por meio de 
Comissão Interna designada pela Secretária, fiscalização 
do cumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria;

Art 2º. Os casos excepcionais ficarão a cargo de 
deliberação da Secretária, mediante  parecer do Serviço 
Social.

Art 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
JUNHO DE 2011.
                JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA

  Secretária de Desenvolvimento Social
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PORTARIA N.º 018/2011
DE 15 DE JUNHO DE 2011

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
artigo 1º, da Lei 951, de 13 de fevereiro de 2009, 
 

0- Considerando o artigo 2  , da Lei  669, de 11 de março de 
2005 ; 

0- Considerando o artigo 9 , do Decreto 4979, de 02 de junho 
de 2011 e   em  cumprimento  ao  artigo 26,  da Lei 

0Complementar Federal  ,  n  101 , de 04  de maio 2000 ;

RESOLVE

             Art.1º.  Instituir critérios para a liberação do 
benefício vale gás, pertencente ao Programa SOS Cidadão 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que 
será concedido por esta Secretaria, através de fornecedores 
credenciados junto à Prefeitura Municipal de Camaçari:

 a) comprovante de residência do beneficiário no 
Município por no mínimo ( 01 ) um ano;

b) a concessão do benéfico será de caráter 
emergencial, conforme parecer do Serviço Social; 

c) possuir filhos em situação de risco social;
d) idoso sem aposentadoria, sem renda familiar ou 

que sua renda não seja suficiente para suprir as suas 
necessidades.

e) realizar visita e avaliação social ;
f) o benefício poderá ser liberado juntamente com 

a cesta básica, em casos excepcionais, mediante parecer 
do Serviço Social;

g) a concessão do benefício deverá ser precedida 
de preenchimento do Termo de Recebimento do Benefício.

h) realizar-se-á periodicamente, por meio de 
Comissão Interna designada pela Secretária, fiscalização 
do cumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria.

Art 2º. Os casos excepcionais ficarão a cargo de 
deliberação da Secretária, mediante  parecer do Serviço 
Social.

Art 3º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
JUNHO DE 2011.

JAILCE  SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social

PORTARIA N.º 019/2011
DE 15 DE JUNHO DE 2011

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de 
fevereiro de 2009,  
 

0- Considerando o artigo 2  , da Lei  669, de 11 de março de 
2005 ; 

0- Considerando o artigo 9 , do Decreto 4979, de 02 de junho 

 

 

de 2011   e   em  cumprimento  ao  artigo 26,  da Lei 
0Complementar Federal,  n  101, de 04  de maio 2000 ;

RESOLVE

             Art.1º.  Instituir critérios para a liberação do 
benefício aparelho ortopédico, pertencente ao Programa 
SOS Cidadão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, que será concedido por esta Secretaria, através de 
fornecedores credenciados junto à Prefeitura Municipal de 
Camaçari:

 a) comprovante de residência do beneficiário no 
Município por no mínimo ( 01 ) um ano;

 b) apresentação de relatório médico com 
prescrição do benefício requerido;

 c)a carência para concessão de novo benefício 
será de 01 ( um ) ano;

 d) realizar visita e avaliação social;
 e) a concessão do benefício deverá ser precedida 

de preenchimento do Termo de Recebimento do Benefício;
 f) realizar-se-á periodicamente, por meio de 

Comissão Interna designada pela Secretária, fiscalização 
do cumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria.

Art 2º. Os casos excepcionais ficarão a cargo de 
deliberação da Secretária, mediante  parecer do Serviço 
Social.

Art 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DE CAMAÇARI, EM 15 DE JUNHO DE 2011.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social

PORTARIA N.º 020/2011
DE 15 DE JUNHO DE 2011

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de 
fevereiro de 2009,  

0- Considerando o artigo 9 , da Lei  669, de 11 de março de 
2005; 

0- Considerando o artigo 9 , do Decreto 4979, de 02 de junho 
de 2011   e   em  cumprimento  ao  artigo 26,  da Lei 

0Complementar Federal,  n  101, de 04  de maio 2000;

RESOLVE
             Art.1º.  Instituir critérios para a liberação do 
benefício cesta básica, pertencente ao Programa SOS 
Cidadão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, que será concedido por esta Secretaria, através de 
fornecedores credenciados junto à Prefeitura Municipal de 
Camaçari:

 a) comprovante de residência do beneficiário no 
Município por no mínimo (01) um ano;

 b) a concessão do benéfico será de caráter 
emergencial nos casos de extrema vulnerabilidade social, 
mediante avaliação social.

 c) a inclusão na cesta básica mensal ocorrerá via 
apresentação de relatório médico com CID e 
concomitantemente o parecer social do Serviço Social 
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da Secretaria.
d) idoso sem aposentadoria, sem renda familiar ou 

que sua renda não seja suficiente para suprir as suas 
necessidades, mediante avaliação social;

e) o benefício poderá ser liberado juntamente com 
o vale gás, em casos excepcionais, mediante parecer do 
Serviço Social;

 f) a concessão do benefício deverá ser precedida 
de preenchimento do Termo de Recebimento do Benefício.

 g) realizar-se-á periodicamente, por meio de 
Comissão Interna designada pela Secretária, fiscalização 
do cumprimento dos critérios estabelecidos nesta Portaria.

             Art 2º. Os casos excepcionais ficarão a cargo de 
deliberação da Secretária, mediante  parecer do Serviço 
Social.

             Art 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15  DE 
JUNHO DE 2011. 

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº 45/ 2011
DE 01 DE JULHO DE 2011

O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das competências 
que lhes foram atribuídas pelo Decreto nº. 4365/2007,  

RESOLVE:
Art. 1° Designar interinamente, o 

servidor Sinval Rios Amaral, Assessor Especial, Cadastro 
de nº 037611-2, lotado nesta Secretaria, para assinar 
portarias, alvarás e projetos em sua ausência.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 01 DE JULHO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PORTARIA Nº 050 /2011 
DE 18 DE JULHO DE 2011

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada pelo Decreto 
4365/2007 e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03/09/2008, Resolução CONAMA nº 412, de 13 de maio 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 3.999/2009, de 
06/11/2009, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 13551/2011, de 29/06/2011, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3 (três) anos, à ECO BRASIL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE MATERIAS RECICLAGEM LTDA, CNPJ: 
12.078.386/0001-33, Localizado no endereço: Estrada da 
Cascalheira, S/Nº, Parque das Mangabas, Distrito Sede, 
Camaçari – Ba, para a Reciclagem de materiais plásticos e 
comércio de sucatas não-metálicas,nas Coordenadas  
UTM: E-575.866; N-8.596.370, neste mesmo local e 
município, mediante cumprimento da legislação vigente dos 
seguintes condicionantes: I. operar o empreendimento de 
acordo com o projeto apresentado a este órgão, devendo a 
empresa atuar de forma preventiva em relação aos riscos 
referentes ao homem e ao meio ambiente, buscando, 
sempre que possível, soluções baseadas em tecnologias 
mais limpas e de redução de ruído na fonte; II. implantar 
Programa de Educação Ambiental para os funcionários da 
empresa, com detalhamento das atividades, cronograma de 
execução e indicadores de resultados, contemplando: a) 
regras básicas de segurança a serem implantadas nas 
atividades desenvolvidas; b) importância da utilização 
correta de EPI, como medida de proteção à saúde, c) 
minimização de resíduos, considerando reuso e reciclagem; 
d) treinamento para situação de emergência. Prazo: 60 dias; 
III. direcionar os efluentes domésticos para fossa séptica 
com sumidouro, de acordo com a Norma Técnica NBR-7229 
da ABNT. Manter em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; IV adotar normas de 
segurança, higiene industrial e saúde ocupacional nas áreas 
da produção, de armazenamento e expedição; V. implantar 
e manter em condições adequadas de funcionamento o 
Sistema de Proteção Contra Incêndio, conforme 
estabelecido na Norma Regulamentadora NR-23 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; VI. realizar treinamento 
com os funcionários para situação de emergência; VII. 
armazenar temporariamente os resíduos sólidos em área 
reservada dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizado com a classe do resíduo, atendo 
aos critérios de armazenamento estabelecidos na NBR 
11174, para armazenamento dos resíduos de classe II 
(inertes e não inertes) e os da NBR 12235, para 
armazenamento classe I. encaminhá-los posteriormente 
para a destinação final em instalações com licença 
ambiental para tal fim. Priorizar, sempre que possível, o 
reuso e a reciclagem. No caso de resíduo classe I, requerer 
ao IMA a competente Autorização de Transporte de 
Resíduos Perigosos-ATRP; VIII. elaborar, implantar e 
manter atualizado o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais-PPRA, buscando sempre que preciso a redução 
do grau dos riscos ambientais. Prazo: 90 dias; IX. fornecer 
obrigatoriamente ao funcionários  EPI (equipamento de 
proteção individual) adequado e compatível com exercício 
de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecido na NR-6 do Ministério do trabalho e Emprego; 
X. realizar melhorias na área de armazenagem dos 
produtos, contemplando a instalação de baias. A fim de 
promover a separação seletiva adequada. Prazo 180 dias; 
XI. é vedado a manipulação, armazenamento e reciclagem 
de material perigoso, conforme NBR Nº 10004:2004; XII. 
comunicar de imediato  ao SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente e ação resultantes das atividades 
desenvolvidas , que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis. XIII. requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para alteração 
que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
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Municipal nº913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 18 DE JULHO DE 2011.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº  002 / 2011

O Secretário de Desenvolvimento Econômico do 
Município de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições que lhes são conferidas por lei e considerando 
a necessidade de criação da Comissão para avaliação de 
servidores em Estágio Probatório,

RESOLVE

Constituir uma comissão composta pelos servidores, 
HERMANO FRANCISCO DE SOUSA, Cadastro 3095-9, 
RITA DE CASSIA DINIZ BELENS, Cadastro 2220-9, 
CRISTIANE ALMEIDA DOS SANTOS, Cadastro 8208-0, 
para sob a presidência do primeiro desenvolver atividades 
correspondentes a avaliação dos servidores em estágio 
probatório e como suplente o servidor, JOEL ALVES DA 
CONCEIÇÃO, Cadastro 2298-0.

