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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 027/2018
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem 
dos Excelentíssimos Senhores Juízes Fábio Mello 
Veiga e Ronaldo Alves Neves Filho através dos 
Mandados de Segurança, processos de nº 0502688-
13.2018.8.05.0039 e 501200-23.2018.05.0039 convoca 
as(os) candidatas(os) habilitadas(os) para os cargos de 
TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL ÁREA DE 
ATUAÇÃO: PUBLICIDADE, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA/SEDE para comparecerem na Rua 
Francisco Drummond s/n Centro Administrativo – 
Centro  (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no 
período de 17 a 21/12/2018 das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00, para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos 
nível superior), Certificado de Especialização (quando o 
cargo exigir conforme Edital de abertura), Residência 
Médica (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou 
órgão que regulamenta o exercício da profissão, histórico 
e certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira de identidade (RG), 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 
recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 

 

estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 26/12/18 a 
23/01/2019
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 26/12/2018 
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.
Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

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

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

 a) Coordenador Pedagógico e Professores: 
videolaringoscopia e audiometria, com validade de até 
12 meses 
 
CONVOCADOS:

TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL ÁREA DE 
ATUAÇÃO: PUBLICIDADE

Nº.             Nome    Insc.     Clas.
01 EVERTON RAIMUNDO TORRES 
     TAVARES                                        88548564      2ª

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA/SEDE

Nº.             Nome    Insc.     Clas.
01 MÁRCIO LIMA GUIMARÃES LIMA 87142640    19ª
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Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 
– www.camacari.ba.gov.br a partir de 10/12/2018.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE DEZEMBRO  DE 
2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 5195/2018
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018

    

Dispõe sobre a revogação da licença prêmio  
concedida ao servidor municipal nos termos 
da Portaria n° 218/2013, de 12 de Agosto de 
2013 e dá outras providências.

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006, 
que delega competência a Secretária da Administração, 
com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal n° 
407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari e, Processo 
administrativo nº 13551/2013.     

R E S O L V E

Revogar a   licença prêmio concedida a servidora 
SEVERINA CIRIACA BATISTA, matrícula n°4144, 
ocupante do cargo de Professor I, lotada na 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC, publicada no 
DOM n° 529, de 23 de Agosto de 2013, referente aos 
períodos aquisitivos 10/07/1995 a 09/07/2000 e 
10/07/2000 a 09/07/2005
   
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
NOVEMBRO DE 2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

                      

PORTARIA Nº 5229/2018
 10 DE DEZEMBRO DE 2018

  
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
07874.11.02.904.2018.

                                    RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ADSON DE OLIVEIRA SILVA 
cadastro nº 63264, lotado (a) na SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO - SECAD, de TURISMÓLOGO I, para 
TURISMÓLOGO II, com data retroativa à 01 de 

Novembro de 2018

HELDER ALMEIDA DE SOUZA

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL  

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
874/2008, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta do município 
de Camaçari, e decreto municipal nº 4742/2009, que 
regulamenta a promoção funcional, e,

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO 
DE 2018.

                                      

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 168/2018
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018

Concede isenção de tributos da 
competência Municipal, conforme 
autoriza a Lei nº 618/2003 e Decreto 
Regulamentador nº 3957/2004, e dá 
outras providências.

O SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto na Lei 
618/2003, alterada pela Lei 1.255/2012, os Decreto 
3957/2004, e o teor do Processo Administrativo nº 
08408.18.08.703.2017, de 26 de julho de 2013,  

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção do Imposto Sobre 
Serviços - ISS à empresa AUGUSTO COELHO 
ENGENHARIA LTDA, com sede na Av. Lino Jose de 
Seixas, nº 577, Jardim dos Seixas, São José do Rio Preto 
– São Paulo, CEP. 15.061-060, Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
nº 10.896.865/0001-31, Inscrita no Cadastro de Geral de 

oAtividade sob o n  32944001, conforme permissivo legal 
Oprevisto no art. 4  do Decreto nº 3957/2004 e Lei nº 

618/2003, alterada pela Lei nº 1.255/2012.

Parágrafo único. A isenção será de 85% (oitenta e cinco 
por cento) do Imposto sobre Serviços (ISS), pelo prazo de 
02 (dois) anos, contados da data de alvará de 
construção da empreedendora, expedido em 
01/02/2018, valido até 01/02/2020, em favor da 
empreendedora principal, empresa BRIDGESTONE DO 
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Art. 2º. O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida, 
especialmente a falta de regularidade fiscal da empresa 
interessada junto a Fazenda pública Municipal, e/ou se 
houver comprovado dolo, fraude, má fé o qualquer outro 
tipo de meio ilícito que tenha resultado na efetivação da 
concessão deste benefício tributário, elencados no art. 
52 da Lei 1039/2009.    