Publique-se e cumpra-se

Gabinete do Secretário em 13 de julho de 2011.

HELIO DA C. CÔRTES
Secretário

PORTARIA Nº 001/2011
DE 28 DE JUNHO DE 2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO 
DA AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores: RITA COELHO DE 
SANTANA, matrícula nº 037685-1, ALBÉRICO MATOS 
CAMPOS matrícula nº.  60625-6, DELSUC MOSCOSO DE 
OLIVEIRA BISNETO, matrícula nº 38242-2, para serem 
cadastrados no SICONV e estarem responsáveis por cada 
uma das áreas mencionadas abaixo:

I -CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Delsuc Moscoso de O. 
Bisneto, CPF 90060195-34, matrícula nº 38242-2, II -
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - Rita Coelho de Santana, 
CPF 511.049.115-15, matrícula nº 037685-1
III - PRESTAÇÃO DE CONTAS - Albérico Matos Campos, 
CPF 615517405-91, matrícula nº 60625-6

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrario.

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO 
DE AGRICULTURA E PESCA, em 28 de junho de 2011.

CLEBER ALVES DE JESUS
Secretário do Desenvolvimento da Agricultura e Pesca

PORTARIA N°141 /2011
 15 DE JUNHO DE 2011

PORTARIA Nº 008/2011
DE 22 DE JULHO DE 2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais,

RESOLVE,

Designar os servidores JOSÉ ROGÉRIO LIMA DE SOUZA 
matrícula nº 1615-5, IVONE OLIVEIRA MATIAS matrícula 
nº 37348-3, e LUIZ PAULO FERREIRA, matrícula nº 38158-
3, e, para compor a comissão específica para recebimento 
de materiais desta secretaria, conforme Artigo 15, § 8º da Lei 
8666/93 de 21 de junho de 1993.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE JULHO DE 
2011

EDUARDO CAMPOS ALVES
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
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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 n° 
10830.11.1497-11/2011, com fundamento no art. 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal 997/2009.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
DE LOURDES DOS SANTOS GOMES, matrícula 004069-
1, no cargo de Professor Especial, nível II, referência E, 
lotada na SEDUC - Secretaria de Educação, no valor de R$ 
2.306,32 (Dois mil, trezentos e seis reais e trinta e dois 
centavos), equivalente a 100% (cem por cento) da 
remuneração percebida no mês de maio de 2011, 
constituída das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
1.487,95 (Hum mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e 
noventa e cinco centavos), Adicional por Tempo de Serviço 
25% (vinte e cinco por cento), R$ 371,99 (Trezentos e 
setenta e um reais e noventa e nove centavos) e Regência 
de Classe, R$ 446,38 (Quatrocentos e quarenta e seis reais 
e trinta e oito centavos) de acordo com o disposto no artigo 
20 e 42 da Lei Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 15 DE JUNHO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N°142 /2011
15 DE JUNHO DE 2011

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 n° 
11139.111499-11/2011, com fundamento no art. 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e art. 42 da Lei Municipal 
997/2009.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do segurado JOSÉ 
CARLOS FERREIRA, matrícula 2328-2, no cargo de 
Agente de Suporte Administrativo, nível I, referência F, 
lotado na SEDUC - Secretaria de Educação, no valor de R$ 
1.995,06 (Hum mil, novecentos e noventa e cinco reais e 
seis centavos), equivalente a 100% (cem por cento) da 
remuneração percebida no mês de maio de 2011, 
constituída das seguintes parcelas: Vencimento R$ 679,80 
(seiscentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), 
Adicional por Tempo de Serviço 29% (vinte nove por cento), 
R$ 197,14 (cento e noventa e sete reais e quatorze 
centavos), Vant. Ant. PCCV R$ 1.118,12 (Hum mil, cento e 
dezoito reais e doze centavos) de acordo com o disposto no 
art.42 da Lei Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 

 

 

EM 15 DE JUNHO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N°143/2011
15 DE JUNHO DE 2011

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 n° 
11268.11.1501-11/2011, com fundamento no art. 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e art. 42 da Lei Municipal 
997/2009.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
TEREZINHA PEREIRA TAVARES, matrícula 1712-9, no 
cargo de Auxiliar de Enfermagem, nível I, referência F, lotada 
na SESAU - Secretaria de Saúde, no valor de R$ 1.102,17 
(Hum mil, cento e dois reais e dezessete centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de maio de 2011, constituída das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 774,81 (setecentos e 
setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), Adicional por 
Tempo de Serviço 31% (trinta e um por cento), R$ 240,19 
(duzentos e quarenta reais e dezenove centavos), Média de 
Insalubridade R$ 87,17 (Oitenta e sete reais e dezessete 
centavos) de acordo com o disposto no art.42 da Lei 
Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 15 DE JUNHO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N°144/2011
15 DE JUNHO DE 2011

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 n° 
10251.1300.12/2010 com fundamento nos §§ 3º e 17 da 
Constituição Federal/88 e art. 1º da Lei Federal 10887/04 
combinado com o art.45 da Lei Municipal 997/2009.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada ANA 
MARIA BARBOSA CAVALCANTI, matrícula 7633-2, no 
cargo de Professor, nível I, referência C, lotado na SEDUC - 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 1.392,26 (Hum mil, 
trezentos e noventa e dois reais e vinte seis centavos), 
equivalente a 61% (sessenta e um por cento) da média dos 
salários de contribuição de acordo com o disposto no art.45 
da Lei Municipal 997/2009.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 15 DE JUNHO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N°145 /2011
15 DE JUNHO DE 2011

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 n° 
11860.11.1504-11/2011, com fundamento no art. 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal 997/2009.

RESOLVE
 
Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
MARLENE OLIVEIRA DA SILVA, matrícula n° 5593-3, no 
cargo de Professor, nível I, referência E lotada na SEDUC - 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 2.975,91 (Dois mil, 
novecentos e setenta e cinco reais e noventa e um 
centavos), equivalente a 100% (cem por cento) da 
remuneração percebida no mês de maio de 2011, 
constituída das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
1.919,94 (Hum mil, novecentos e dezenove reais e noventa 
e quatro centavos), Adicional por Tempo de Serviço 25% 
(vinte e cinco por cento), R$ 479,99 (Quatrocentos e setenta 
e nove reais e noventa e nove centavos) Regência de classe 
R$ 575,98 (Quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e 
oito centavos) de acordo com o disposto no art.42 da Lei 
Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 15 DE JUNHO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 148 /2011
17 DE JUNHO DE 2011

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 n° 
12172.11.1507-11/2011, com fundamento no art. 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal 997/2009.

RESOLVE
 

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
EDNEUZA MARIA COSTA, matrícula n° 3058-0, no cargo 
de Professor, nível I, referência F lotada na SEDUC - 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 3.104,74 (Três mil, 
cento e quatro reais e setenta e quatro centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de maio de 2011, constituída das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 1.977,54 (Hum mil 

 

novecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e quatro 
centavos), Adicional por Tempo de Serviço 27% (vinte e sete 
por cento), R$ 533,94 (Quinhentos e trinta e três reais e 
noventa e quatro centavo) Regência de classe R$ 593,26 
(Quinhentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) 
de acordo com o disposto no art.42 da Lei Municipal 
997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 17 DE JUNHO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 149/2011
17 DE JUNHO DE 2011

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 n° 
12256.11.1508-11/2011, com fundamento no art. 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal 997/2009.

RESOLVE
 

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MIRIÃ 
CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA, matrícula n° 3731-5, no 
cargo de Professor, nível II, referência E lotada na SEDUC - 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 3.505,79 (Três mil, 
quinhentos e cinco reais e setenta e nove centavos) 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de maio de 2011, constituída das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 2.111,93 (Dois mil cento 
e onze reais e noventa e três centavos), Adicional por 
Tempo de Serviço 26% (vinte e seis por cento), R$ 549,10 
(Quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos) 
Regência de classe R$ 633,57 (seiscentos e trinta e três 
reais e cinquenta e sete centavos) Grat. Docência Noturno 
R$ 211,19 (Duzentos e onze reais e dezenove centavos) de 
acordo com o disposto no art.42 da Lei Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 17 DE JUNHO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N°156/2011
05 DE JULHO DE 2011

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 n° 
12784.11.1511-11/2011, com fundamento no art. 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e art. 42 da Lei Municipal 
997/2009.

RESOLVE
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Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada IRACY 
NUNES DE ASSIS, matrícula 7072-2, no cargo de Auxiliar 
de Enfermagem, nível I, referência F, lotada na SESAU - 
Secretaria de Saúde, no valor de R$ 1.258,61 (Hum mil, 
duzentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e um centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de junho de 2011, constituída das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 774,81 (Setecentos e 
setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), Adicional por 
Tempo de Serviço 28% (vinte e oito por cento), R$ 216,95 
(duzentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), 
Insalubridade 20% (vinte por cento Sal/Min). R$ 109,00 ( 
cento e nove reais ), Vantagem Ant. PCCV R$ 157,85 ( Cento 
e cinqüenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)  de 
acordo com o disposto no art.42 da Lei Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 05 DE JULHO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  PORTARIA N°157/2011
  05 DE JULHO DE 2011

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 n° 
12622.11.1510-11/2011, com fundamento no art. 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e art. 42 da Lei Municipal 
997/2009.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada LEDA 
MARIA CELESTINO MOTTA DE AZEVEDO, matrícula 
2122-9, no cargo de Advogado, nível I, referência F, lotada 
na SECAD - Secretaria de Administração, no valor de R$ 
5.843,99 (Cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e 
noventa e nove centavos), equivalente a 100% (cem por 
cento) da remuneração percebida no mês de junho de 2011, 
constituída das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
2.151,56 (Dois mil, cento e cinqüenta e um reais e cinqüenta 
e seis centavos), Adicional por Tempo de Serviço 29% (vinte 
e nove por cento), R$ 623.95 (seiscentos e vinte três reais e 
noventa e cinco centavos) e Estabilidade Econômica R$ 
3.068,48 (Três mil, sessenta e oito reais e quarenta e oito 
centavos), de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 
Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 05 DE JULHO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N°158/2011
05 DE JULHO DE 2011

 

 

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 n° 
12612.11.1509-11/2011, com fundamento no art. 3º da 
Emenda Constitucional 47/05 e art. 43 da Lei Municipal 
997/2009.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do segurado DOMICIO 
OLIVEIRA DOS SANTOS, matrícula 3283-7, no cargo de 
Agente de Suporte Administrativo, nível I, referência E, 
lotado na SEDUC - Secretaria de Educação, no valor de R$ 
2.005,91 (Dois mil, cinco reais e noventa e um centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de junho de 2011, constituída das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 665,47 (Seiscentos e 
sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), 
Adicional por Tempo de Serviço 26% (vinte e seis por cento), 
R$ 173,02 (Cento e setenta e três reais e dois centavos), 
Vant. Ant. PCCV R$ 1.130,26 (Hum mil, cento e trinta reais e 
vinte e seis centavos), Media Adicional Noturno R$ 37,16 
(Trinta e sete reais e dezesseis centavos), de acordo com o 
disposto no art.43 da Lei Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 05 DE JULHO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N°159/2011
   05 DE JULHO DE 2011

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 n° 
12831.11.1512-11/2011, com fundamento no art. 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e art. 42 da Lei Municipal 
997/2009.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada ANA 
MARIA CARDOSO DA SILVA, matrícula 7024-5, no cargo 
de Assistente Social, nível II, referência F, lotada na SESAU - 
Secretaria de SAÚDE, no valor de R$ 3.790,49 (Três mil, 
setecentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração 
percebida no mês de junho de 2011, constituída das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 2.747,38 (Dois mil, 
setecentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), 
Adicional por Tempo de Serviço 34% (trinta e quatro por 
cento), R$ 934,11 (Novecentos e trinta e quatro reais e onze 
centavos), Insalubridade 20% (vinte por cento Sal/Min). R$ 
109,00 (cento e nove reais), de acordo com o disposto no 
art.42 da Lei Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 05 DE JULHO DE 2011.
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EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  PORTARIA N°160/2011
  05 DE JULHO DE 2011

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 n° 
11885.11.1506-11/2011, com fundamento no art. 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e artigos. 20 e 42 da Lei 
Municipal 997/2009.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada CELESTE 
MARIA DE CASTRO, matrícula 4207-8, no cargo de 
Professor, nível II, referência E, lotada na SEDUC - 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 3.484,67 (Três mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete 
centavos), equivalente a 100% (cem por cento) da 
remuneração percebida no mês de junho de 2011, 
constituída das seguintes parcelas: Vencimento R$ 2.111,93 
(Dois mil, cento e onze reais e noventa e três centavos), 
Adicional por Tempo de Serviço 25% (vinte e cinco por 
cento), R$ 527,98 (Quinhentos e vinte e sete reais e noventa 
e oito centavos), Regência de Classe 30% (trinta por cento 
do salário base) R$ 633,57 ( Seiscentos e trinta e três reais e 
cinqüenta e sete centavos), Grat. Docência Noturno R$ 
211,19 (Duzentos e onze reais e dezenove centavos), de 
acordo com o disposto no art. e 42 da Lei Municipal 
997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 05 DE JULHO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 161 /2011
05 DE JULHO DE 2011

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 n° 
13169.11.1516-11/2011, com fundamento no art. 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e art. 42 da Lei Municipal 
997/2009.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada ELIANA 
MARIA DE VASCONCELOS ROCHA, matrícula 2245-0, no 
cargo de Administrador, nível I, referência F, lotada na 
SECAD - Secretaria de Administração, no valor de R$ 
5.195,42 (Cinco mil, cento e noventa e cinco reais e 
quarenta e dois centavos), equivalente a 100% (cem por 
cento) da remuneração percebida no mês de junho de 2011, 
constituída das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
2.151,56 (Dois mil, cento e cinqüenta e um reais e cinqüenta 
e seis centavos), Adicional por Tempo de Serviço 29% (vinte 

 

e nove por cento), R$ 623,95 (seiscentos e vinte e três reais 
e noventa e cinco centavos), Estabilidade Econômica R$ 
2.419,91 (Dois mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa 
e um centavos) de acordo com o disposto no art.42 da Lei 
Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 05 DE JULHO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N°162/2011
  05 DE JULHO DE 2011

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 n° 
13416.11.1519-11/2011, com fundamento no art. 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e artigos. 42 da Lei Municipal 
997/2009.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
ELIANE SANTOS BRITO, matrícula 2184-9, no cargo de 
Agente de Suporte Adm, nível I, referência F, lotada na 
SEDUC - Secretaria de Educação, no valor de R$ 876,94 
(Oitocentos e setenta e seis reais e noventa e quatro 
centavos), equivalente a 100% (cem por cento) da 
remuneração percebida no mês de junho de 2011, 
constituída das seguintes parcelas: Vencimento R$ 679,80 
(Seiscentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), 
Adicional por Tempo de Serviço 29% (vinte e nove por 
cento), R$ 197,14 (Cento e noventa e sete reais e quatorze 
centavos), de acordo com o disposto no art. e 42 da Lei 
Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 05 DE JULHO DE 2011.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 069/2011,
DE 11 DE JULHO DE 2011.

“Exonerar Servidor de Cargo de Provimento 
Comissionado”.

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

 

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE
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Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006 e Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 

RESOLVE:

Art. 1º. - EXONERAR, o servidor 
NILSON ALMEIDA LEITE FILHO, do cargo de Supervisor 
de Trânsito, Símbolo GAS – II, Matrícula 40-2, Lotado na 
Diretoria Técnica de Trânsito da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público, a partir de 30 de junho de 
2011.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 11 DE JULHO DE 2011.

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 070/2011,
DE 11 DE JULHO DE 2011.

“Nomear Servidor para Cargo de Provimento 
Comissionado”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006 e Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR, NILSON ALMEIDA 
LEITE FILHO, para o cargo de Gerente de Transporte 
Coletivo, Símbolo GES – II, Lotado na Diretoria de 
Transporte Público da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público, a partir de 01 de julho de 2011.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 11 DE JULHO DE 2011.

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 071/2011,
DE 18 DE JULHO DE 2011.

“Nomear Servidor para Cargo de Provimento 
Comissionado”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006 e Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR, DEMOSTHENES LUIZ MALANDRA 
PEREIRA, para o cargo de Secretário, Símbolo GES – IV, 
Lotado na JARI da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público, a partir da presente data.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE JULHO DE 2011.

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 072/2011,
DE 20 DE JULHO DE 2011.