Art. 3º. O deferimento deste pleito diz respeito aos 
serviços de construção civil na unidade industrial da 
empresa BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, e não desobriga o contribuinte do 
cumprimento das obrigações acessórias.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigência na data de sua 

publicação, e revoga a Portaria nº 133/2018, de 11 de 

outubro de 2018, publicada no DOM edição nº 1033, 

produzindo seus efeitos a partir de 01/02/2018, data de 

expedição do alvará de habite-se.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 
com fundamento nos Artigos 5º, Inciso II, e 18, Parágrafo 
1º, do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pelo 

oDecreto Municipal n  2.182 de 22 de Maio de 1992, 
CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) Representante(s) 
da(s) Recorrente(s) e o(s) Autuante(s), para 
comparecerem a Sessão Ordinária, na data indicada, 
para Julgamento dos feitos constantes da pauta abaixo 
relacionada:

Data: 13/12/2018
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
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Municipal da Fazenda – SEFAZ – Térreo, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, localizado 

oà Rua Francisco Drumond, s/n , Bairro: Centro, CEP: 
42.800-000 – Camaçari/Ba.

Presidente da Sessão: Mário Pascoal Hasselmann

Conselheiro Titular: Sr. Nungi Santos e Santos
Conselheiro Suplente: Sr. Alex Vieira Alves

oRecurso n : 439/2018
oProcesso Administrativo n : 05143 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: MPS 4 Calçados Eireli PP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Impugnação Ao Termo de Execução do Simples 
Nacional

oRecurso n : 259/2018
oProcesso Administrativo n : 06762 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Amorim Barreto Engenharia Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Revisão Imobiliaria 

oRecurso n : 458/2018
oAuto de Infração n : 3236/ 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: CM Construtora Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: ISSH
Auditor Fiscal: Jose Mauricio Borges de Menezes

oRecurso n : 457/2018
oAuto de Infração n : 03238/2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: CM Construtora Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: ISSH
Auditor Fiscal: Jose Mauricio Borges de Menezes

Conselheiro Titular: Sr. Nelson Gabriel de Jesus Filho
Conselheira Suplente: Sra. Elizangela da Silva 
Guimarães

oRecurso n : 489/2018
oProcesso Administrativo n : 08629 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: ODILON GACEZ MONTENEGRO NETO
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Baixa de Debitos

oRecurso n : 479/2018
oAuto de Infração n : 4180 / 2018

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: NANDOCA MODA LTDA
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Auditor Fiscal: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 480/2018
oAuto de Infração n : 4183/ 2018

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte:  NANDOCA MODA LTDA
0Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Auditor Fiscal: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 477/2018
oAuto de Infração n : 4171 / 2018

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: PANIFICADORA E LANCHONETE 
COMASAI LTDA
0Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Auditor Fiscal: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Titular: Sr. Rafael Platini Neves de Farias
Conselheira Suplente: Sra. Rafaela Carneiro 
Salvador

o Recurso n 492/2018
oProcesso Administrativo n : 02264 / 2018

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Vila Gale Atividades Hoteleiras
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Impugnação de Lançamento de Impostos e 
Taxas

oRecurso n : 474/2018
oProcesso Administrativo n : 4114/ 2018

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Conte Service Manutenção E Serviços 
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa

o Recurso n 472/2018
oProcesso Administrativo n : 04118/ 2018

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Conserman Com. Serv. Manutenção 
Reparo e Operação Eireli   
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa

o Recurso n 482/2018
oProcesso Administrativo n : 4190 / 2018

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Rio Verde Patrimonial Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa

Conselheiro Titular: Sr. Raimundo Nonato Sobreira
Conselheira Suplente: Sra. Rejane Alves dos Santos 
Lima

oRecurso n :475 /2018
oAuto de Infração n : 04092 / 2018

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Construtora Andrade Mendonça Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: ISSR
Auditor Fiscal: Deives Sampaio Pires
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oRecurso n : 478/2018
oAuto de Infração n : 4179/ 2018

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Seitiplast Representações Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Auditor Fiscal: Valdomiro Santana de Oliveira