“Nomeia Servidor Efetivo, Cedido Pela 
Administração Pública Direta, para Cargo de 
Provimento Comissionado”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO - STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas nos termos da Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 
e do Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 

Considerando o Processo Administrativo nº. 13164/2011, 
instaurado pela Prefeitura Municipal de Camaçari;

Considerando o Decreto de 01 de JULHO de 2011, 
publicado na pg. 02, do Diário Oficial do Município – DOM nº. 
419, de 09 a 15 de julho de 2011, que colocou a servidora 
ANA PAULA GUEDES COLEHO MARTINS, ocupante do 
cargo de provimento efetivo, matrícula nº. 060763-8, à 
disposição da Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT, nos termos do Decreto Municipal nº. 4726, de 
17 de fevereiro de 2009;

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR, ANA 
PAULA GUEDES COLEHO MARTINS, para o cargo de 
Secretária Executiva, Símbolo GAS – IV, lotada nesta 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público do 
Município de Camaçari – STT, a partir de 08 de julho de 
2011.

Art. 2º. – Esta portaria entra em 
vigor na data da sua assinatura.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE JULHO DE 2011.

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Superintendente

HOMOLOGAÇÃO
 
A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 065/2011 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
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medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/05/2011. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a Tomada de Preços n.º 004/2011 – 
Comissão Setorial Permanente de Licitação - COSEL/ 
OBRAS, que tem como objeto a Contratação de empresa 
para execução de manutenção e recuperação do Estádio 
Armando Oliveira, no Município de Camaçari, Ba. Vencedor: 
AGL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. Valor: R$ 
1.022.679,55 (hum milhão vinte e dois mil seiscentos e 
setenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos). Data 
da Homologação: 11/07/2011LOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 0050/2011 
– COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto a Aquisição 
de gêneros alimentícios não perecíveis (arroz polido 
tipo I, proteína texturizada de soja, óleo de soja e sal 
iodado) para atender as demandas das Creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, à 
empresa LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA e RD REPRESENTAÇÕES E 
DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, para o lote único, com o valor 
global de R$ 129.430,00 (cento e vinte nove mil 
quatrocentos e trinta reais). Data da Homologação: 
13/07/2011. LUIZ CARLOS CAETANO – PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0315/2011 CONTRATADO: LITORAL 
NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LT D A .  P r e g ã o  P r e s e n c i a l  n º  0 0 5 5 / 2 0 11  –  
COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios não perecíveis (Biscoito cream craker, biscoito 
maisena, biscoito rosquinha de coco e de chocolate) 
destinados à alimentação escolar nas creches e Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino, para o único lote e 
valor conforme planilha abaixo. Dotação Orçamentária: 
Projeto Atividade 4008 - Natureza da Despesa 3.3.90.30 - 
Fonte 0115.033. Data da assinatura: 15/07/2011. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 0331/2011. CONTRATADA: AGL 
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. LICITAÇÃO: TOMADA 
DE PREÇOS n.º 004/2011. OBJETO: Execução de 
manutenção e recuperação do Estádio Armando Oliveira, no 
Município de Camaçari, Ba. Valor: R$ 1.022.679,55 (hum 
milhão vinte e dois mil seiscentos e setenta e nove reais 
e cinqüenta e cinco centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 1095; Elementos de Despesa: 
3.3.90.39.00 Fonte: 0100.000; Data da assinatura: 

13/07/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 324/2011 CONTRATADO: LITORAL 
NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LT D A .  P r e g ã o  P r e s e n c i a l  n º  0 0 5 0 / 2 0 11  –  
COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios não perecíveis (arroz polido tipo I, proteína 
texturizada de soja, óleo de soja e sal iodado) para atender 
as demandas das Creches e Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino, lote único conforme planilha abaixo. 
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade 4008 - Natureza 
da Despesa 3.3.90.30 - Fonte 0115.033. Data da 
assinatura: 15/07/2011. LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
214/2011. CONTRATADA: MULTILAB INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 089/2011 – COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lotes 03 e 05. VALOR GLOBAL: 
R$ 112.200,00 (cento e doze mil e duzentos reais). DATA 
DA ASSINATURA: 13/06/2011. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
215/2011. CONTRATADA: FARMACE INDÚSTRIA 
QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 089/2011 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora do lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 23.430,00 
(vinte e três mil, quatrocentos e trinta reais). DATA DA 
ASSINATURA: 13/06/2011. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
216/2011. CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 089/2011 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora do lote 02. VALOR GLOBAL: R$ 27.600,00 
(vinte e sete mil e seiscentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 13/06/2011. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
217/2011. CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
089/2011 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
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Pública Municipal. Vencedora do lote 04. VALOR 
GLOBAL: R$ 281.200,00 (duzentos e oitenta e um mil e 
duzentos reais). DATA DA ASSINATURA: 13/06/2011. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
186/2011. CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
065/2011 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora do lote 01, 02 e 03. VALOR 
GLOBAL: R$ 27.890,00 (vinte sete mil, oitocentos e 
noventa reais). DATA DA ASSINATURA: 27/05/2011. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
187/2011. CONTRATADA: EXPRESSA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
065/2011 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora do lote 04 e 05. VALOR 
GLOBAL: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2011. CAMILO PINTO DE 
FARIA LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
188/2011. CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 065/2011 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora do lote 06 e 07. VALOR GLOBAL: R$ 
262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos 
reais). DATA DA ASSINATURA: 27/05/2011. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
224/2011. CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA 
LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/2011 – 
COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora dos lotes 01 e 06. VALOR 
GLOBAL: R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos 
reais). DATA DA ASSINATURA: 13/06/2011. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
225/2011. CONTRATADA: FARMACE - INDÚSTRIA 
QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENCE LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 061/2011 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora dos lotes 02 e 03. VALOR GLOBAL: R$ 
17.100,00 (dezessete mil e cem reais). DATA DA 
ASSINATURA: 13/06/2011. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 

226/2011. CONTRATADA: MECFARMA DISTRIBUIDORA 
LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/2011 – 
COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora do lote 08. VALOR 
GLOBAL: R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais). 
DATA DA ASSINATURA: 13/06/2011. CAMILO PINTO DE 
FARIA LIMA E SILVA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA Nº. 088/2011 – PROCESSO Nº. 
0925/2011. CONTRATADO: CMI – CLINICA MÉDICA 
IBIRAPUERA S/C LTDA. OBJETO- CONTRATAÇÃO DE 
UNIDADE HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE 
CIRURGIA PARA RECONSTRUÇÃO PARCIAL DA ÁREA 
AFETADA PELO HEMAGIOMA TUBEROSO FRONTAL 
PARA PACIENTE BRUNA TEIXEIRA BRITO DE SOUZA, 
REGISTRO DE NASCIMENTO Nº 12635. VALOR GLOBAL: 
R$ 8.000,00( OITO MIL REAIS). FUNDAMENTADA NO 
ART. 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 15/07/2011.

TERMO DE DISPENSA Nº. 085/2011 – PROCESSO Nº. 
0584/2011. CONTRATADO: MARCIA GONÇALVES 
TEIXEIRA. OBJETO- AQUISIÇÃO DE TINTAS DE 
PRIMEIRA QUALIDADE PARA DEMARCAÇÃO DO 
GRAMADO DO ESTÁDIO ARMANDO OLIVEIRA E 
ROLOS DE ESPUMA PARA ATENDER EXIGENCIAS DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL. VALOR 
GLOBAL: R$ 6.476,00( SEIS MIL,QUATROCENTOS E 
SETENTA E SEIS REAIS). FUNDAMENTADA NO ART. 24, 
INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 13/07/2011.

TERMODE DISPENSANº. 087-2011 - PROCESSO Nº. 
0701-2011. CONTRATADO: CAS COMÉRCIO DE 
EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO-AQUISIÇÃO 
DE EXTINTORES COM INSTALAÇÃO, PARA O 
ALMOXARIFADO DOS MATERIAIS DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. VALOR 
GLOBAL: R$ 3.684,00(TRÊS MIL,SEISCENTOS E 
OITENTA QUATRO REAIS).. FUNDAMENTADA NO ART. 
24, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 15/07/2011

CANCELAMENTO  DE TERMO DE COMPROMISSO

CANCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
0053/2011 .  FORNECEDOR: GM COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDAS - ME LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0014/2011. OBJETO: MATERIAIS DE 
EXPEDIENTE VALOR GLOBAL DE R$ 36.625,50 (trinta e 
seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinqüenta 
centavos). DATA DA ASSINATURA: 17/02/2011. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.   

       
PREGÃO PRESENCIAL 0014/2011
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CANCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
0059/2011 .  FORNECEDOR: GM COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDAS - ME LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0015/2011. OBJETO: MATERIAIS DE 
EXPEDIENTE. VALOR GLOBAL DE R$2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais). DATA DA ASSINATURA: 31/03/2011. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.   
       
PREGÃO PRESENCIAL 0015/2011

CANCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
0068/2011 .  FORNECEDOR: GM COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDAS - ME LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0013/2011. OBJETO: MATERIAIS 
EXPEDIENTE. VALOR GLOBAL DE R$1.700,00 (hum mil 
setecentos reais). DATA DA ASSINATURA: 25/02/2011. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.   
       
PREGÃO PRESENCIAL 0013/2011

CANCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
0099/2011 .  FORNECEDOR: GM COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDAS - ME LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0021/2011. OBJETO: MATERIAIS DE 
LIMPEZA. VALOR GLOBAL DE R$12.493,00 (doze mil 
quatrocentos e noventa e três reais). DATA DA 
ASSINATURA: 14/03/2011. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.   
       

PREGÃO PRESENCIAL 0021/2011

CANCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
0035/2011. FORNECEDOR: IMPACTOR PRODUTOS E 
SISTEMA DE LIMPEZA LTDA LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0008/2011. OBJETO: MATERIAL DE 
LIMPEZA. VALOR GLOBAL DE R$154.744,00 (cento e 
cinqüenta e quatro mil e quarenta e quatro reais) DATA 
DA ASSINATURA: 09/02/2011. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.   
       
PREGÃO PRESENCIAL 0008/2011

CANCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
0040/2011 .  FORNECEDOR: GM COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDAS - ME LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0021/2011. OBJETO: MATERIAIS 
EXPEDIENTE. VALOR GLOBAL DE R$2.106,00 (dois mil, 
cento e seis reais) DATA DA ASSINATURA: 11/02/2011. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.   
       
PREGÃO PRESENCIAL 0008/2011

CANCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
0052/2011. FORNECEDOR: IMPACTOR PRODUTOS E 
SISTEMA DE LIMPEZA LTDA LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0008/2011. OBJETO: MATERIAL DE 
LIMPEZA. VALOR GLOBAL DE R$43.056,00 (quarenta e 
três mil e cinquenta e seis reais) DATA DA ASSINATURA: 
17/02/2011. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.   
       

PREGÃO PRESENCIAL 0008/2011

PÁGINA 56 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº IX  420 - de 16 a 22 de Julho de 2011 -



REVOGAÇÃO

O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, 
REVOGA a licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 

oN  077/2011 – COSEL/SESAU, cujo objeto é aquisição de 
aspirador cirúrgico, para atender as necessidades das 
Unidades de Pronto Atendimento do município de Camaçari, 
Bahia. Data da Revogação: 14/07/2011. Camilo Pinto de 
Faria Lima e Silva.

O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, 
REVOGA a licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

oN  113/2011 – COSEL/SESAU, cujo objeto é a Aquisição de 
condicionadores de ar, incluindo instalação, para atender as 
diversas unidades da Secretaria de Saúde do município de 
Camaçari, Bahia. Data da Revogação: 14/07/2011. Camilo 
Pinto de Faria Lima e Silva.

O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, revoga 
os Lotes 01 e 02 do Pregão n.º 096/2011 (Eletrônico) – 
COSEL/SESAU, cujo objeto é o Registro de preços para 
aquisição de equipamentos (suporte para TV e microondas, 
telefone e purificador de água), visando estruturar as 
unidades de saúde do município de Camaçari, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal. Data da Revogação: 
14/07/2011. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO o 
PREGÃO N.º 118/2011 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, 
cujo objeto é Aquisição de medicamentos veterinários, para 
atender as necessidades do Centro de Controle de 
Zoonoses do Município de Camaçari, 22/07/2011. Aline 
Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, torna público, para conhecimento dos 
interessados o resultado da licitação abaixo:

 
PREGÃO Nº 125/2011 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA:22/07/2011. Aline Oliveira da Silva Almeida 

– Pregoeira.

NOTIFICAÇÃO COPEC

À GM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Proc. n.º 0932/2011

Pela presente, fica a esta empresa, notificada a apresentar 
defesa, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativa 
ao não fornecimento dos itens contratados através do 
Pregão Presencial para Registro de Preço N.º 0014/2011 
– COSEL/ EDUCAÇÃO, conforme relatado nos autos 
processuais (cópia do Processo CMP n.º 0932/2011 na 
CMP). Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, ensejando a 
aplicação das penalidades cabíveis. A defesa deverá ser 
apresentada perante a Comissão Central Permanente de 
Cadastro e Avaliação de Fornecedores.

Atenciosamente,

Priscila Lins
MEMBRO DA COPEC

À SKULAXO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Proc. n.º 0939/2011

Pela presente, fica a esta empresa, notificada a apresentar 
defesa, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativa a 
verificação da veracidade dos atestados de capacidade 
técnica apresentados no Pregão Presencial – SECAD  n.º 
0069/2011, conforme relatado nos autos processuais (cópia 
do Processo CMP n.º 0939/2011 na CMP). Informamos que 
o não atendimento da presente notificação implicará na 
revelia do fornecedor, ensejando a aplicação das 
penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada 
perante a Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores.

Atenciosamente,

Priscila Lins
MEMBRO DA COPEC
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À DROGAFONTE LTDA
Proc. n.º 0944/2011

Pela presente, fica a esta empresa, notificada a apresentar 
defesa, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
relativa ao não fornecimento dos itens contratados 
através do Pregão Presencial – SESAU  n.º 0020/2011, 
conforme relatado nos autos processuais (cópia do 
Processo CMP n.º 0944/2011 na CMP). Informamos que o 
não atendimento da presente notificação implicará na 
revelia do fornecedor, ensejando a aplicação das 
penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada 
perante a Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores.

Atenciosamente,

Alceny Chaves
Membro COPEC

À IMPACTOR PRODUTOS E SISTEMA DE LIMPEZA 
LTDA
Proc. n.º 0945/2011

Pela presente, fica a esta empresa, notificada a apresentar 
defesa, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
relativa ao não fornecimento dos itens contratados 
através do Pregão Presencial – SECAD  n.º 0008/2011, 
conforme relatado nos autos processuais (cópia do 
Processo CMP n.º 0945/2011 na CMP). Informamos que o 
não atendimento da presente notificação implicará na 
revelia do fornecedor, ensejando a aplicação das 
penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada 
perante a Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores.

Atenciosamente,

Alceny Chaves
Membro COPEC

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

                                          
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SESAU informa que na publicação de homologação 
veiculada na página 17 do D.O.M., nº 417 de 25/06/11 à 
01/07/2011, referente às empresas vencedoras e valores 
homologados em todos os lotes do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 066/2011:
 
Onde se lê:

Camaçari, 15 de julho de 2011. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.

Pregão Eletrônico n.º 0001/2011 – COSEL/EDUCAÇÃO - 
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/EDUCAÇÃO, informa a retificação na publicação do 
aviso no DOM n.º 408 de 23 a 29 de abril de 2011, referente 
a o  P r e g ã o  n . º  0 0 0 1 / 2 0 11  ( E l e t r ô n i c o l )  –  
COSEL/EDUCAÇÃO, 
 
Onde se lê: Data da Homologação: 14/02/2011. LUIZ 
CARLOS CAETANO – PREFEITO.
 
Leia-se:  Data da Homologação: 14/04/2011. LUIZ 
CARLOS CAETANO – PREFEITO.
 
Camaçari, 21 de julho de 2011. Sayonara Melo da Silva – 
Pregoeira da COSEL/EDUCAÇÃO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
retifica a publicação da homologação do Pregão Presencial 
– SECAD nº 0076/2011, que tem como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 
Serviços de Locação de Grupos Geradores a serem 
utilizados durante os festejos juninos da sede e localidades 
da orla, realizados pela Administração Municipal de 
Camaçari. 

No Diário Oficial do Município nº. 415 de 11 a 17 de junho de 
2011. 

Onde se lê: Data da Homologação 16/06/2011.

Leia-se:  Data da Homologação 14/06/2011. 

Camaçari, 19 de junho de 2011.

AILDA MARIA SAMPAIO TOPÁZIO
 Presidente da COMPEL.

ERRATA DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0311-2011 – MARIENE STIER ME. 
PUBLICADA NO DOM Nº 419 DE 09 À 15 DE JULHO DE 
2011

DO OBJETO:
ONDE SE LÊ: OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELEMENTO 
FILTRANTE PARA OSFILTROS DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
LEIA-SE: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
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HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EQUIPE DO SANTOS 
FUTEBOL CLUBE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA 2 
DE JULHO CATEGORIA SUB-17, NO PERIODO DE 01 A 15 
DE JULHO/2011.

Gilmara R. Lisboa
Gerente - GEMAT
Mat. nº 37.066-3

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
  
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/EDUCAÇÃO, informa que na publicação do extrato 
do Contrato n.º 134/2011, veiculado no DOM., n.º 417/2011, 
oriundos do PREGÃO N.º 0026/2011 (PRESENCIAL) – 
COSEL/EDUCAÇÃO, onde se lê: Fonte 0115.030, Leia-se: 
Fonte 0101.030 e onde se lê: Data da assinatura: 10/06/2011 
- Leia-se: Data da assinatura: 20/05/2011.
Camaçari, 22 de julho de 2011, Sayonara Melo da Silva – 
Pregoeira da COSEL/EDUCAÇÃO.

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO N.º 116/2011 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
veterinários, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 

05/08/2011, às 09h – Edital/Informações: www.compras. 
camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Aline Oliveira da 
Silva Almeida – Pregoeira da COSEL/SESAU.