Recurso nº 494/2018
oProcesso Administrativo n : 9640 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Lagoa Santa Cons. E Gestão Empresarial 
S/A
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributos

Recurso nº 281/2018
oProcesso Administrativo n : 10226/ 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Prefeitura Municipal de Camaçari 
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Cancelamento Lançamento na Divida Ativa

Camaçari, 07 de Dezembro de 2018

____________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

____________________________________________

Marilene Pita
Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

PORTARIA Nº 180/2018
DE 06  DE DEZEMBRO DE 2018

Dispõe  sobre  a  aprovação  do  
remembramento de  dois  lo tes ,  
denominadas: Lote 04 com área total de 
200, 00m², Lote 05 com área total de 
200,00 m²,  situado  na quadra VII, 
Loteamento Volta do Robalo, distrito de 
Abrantes, Camaçari – Bahia em uma 
única área totalizando 400,00 m², 
denominado 04-A do quadra VII, 
Loteamento Volta do Robalo, distrito de 
Abrantes, Camaçari

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 

uso das competências que lhe foram atribuídas pelos 
Decretos nº 6720, de 27 de junho de 2017, nº. 4.365, de 
22 de fevereiro de 2007, e ainda no Decreto Municipal 
datado do dia dia 31 de julho de 2018 , e tendo em vista o 
q u e  c o n s t a  n o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  
nº02320.22.09.836.2018, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

Art. 1° - Lote 04 com área total de 200, 00m², Lote 05 com 
área total de 200,00 m²,  situado  na quadra VII, 
Loteamento Volta do Robalo, distrito de Abrantes, 
Camaçari – Bahia em uma única área totalizando 400,00 
m², denominado 04-A do quadra VII, Loteamento Volta do 
Robalo, distrito de Abrantes, Camaçari.

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de MARi TÂNIA SOARES DE SOUSA, 
brasileira, administradora, divorciada, contabilista, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 084.629.255-68, portador da 
Célula de Identidade n° 78459877SSP/BA, conforme 
registro no Cartório do 1° Oficio de Imóveis da Comarca 
de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de n° 13903 e 
5643.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

LOTE Nº 04: MATRÍCULA: N° 5643
ÁREA(m²): 200,00 PERÍMETRO (m): 82

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de 
coordenadas N 8.588.520,61m e E 588.570,41m; deste 
segue confrontando com RUA EDUARDO PINTO, SN, 
LOT.VOLTA DO RUBALO QD 07  no quadrante Sudeste, 
com azimute de 223°01'13,36" por uma distância de 
8,00m até o vertice V-02, de coordenadas N 
8.588.514,76m e E 588.564,95m; deste segue 
confrontando com LOLTE 03 no quadrante Sudoeste, 
com azimute de 313°01'13,36" por uma distância de 
25,00m até o vertice V-03, de coordenadas N 
8.588.531,82m e E 588.546,68m; deste segue 
confrontando com JAIME COELHO PINTO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 43°01'13,36" por uma 
distância de 8,00m até o vertice V-04, de coordenadas N 
8.588.537,66m e E 588.552,13m; deste segue 
confrontando com INSCRIÇÃO LOTE 05 : 34.456-7 / 
MAT. 13903 no quadrante Nordeste, com azimute 
133°01'13,36" por uma distância de 25,00m até o vertice 
V-01, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
fechando assim o perímetro do polígono acima descrito 
com uma área superficial de 200.00m².

LOTE Nº 05: MATRÍCULA: N° 13903
ÁREA(m²): 200,00 PERÍMETRO (m): 66

 Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de 
coordenadas N 8.588.526,46m e E 588.575,87m; deste 
segue confrontando com RUA EDUARDO PINTO, SN, 
LOT.VOLTA DO RUBALO QD 07  no quadrante Sudeste, 
com azimute de 223°01'13,36" por uma distância de 
8,00m até o vertice V-02, de coordenadas N 
8.588.520,61m e E 588.570,41m; deste segue 
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confrontando com INSCRIÇÃO LOTE 04 : 52.466-2 / 
MAT. 5643 no quadrante Sudoeste, com azimute de 
313°01'13,36" por uma distância de 25,00m até o vertice 
V-03, de coordenadas N 8.588.537,66m e E 
588.552,13m; deste segue confrontando com JAIME 
COELHO PINTO no quadrante Noroeste, com azimute 
de 43°01'13,36" por uma distância de 8,00m até o vertice 
V-04, de coordenadas N 8.588.543,51m e E 
588.557,59m; deste segue confrontando com LOTE 06 
no quadrante Nordeste, com azimute 133°01'13,36" por 
uma distância de 25,00m até o vertice V-01, ponto inicial 
da descrição deste perímetro, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito com uma área 
superficial de 200.00m².