P R E G Ã O  P R E S E N C I A L  N º  0 0 8 1 / 2 0 1 1 -
COSEL/EDUCAÇÃO - Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de controle sanitário 
integrado de pragas e vetores urbanos, englobando: 
desinset ização, desrat ização, descupinização, 
desalojamento de pombos/morcegos das Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino. Abertura: 
09/08/2011, às 10h00min. Pregoeira – Sayonara Melo da 

S i l v a ;  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  w w w. c o m p r a s .  
camacari.ba.gov.br. tel.: (71) 3621-6665. ISACARLA DOS 
SANTOS SILVA - Pres. COSEL/EDUCAÇÃO.

P R E G Ã O  P R E S E N C I A L  N º  0 0 8 2 / 2 0 1 1 -
COSEL/EDUCAÇÃO - Objeto: Contratação de empresa 
para locação de arquibancada para atividades 
pedagógicas, incluindo transporte e instalação. Abertura: 
04/08/2011, às 14h00min. Pregoeira – Joseane Adriana da 
S i l v a ;  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  w w w. c o m p r a s .  
camacari.ba.gov.br. tel.: (71) 3621-6665. ISACARLA DOS 
SANTOS SILVA - Pres. COSEL/EDUCAÇÃO.

PREGÃO N.º 021/2011 (ELETRÔNICO) – COSEL/SESAU - 
Objeto: Aquisição de aparelho de ultra-sonografia para 
atender as necessidades da Policlínica de Especialidades 
do Centro do município de Camaçari, Bahia. Acolhimento: 
05/08/2011 a partir das 08h; Abertura: 08/08/2011, às 09h; 
Disputa: 08/08/2011, às 10h. Edital/Informações: 

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

P R E G Ã O  P R E S E N C I A L  N º  0 0 8 3 / 2 0 1 1 -
COSEL/EDUCAÇÃO -Objeto: Contratação de empresa 
para prestação serviços de recarga de extintores com 
instalação e sinalização nas Unidades Escolares e 
Almoxarifado da Secretaria de Educação do Município de 
Camaçari. Abertura: 10/08/2011, às 09h30min. 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. tel.: 
(71) 3621-6665. Miriam Alves dos Santos - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0096/2011 - O 
Município de Camaçari torna público, para conhecimento 
dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão 
Central Permanente de Licitação – COMPEL, situada na 
Avenida Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio 
vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-BA, 
realizará o PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 
0096/2011. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de 
Suprimentos de Informática, para atender as demandas 
das unidades da Prefeitura Municipal de Camaçari, de 
reposição de materiais para manutenção dos 
equipamentos do Parque Tecnológico do Município. 
Abertura: 04/08/2011 às 09:00 horas. Cópia do edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos 
i n t e r e s s a d o s  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo 
telefone (71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – 
Presidente da COMPEL. Camaçari, 22/07/2011.

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0060/2011- COSEL/EDUCAÇÃO - 
Objeto: Aquisição de lixeiras plásticas, para as Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino incluindo 
Transporte. Nova data de Abertura marcada para 
0 9 / 0 8 / 2 0 11  à s  1 4 h 3 0 m i n .  w w w. c o m p r a s .  
camacari.ba.gov.br. tel.: (71) 3621-6665- Pregoeira – 
Joseane Adriana da Silva.

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

CNPJ: 34.327.635/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO – ISSM

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará o Pregão Presencial nº 001/2011 
que tem como Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços para licenciamento de Sistemas 
em ambiente WEB de Gestão de Compras e Materiais; e 
Gestão de Pessoas, buscando, padronizar, integrar e 
sistematizar os processos de negócio e a organização do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal. A abertura 
será no dia 03/08/2011, às 09:00hs. Cópias do Edital 
disponível no portal www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Informações pelo telefone (0**71) 3621-6632. JOSÉ 
CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA - Presidente.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVO AO 
CONTRATO E AO CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 
Fornecimento N° 193/2010; Contratante: Município de 
Camaçari Secretaria da Saúde - SESAU; Contratada: 
Empresa Nutrimaster Comercio de Produtos Nutricionais 
Ltda.; Do Objeto: Alterar a Cláusula Terceira, do 
Instrumento original; Do Preço: Tendo em vista o acréscimo 
de quantitativos, fica acrescido, através do presente Termo 
Aditivo, o valor de R$ 34.000,00 (trinta e três mil, reais), 
correspondendo a 12,10%, aproximadamente, do total 
previsto no Termo de Compromisso de Fornecimento 
original. Fica anexa a nova Planilha de Quantitativos 
concernentes ao item 01 do Lote 03 da proposta de preços 
apresentada pelo Promitente Fornecedor, tendo em vista o 
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acréscimo de valor constante no presente Termo Aditivo, 
conforme informações da SESAU. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Terceira, do Termo de 
Compromisso de Fornecimento original; Assinatura: 
07/07/2011; Camilo Pinto de Farias Lima e Silva - 
Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 
Fornecimento N° 0097/2010; Contratante: Município de 
Camaçari – Secretaria de Administração -  SECAD; Contratada: 
Empresa Litoral Norte Comercio de Produtos Alimentícios Ltda.; 
Do Objeto: Alterar a Cláusula Terceira – Do Preço e Condições de 
Pagamento, do Termo de Compromisso de Fornecimento; Do 
Preço: Fica acrescido, através do presente Termo Aditivo, o valor 
de R$ 23.320,00 (vinte e três mil, trezentos e vinte reais), 
correspondendo a 25%, do total previsto no Termo de 
Compromisso de Fornecimento original. Tendo em vista o 
acréscimo previsto no presente Termo Aditivo, os quantitativos 
previstos na Planilha de Quantitativos do Pregão Presencial da 
Empresa Litoral Norte Comercio de Produtos Alimentícios Ltda., 
ficam substituídos pelos constantes na “Planilha”, oriunda da 
SECAD, anexada ao presente Instrumento. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista na Cláusula Terceira, do Termo de 
Compromisso de Fornecimento original; Assinatura: 13/05/2011; 
Ademar Delgado das Chagas - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
de Saúde N° 114/2010; Contratante: Município de Camaçari 
Secretaria da Saúde - SESAU; Contratada: Empresa Laboratório 
Lisboa Patologia Clinica Ltda., visando a Execução de Serviços 
Laboratoriais da Chamada Publica n° 02/2009; Do Objeto: Alterar 
o parágrafo Segundo da Cláusula Oitava, do Instrumento original; 
Do Preço: Tendo em vista o acréscimo de quantitativos, fica 
acrescido, através do presente Termo Aditivo, o valor de R$ 
23.124,70 (vinte e três mil, cento e vinte e quatro reais e setenta 
centavos), correspondendo a 0,88%, aproximadamente, do total 
previsto no Contrato original. Em virtude do acréscimo de valor 
constante no Caput da presente Cláusula, o valor mensal, 
proporcional, para fazer face ás despesas mensais do Contrato de 
origem passará a ser de R$ 111.718,89 (cento e onze mil 
setecentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) . Fica mantida 
a forma de pagamento prevista na Cláusula Décima, do Contrato 
original; Assinatura: 07/07/2011; Camilo Pinto de Farias Lima e 
Silva - Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 025/2010; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Reconart Construtora 
Ltda.; Do Objeto: A prorrogação do prazo do Contrato de 
origem, Do Prazo: O prazo de prorrogação do Instrumento 
original será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de 
assinatura do presente Termo Aditivo; Do Preço: Por se 
tratar o presente Termo Aditivo de prorrogação e por existir 
saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o 
valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, 
constante no Caput da Cláusula Terceira, do Contrato de 
origem, somado ao constante no Caput da Cláusula 
Segunda, do Primeiro Termo Aditivo, que é de R$ 
2.860.362,85 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil 
trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), 
permanece sem sofrer qualquer alteração.  Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na Cláusula Terceira, do 
Contrato original; Assinatura: 02/05/2011; Luiz Carlos 
Caetano - Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 146/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Alvina Catarino Campos - 
Me Do Objeto: Alterar o item 3.1 da Cláusula Terceira e o 
item 4.2 da Cláusula Quarta, do Instrumento original; Do 
Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a data prevista 
para encerramento do Contrato original, prevista no 

Primeiro Termo Aditivo, que é 05 de julho de 2011, passará a 
ser de 05 de julho de 2012; Do Preço: Em virtude do 
Contrato original, ser de natureza de prestação de serviços 
de caráter continuado, e considerando a prorrogação de 
prazo contida na Cláusula Segunda, do presente Termo 
Aditivo, o valor global, proporcional, estipulado para o 
referido Instrumento é de R$ 38.630,00(trinta e oito mil e 
seiscentos e trinta reais). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Terceira, do Contrato 
original; Assinatura: 29/06/2011; Luiz Carlos Caetano - 
Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 333/2010; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa AGL Serviços e Comercio 
Ltda.; Do Objeto: A prorrogação do prazo do Contrato de 
origem; Do Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a 
data prevista para encerramento do Contrato original, que 
de 03 de junho de 2011, passará a ser de 03 de dezembro de 
2011; 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 ajustado para a 
prestação dos serviços contratados, constante no Caput da 
Cláusula Terceira, do Contrato de origem, somado ao 
constante no Caput da Cláusula Segunda, do Primeiro 
Termo aditivo que é de R$ 1.212.573,84 (um milhão, 
duzentos e doze mil, quinhentos e setenta e três reais e 
oitenta e quatro centavos), permanece sem sofrer qualquer 
alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Terceira, do Contrato original; Assinatura: 
31/05/2011; Luiz Carlos Caetano - Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel Urbano N° 087/2008; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Helvécio de Albuquerque Coelho 
Junior; Do Objeto: Alterar a Cláusula Terceira, do 
Instrumento original; Do Preço: Em razão do IGPM 
acumulado, no período compreendido de maio/2010 a 
abril/2011, no percentual 10, 5954900%, fica o valor mensal 
reajustado, através do presente Termo Aditivo. Tendo em 
vista o quanto contido no Caput da presente Cláusula, o 
valor mensal será de R$ 3.237,84 (três mil duzentos e trinta 
e sete reais e oitenta e quatro centavos). O valor global 
constante no Contrato original, e conseqüentemente, nos 
seus Termos Aditivos posteriores, ficará alterado, 
proporcionalmente, tendo em vista o reajustamento 
constante no presente Termo Aditivo; Assinatura: 
13/05/2011; Luiz Carlos Caetano - Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel Urbano N° 086/2008; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Ranna Cabus e Carla Cabus Neri; 
Do Objeto: Alterar a Cláusula Terceira, Do Preço, do 
Contrato original; Do Preço: Em virtude do IGPM 
acumulado, no período compreendido de maio/2010 a 
abril/2011, no percentual 10, 60%, fica o valor mensal 
reajustado, através do presente Termo Aditivo. Tendo em 
vista o quanto contido no Caput da presente Cláusula, o 
valor mensal será de, aproximadamente, R$ 3.237,84 (três 
mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro 
centavos). O empenho para fazer face á despesa destinada 
à locação de uma sala comercial para funcionamento da 
Central de Atendimento – CAM, do município, é o de n° 476. 
Nota empenho anexo. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira; Assinatura: 16/05/2011; Luiz 
Carlos Caetano - Município.

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato N° 042/2008, de 
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Prestação de Serviços; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa OBRASERV – 
Organização Brasileira de Serviços Ltda.; Do Objeto: 
Alterar Caput da Cláusula Segunda, do Instrumento original; 
Do Preço: Em virtude do Contrato original, ser de natureza 
de prestação de serviços de caráter continuado, e tendo em 
vista a Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2011 
SEAC/BA/SINDILIMP, que enseja e justifica a revisão do 
valor do Contrato original, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido Instrumento é de 9.581,328, 64 
(nove milhões, quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e 
vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), consoante 
Planilha de Reajuste Econômico Financeiro, expedida pela 
SECAD. Tendo em vista a Convenção Coletiva de Trabalho 
2011/2011 SEAC/BA/SINDILIMP e, consoante ás 
informações constantes na Planilha de Reajuste Econômico 
Financeiro, expedida pela SECAD, a revisão mensal é de R$ 
109.013,38 (cento e nove mil, treze reais e trinta e oito 
centavos), perfazendo um valor global de R$ 9.581.328,64 
(nove milhões, quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e 
vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos). Tendo em 
vista o valor de horas extras, que é de ordem de 91.169,41 
(noventa e um mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta 
e um centavos), ao mês, que perfaz o valor de R$ 
1.197.666,08 (hum milhão, cento e noventa e sete mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos), o valor 
mensal do Contrato para período de 08 (oito) meses 
restantes, com incidência das horas extras é de R$ 
1.197.666,08 (hum milhão, cento e noventa e sete mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos). O 
empenho destinado para fazer face aos serviços de apoio 
operacional, para atender aos Órgãos e Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, é o de n° 1322. Nota 
empenho anexo. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Segunda, do Contrato original; 
Assinatura: 01/06/2011; Luiz Carlos Caetano - Município. 

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato N° 555/2007, de 
Prestação de Serviços; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa ACMAV– Administradora 
de Serviços Ltda.; Do Objeto: Alterar o item 2.1 da Cláusula 
Segunda, do Instrumento original; Do Preço: Em virtude do 
Contrato original, ser de natureza de prestação de serviços 
de caráter continuado, e tendo em vista a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2011/2011 SEAC/BA/SINDILIMP, que 
enseja e justifica a revisão do valor do Contrato original, o 
valor global, proporcional, estipulado para o referido 
Instrumento é de R$ 5.924.106,35 (cinco milhões, 
novecentos e vinte e quatro mil, cento e seis reais e trinta e 
cinco centavos), consoante Planilha de Reajuste 
Econômico Financeiro, expedida pela SECAD. Tendo em 
vista a Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2011 
SEAC/BA e, consoante ás informações constantes na 
Palmilha de Reajuste Econômico Financeiro, expedida pela 
SECAD, a revisão mensal é de R$ 87.157,31 (oitenta e sete 
mil, cento e cinqüenta e sete reais e trinta e um centavos), 
perfazendo um valor global de R$ 5.924.106,35 (cinco 
milhões, novecentos e vinte e quatro mil, cento e seis reais e 
trinta e cinco centavos). O valor mensal, proporcional, 
ajustado para a prestação dos serviços do Contrato, para o 
período de 05 (cinco) meses restantes, é de R$ 
1.184.821,27 (hum milhão, cento e oitenta e quatro mil, 
oitocentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos). O 
empenho destinado para fazer face aos serviços de limpeza 
e conservação para atender aos Órgãos e Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, é o de n° 1324. Nota 
empenho anexo. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Segunda, do Contrato original; 

Assinatura: 02/05/2011; Luiz Carlos Caetano - Município. 

Termo de Rescisão Amigável de Termo de 
Subcontratação N° 292/2010-1; Contratante: Município 
de Camaçari; Contratada: Empresa GFC Transporte e 
Construções Ltda.; Do Objeto: A rescisão por mutua 
vontade das partes Contratantes, do Termo de 
Subcontratação n° 0292/2010-1; Do Distrato: Por força do 
presente Termo de Rescisão, as partes contratantes dão por 
rescindido o Termo de Subcontratação de que trata a 
Cláusula Primeira, sem qualquer ônus para as partes, tendo 
em vista realizar-se por mutuo consentimento, valendo 
como quitação imediata, geral, irrevogável e irretratável das 
obrigações pactuadas, para nada mais virem a reclamar 
uma da outra, seja a que titulo for e em qualquer época;      
Assinatura: 05/04/2011; Luiz Carlos Caetano - Município.

Termo Aditivo de Reti – Ratificação ao Termo de 
Compromisso de Fornecimento N° 354/2010; 
Contratante: Município de Camaçari Secretaria da Saúde - 
SESAU; Contratada: Empresa Andrade Telles Distribuidora 
de Medicamentos Ltda.; Do Objeto: Retificação do numero 
de Termo de Compromisso de Fornecimento que não 
obedeceu á numeração cronológica para o exercício de 
2011, ano em que subscrito, quando da elaboração do 
referido Termo; Da Retificação: Assim, onde se Lê: “Termo 
de Compromisso de Fornecimento n° 354/2010”, Leia-se: 
“Termo de Compromisso de Fornecimento n° 102/2011; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Termo de Compromisso 
de Fornecimento, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 15/04/2011; Camilo Pinto de Farias Lima e 
Silva - Município.

Convênio N° 016/2010; Concedente: Município de Camaçari; 
Convenente: Associação de Pais e Mestres Escola Comunitária 
Ponto Certo, com a Interveniência da – SEDES, para a execução 
de Serviços Assistenciais de Ação Continuada do Município de 
Camaçari; Do Objeto: A implantação e execução de atividades de 
dança (ballet), e Esporte (futebol), tendo em vista a 
complementação da atividade física e lúdica da Escola e Creche 
Comunitária Emanuel Ponto Certo, de acordo com Plano de 
Trabalho elaborado para a assinatura do presente Instrumento, 
que passará a fazer parte integrante deste Convênio, 
independente de transcrição; Do Valor Global: O valor global do 
presente Convênio é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que será 
executado conforme o disposto no Plano de Trabalho anexo, 
mediante deposito a ser efetuado na Caixa Econômica Federal; Da 
Dotação Orçamentária: Os recursos para custear as ações objeto 
deste Convênio serão provenientes do Orçamento do Município, 
conforme descrito abaixo: Órgão: 15 – Secretaria de 
Desenvolvimento Social - SEDES; Unidade Orçamentária: 106 – 
FMDCA – Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente - 
FMDCA; Projeto/Atividade: 4094; Elemento de Despesa: 
33.50.43 – Subvenções Sociais; Fonte: 0324.012; Da Vigência: O 
prazo de vigência do presente Convênio será de 06 (seis) meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente Convênio, 
podendo ser prorrogado por igual período, desde que ambos os 
Convenente manifestem interesse; Assinatura: 16/06/2011; Jailce 
Sobral de Andrade - Secretaria de Desenvolvimento Social – 
SEDES; Luiz Carlos Caetano Município.