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficar assim 
descrita e caracterizada:

LOTE Nº 04-A:
ÁREA(m²): 400,00 PERÍMETRO (m): 82

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de 
coordenadas N 8.588.526,46m e E 588.575,87m; deste 
segue confrontando com RUA EDUARDO PINTO, SN, 
LOT.VOLTA DO RUBALO QD 07  no quadrante Sudeste, 
com azimute de 223°01'13,36" por uma distância de 
16,00m até o vertice V-02, de coordenadas N 
8.588.514,76m e E 588.564,95m; deste segue 
confrontando com LOLTE 03 no quadrante Sudoeste, 
com azimute de 313°01'13,36" por uma distância de 
25,00m até o vertice V-03, de coordenadas N 
8.588.531,82m e E 588.546,68m; deste segue 
confrontando com JAIME COELHO PINTO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 43°01'13,36" por uma 
distância de 16,00m até o vertice V-04, de coordenadas N 
8.588.543,51m e E 588.557,59m; deste segue 
confrontando com LOTE 06 no quadrante Nordeste, com 
azimute 133°01'13,36" por uma distância de 25,00m até 
o vertice V-01, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
fechando assim o perímetro do polígono acima descrito 
com uma área superficial de 400.00m².

 Art. 4º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

           

 PORTARIA N° 181/2018              
DE 10  DE DEZEMBRO DE 2018

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de 01 (uma) área 
designada pelo LOTE 03, situado na 
Quadra I, do Loteamento denominado 
“Cidade de Jerusalém”, na localidade de 
Barra de Pojuca, no Distrito de Itacimirim, 
neste Município de Camaçari, medindo 
1.800,00m², a ser desmembrado em 02 
(duas) novas áreas com 02 (dois) lotes 
resultantes: 03-A com área de 750,00m e 
03-B com área de 1.050,00m, na forma que 
indica:

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em 
vista o que consta no Processo Administrativo nº 
002611.22.09.005.2018, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (uma) área 
designada pelo LOTE 03, situado na Quadra I, do 
Loteamento denominado “Cidade de Jerusalém”, na 
localidade de Barra de Pojuca, Itacimirim, Distrito de 
Monte Gordo, neste Município de Camaçari, com área 
total de 1.800,00m², em  02 (dois)  novas lotes 
denominados: LOTE N° 03-A  com área total de  
750,00m² e  LOTE N° 03 –B com área total de  1.050,00 
m².

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de CORINA MARIA GOES MELO, inscrita 
no CPF/MF sob nº: 505.487.005-91, conforme o registro 
no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e Hipotecas da 
Comarca de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de nº 
13.007  e Inscrito no Censo Imobiliário Municipal  sob 
n° 0000020154.

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

LOTE ORIGINAL N° 03

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 
8.606,883 m. e E 604.491m., situado no limite com a 
PRAÇA DO LOTEAMENTO CIDADE DE JERUSALÉM 
e RUA OVÍDIO ARANHA, deste, segue com  azimute de 
209°46'16" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com a RUA OVÍDIO ARANHA, até o vértice V2, de 
coordenadas N 8.606.855 m. e E 604.475 m;  deste, 
segue com  azimute de 301°43'22" e distância de 60,00 
m., confrontando neste trecho com o LOTE 02 da mesma 
Quadra, até o vértice V3, de coordenadas N 8.606.884 m. 
e E 604.425 m.;  deste, segue com  azimute de 29°43'07" 
e distância de 30,00 m., confrontando neste trecho com a 
RUA LUIZA DE JESUS, até o vértice V4, de coordenadas 
N 8.606.912 m. e E 604.444 m.;  deste, segue com  
azimute de 121°37'57" e distância de 60,00m., 
confrontando neste trecho com a PRAÇA DO 
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LOTEAMENTO CIDADE DE JERUSALÉM, até o vértice 
V1, de coordenadas N 8.606.883 m. e E 604.491 m.;  
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e 
encontram-se referenciadas ao Meridiano Central 39° 
WGr , tendo como o Datum o  SIRGAS2000.

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

LOTE Nº 03-A

\LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 
8.606.883 m. e E 604.491 m., situado no limite com a 
PRAÇA DO LOTEAMENTO CIDADE DE JERUSALÉM 
e RUA OVÍDIO ARANHA, deste, segue com  azimute de 
209°46'16" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com a RUA OVÍDIO ARANHA, até o vértice V2, de 
coordenadas N 8.606.855 m. e E 604.475 m;  deste, 
segue com  azimute de 301°43'22" e distância de 25,00 
m., confrontando neste trecho com o LOTE 02 da mesma 
Quadra, até o vértice V6, de coordenadas N 8.606.867 m. 
e E 604.457 m.;  deste, segue com  azimute de 29°43'07" 
e distância de 30,00 m., confrontando neste trecho com o 
LOTE RESULTANTE 03B, até o vértice V5, de 
coordenadas N 8.606.894 m. e E 604.475 m.;  deste, 
segue com  azimute de 121°37'57" e distância de 
25,00m., confrontando neste trecho com a PRAÇA DO 
LOTEAMENTO CIDADE DE JERUSALÉM, até o vértice 
V1, de coordenadas N 8.604.883 m. e E 604.491 m.;  
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e 
encontram-se referenciadas ao Meridiano Central 39° 
WGr , tendo como o Datum o  SIRGAS2000.

LOTE Nº 03- B

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V5, de coordenadas N 
8.606.894 m. e E 604.475 m., situado no limite com a 
PRAÇA DO LOTEAMENTO CIDADE DE JERUSALÉM, 
deste, segue com  azimute de 209°46'16" e distância de 
30,00 m., confrontando neste trecho com o LOTE 
RESULTANTE 03A, até o vértice V6, de coordenadas N 
8.606.867 m. e E 604.457 m;  deste, segue com  azimute 
de 301°43'22" e distância de 35,00 m., confrontando 
neste trecho com o LOTE 02 da mesma Quadra, até o 
vértice V3, de coordenadas N 8.606.884 m. e E 604.425 
m.;  deste, segue com  azimute de 29°43'07" e distância 
de 30,00 m., confrontando neste trecho com a RUA 
LUIZA DE JESUS, até o vértice V4, de coordenadas N 
8.606,912 m. e E 604.444 m.;  deste, segue com  azimute 
de 121°37'57" e distância de 35,00m., confrontando 
neste trecho com a PRAÇA DO LOTEAMENTO CIDADE 
DE JERUSALÉM, até o vértice V5, de coordenadas N 
8.606,894 m. e E 604.475 m.;  ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas e encontram-se referenciadas 
ao Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o  
SIRGAS2000.

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

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 10 DE DEZEMBRO 
DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ADITIVO AO TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO

ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
O SR. CAMILO FERREIRA DE MELO, NA FORMA 
ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA e pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, Sra. JULIANA FRANCA PAES e, do 
outro lado, Sr. CAMILO FERREIRA DE MELO, portador 
do RG de n° 00.500.738-00 SSP/BA e inscrito no CPF 
sob o n° 334.272.085-91, residente e domiciliado no 
Loteamento São Bento, nº 9999, Monte Gordo, 
Camaçari-BA, CEP 42.820-000, doravante denominado 
simplesmente PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO 
DE BEM PÚBLICO firmado no dia 23 de dezembro de 
2016, alterando-se a redação da Cláusula Terceira, II, “b” 
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e “m”, Cláusula Quarta, inclusão de Cláusula Quinta 
dispondo sobre penalidades e renumeração das 
seguintes, na forma a seguir consolidada: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRI  de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais 
atender às suas necessidades, e/ou por razões de ordem 
técnica, bem como, dando destinação diversa da contida 
na Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação 
do equipamento, cujo uso está sendo permitido na área 
de domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte 
do poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente- SEDUR.

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 06 B, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
03717.22.09.151.2016, de 21 de dezembro de 2016.

O

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

a) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, 
após a assinatura do presente Instrumento, o Bem 
Público, de forma a servir ao uso a que se destina;

b) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, 
sem promover qualquer ato que vise impedir a sua 
utilização pelo PERMISSIONÁRIO;

c) Intervir com processo administrativo, contra o 
P E R M I S S I O N Á R I O ,  c a s o  v e n h a  o c o r r e r  
descumprimento deste Termo de Permissão, postura, 
atos ou situações incompatíveis, com o Bem Público, 
com a atividade especificada na Cláusula Primeira ou 
com a Administração Municipal, garantidos a ampla 
Defesa e o Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:
 