EXTRATOS DO ISSM

Convênio N° 002/2011; Concedente: Município de Camaçari - 
ISSM; Convenente: Camaçari Comercial de Gás Ltda.; Do 
Objeto: O fornecimento, mediante previa autorização, de botijão 
de gás GLP envasado 13 Kg aos aposentados, pensionistas e 
funcionários do ISSM, com pagamento através de consignação e 
repasse mensal dos valores descontados nos vencimentos dos 
beneficiários; Condição de Atendimento: A convenente 
compromete-se a vender botijão de gás GLP envasado 13kg aos  
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Aposentados, Pensionistas e Funcionários que estiver interesse, 
mediante apresentação do Documento de identificação e devida 
autorização do ISSM, no ato da compra ou entrega do produto em 
domicilio. A Convenente somente procedera ao fornecimento após 
a devida autorização e liberação pelo ISSM, observando a 
aprovação do desconto em folha de pagamento, cujo valor para 
desconto mensal não poderá ultrapassar o teto de 30% dos 
rendimentos líquido dos beneficiários; Do Preço: O produto será 
entregue ao aposentado, pensionista ou funcionário do ISSM pelo 
valor unitário de R$ 39,90 (trinta e nove e noventa) sem qualquer 
acréscimo, quantia que será consignada pelo ISSM e, 
posteriormente, repassada ao Convenente; Da Forma de 
Pagamento: O ISSM compromete-se a recolher os valores 
ajustados e repassar a Convenente, ate o décimo dia útil do mês 
subseqüente. A convenente emitira relação nominativa dos 
Aposentados, pensionista e funcionários do ISSM, juntamente com 
a fatura correspondente e o respectivo valor mensal, até o dia 18 
(dezoito) de cada mês para que seja providenciado o devido 
pagamento; Do Prazo: terá validade de 12 (doze) meses, 
iniciando-se na data da assinatura, podendo ser renovado ou 
rescindido de acordo com os interesses das partes; Assinatura: 
Em 05 de julho de 2011- Edmilson Sousa Santos –Diretor do 
ISSM.

Contrato N° 009/2011; Contratada: Município de Camaçari - 
ISSM; Contratante: Empresa Souza Transportes e Locação de 
Veículos Ltda. - ME; Do Objeto: Prestação de Serviços de Locação 
de Veículos, conforme proposta apresentada pela Contratada; Da 
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 2044; Elemento de 
Despesa: 33.90.39.00.00; Fonte: 0203.018; Do Preço e condição 
de Pagamento: Fica estipulado em R$ 72.000,00 (setenta e dois 
mil reais) fixo e irreajustável, inclusas todas as despesas com 
tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, frete, 
seguros e quaisquer outras que forem devidas, na prestação dos 
serviços. O pagamento será efetuado mensalmente no valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais) em até 20 dias, após recebimento dos 
serviços efetivamente prestados e apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Coordenação do ISSM; Da Vigência: 
prazo será de 12 meses contados do recebimento da Ordem de 
Serviços, Nota de Empenho ou documentos equivalentes; 
Assinatura: 15 de julho  de 2011; Edmilson Sousa Santos 
–Diretor do ISSM.

EXTRATOS DA STT

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 002/2011 – PROCESSO Nº. 
056/2011. CONTRATADO: Afinco Consultoria e Assessoria Ltda.; 
OBJETO: Inscrição para os servidores: Fred Oliveira Leite – 
matricula n° 1074-4, Beatriz de Paula Liebanas -  matricula n° 99-5 
e Jaira de Jesus Santos Rodrigues – matricula n° 1072-0 para 
participação de curso de Execução Orçamentária pela Empresa 
Afinco Consultoria, nos dias 18 e 19 de julho de na cidade de 
Salvador – BA; VALOR: R$ 1.650,00 (mil e seiscentos e cinqüenta 
reais). Fundada no Art. 25, Inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/93. 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2050; Elemento de 

ERRATA 

Na Publicação do DOM 410 de 07 a 13/05/2011 na pagina 
33:
Onde se Lê: 
Termo Aditivo de Reti Ratificação ao Termo de 
Compromisso de Fornecimento N° 361/2010; 
Contratada: Empresa Vitabahia Comercio e Importação 
Ltda.-EPP; Assinatura: 15/04/2010; Camilo Pinto de Farias 
Lima e Silva - Município. 

Leia-se: 
Termo Aditivo de Reti Ratificação ao Termo de 
Compromisso de Fornecimento N° 361/2010; 
Contratante: Município de Camaçari - SESAU; 
Contratada: Empresa Vitabahia Comercio e Importação 
Ltda.-EPP; Assinatura: 15/04/2011; Camilo Pinto de Farias 
Lima e Silva - Município. 

Despesa: 339039; Fonte: 0100; Data da Homologação: 
12/07/2011; Assinatura: 12/07/2011– Anderson Santos – Diretor 
Superintendente. 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO DE CAMAÇARI – BA torna público que, por motivo de 
readequação do projeto, FICA CANCELADA a Concorrência 
Pública nº. 001/2011.

Camaçari, 21 de julho de 2011.

ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS
Diretor Superintendente

EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMOS 
ADITIVOS  DA LIMPEC

Contrato Nº. 007/2011, Processo ADM e Dispensa de Licitação Nº 
009/2011 Contratada: Empresa Millenium Serviços Ltda.; Objeto: 
Prestação de Serviços no Fornecimento e Gestão de Recursos 
Humanos para atender a área Operacional e o Programa de 
Educação Ambiental da LIMPEC, de acordo com as especificações 
deste Instrumento e obrigações constantes na Convenção Coletiva 
de Trabalho – SINDLIMP/BA; Prazo: O prazo de vigência do 
Contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 30 (trinta) 
dias podendo chegar ate 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de recebimento da respectiva Ordem de Inicio dos serviços, 
expedida pela LIMPEC; Do Preço: A contratante pagará á 
Contratada, pelo serviço efetivamente prestado o valor mensal 
estimado em R$ 120.981,50 (cento e vinte mil, novecentos e 
oitenta e um reais e cinqüenta centavos) de acordo com tabela 
anexa, o valor global é de R$ 241.963,00 (Duzentos e quarenta e 
um mil, novecentos e sessenta e três reais); Assinatura: 
02/05/2011 Lezineide Andrade Chaga Santos – Diretora 
Presidente.

Contrato Nº. 008/2011, com Suporte no Processo Seletivo Nº. 
008/11 Contratada: LOGNET Telecomunicações e Informática 
Ltda.; Objeto: Fornecimento de Link de Internet e solução de 
comunicação de dados interligando Aterro Sanitário e Sede da 
Limpec; Do Valor: O valor atribuído ao presente Contrato de R$ 
1.990,00 (um mil e novecentos e noventa reais), e o valor Global 
anual estimado  em  R$ 23.880,00 (vinte e três mil, oitocentos e 
oitenta reais) Irreajustável pelo período de um ano, o qual 
ultrapassado será reajustado pela variação do Índice Geral de 
Preços de Mercado – IGPM; Do Prazo: 12 (doze) meses, a contar 
da data de sua assinatura; Assinatura: 01/07/2011 – Lezineide 
Andrade Chaga Santos – Diretora Presidente.

Quinto Termo aditivo ao Contrato de Fornecimento de Óleos 
Lubrificantes nº. 009/2009;Contratada:Petrobras Distribuidora 
S/A; OBJETO: Aditamento do prazo contratual por mais 01 (um) 
ano, contados a partir de 10 de junho de 2011, tudo consoante 
disposições do Art.57 da Lei 8.666/93 e da Cláusula Oitava do 
Contrato Fonte; Assinatura: 10/06/2011 – Lezineide Andrade 
Chaga Santos – Diretora Presidente.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Óleos 
Lubrificantes nº. 009/2009;Contratada:Petrobras Distribuidora 
S/A; OBJETO: Inclusão na Cláusula Quarta, dos produtos, a seguir 
especificados, com o respectivo valor: LUBRAX ESSENCIAL 2T – 
(40F1/2) CX – R$ 131,61 (cento e trinta e um reais e sessenta e um 
centavos); LUBRAX HYDRA 68 / SH-68-AD 200L-R$ 976,23 
(novecentos e setenta e seis reais e vinte três centavos); LUBRAX 
ATF TA/H 50 TA TAMBOR-200L-R$ 1.196,01 (um mil, cento e 
noventa e seis reais e um centavos); LUBRAX ATF TDX/AT 
FLUIDO DEXORON III TAMBOR 200L- R$ 1.465,42  (um mil, 
quatrocentos e sessenta e cinco e quarenta e dois centavos). Por 
força do presente aditivo os preços serão reajustados em 31,72% a 
partir de 21/02/2011 para recomposição do equilíbrio econômico 
financeiro; Assinatura: 23/02/2011 – Lezineide Andrade Chaga 
Santos – Diretora Presidente.
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