 São obrigações do PERMISSIONÁRIO:

o 

a) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

b) Compromete-se o responsável pelo ponto fixo da 
barraca de alimentos e bebidas, a manter durante todo o 
período de utilização da Barraca, o ambiente limpo, 
organizado, com disposição adequada das mesas e 
cadeiras, respeitado os espaços demarcado para a 
instalação de sua barraca, bem como as normas técnicas 
emitidas pelo Conselho de Segurança Alimentar e pela 
Vigilância Sanitária deste Município;

c) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e 
integridade física;

d) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

e) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeçam ou obstem a utilização do bem permitido;

f) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos – 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

g) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 20:00 horas, de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

h) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem 
permitido, inclusive água e energia elétrica;

i) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do  BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

j) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

k) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

l) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.
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Parágrafo primeiro: Em casos excepcionais, o horário 
estabelecido na alínea “g”, deste Inciso, poderá ser 
reduzido ou estendido, por período determinado, 
mediante autorização prévia do órgão municipal 
competente, através de processo administrativo 
específico;

Paragrafo segundo: A não observância do horário de 
funcionamento impl icará em not i f icação ao 
PERMISSIONÁRIO, e, em caso de persistência, poderá 
ocorrer a suspensão das atividades, bem como, a 
cassação do presente Termo;

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, configurando 
infração:

a) É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem 
caberá ordenar e disciplinar o uso do bem permitido;

b)  Explorar atividade diferente da que foi autorizada;

c) Manter o equipamento fechado por período superior a 
60 (sessenta) dias ou utilizá-lo como depósito de 
materiais; 

d) Ocupar passeios, muros ou paredes com exposição de 
material referente à sua atividade comercial ou de 
serviços, sem a prévia e específica autorização do Poder 
Público Municipal;

e)  Ocupar espaço maior do que o que lhe foi licenciado;

f) Vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIO;

g)  Fixar publicidade de qualquer espécie sem a prévia 
autorização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente -SEDUR; 

h) Funcionar em horário diverso do previsto na Cláusula 
Quarta, alínea “g” e parágrafo primeiro.

i) Fica proibido o uso do imóvel para fins de moradia, ou 
quaisquer fins que não sejam o permitido neste termo.

Parágrafo único - Constatado pelo órgão fiscalizador da 
Prefeitura que o BOX permitido está sendo utilizado por 
terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO identificado 
neste termo, será emitida uma notificação e suspensão 
das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, até que seja 
justificado pelo PERMISSIONÁRIO a sua ausência.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas pelo PERMISSIONÁRIO o sujeitará às 

penalidades previstas no Código de Polícia 
Admin i s t ra t i va  e  nos  seus  regu lamen tos ,  
especificamente:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão;
IV – cassação da outorga de uso do espaço público.

Parágrafo primeira: para cada infração cometida, o 
órgão fiscalizador da Prefeitura aplicará apenas uma das 
penalidades previstas nesta Cláusula, sendo definida de 
acordo com a gravidade da infração ou no histórico de 
infrações do PERMISSIONÁRIO.

Parágrafo segundo:  O PERMISSIONÁRIO que 
vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIO, estará sujeita a cassação 
da outorga de uso do espaço público, observado o direito 
de defesa prévia.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 
desde que ambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e 
tributária, garantindo o reembolso de quaisquer 
despesas que possa causar ao PERMITENTE, 
decorrente do recolhimento judicial de solidariedade no 
cumprimento de quaisquer obrigações civis, tributárias, 
trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Licenciamento Urbano(CLU) da 
SEDUR, por mais de 60 (sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

  
Parágrafo terceiro: O PERMISSIONÁRIO que 
modificar as características físicas ou estruturais do 
BOX, estará sujeita a cassação da outorga de uso do 
espaço público, observado o direito de defesa prévia.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
12 de Dezembro de 2018 - Ano XVI

Nº 1069 - Pagina. 09 de 22



E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 30 de outubro de 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
PERMITENTE

CAMILO FERREIRA DE MELO
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:

2. _____________________________
RG:  
CPF:      
                                                          

ADITIVO AO TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO

ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A SRA. ANDRÉIA COELHO DE JESUS, NA FORMA 
ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA e pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, Sra. JULIANA FRANCA PAES e, do 
outro lado, a Sra. ANDRÉIA COELHO DE JESUS, 
portador(a) do RG de n° 11527473-12 SSP/BA e 
inscrito(a) no CPF sob o n° 029.409.245-54, residente e 
domiciliado(a) na Rua dos Noivos, nº 286, Quarenta e 
Seis, Camaçari-BA, CEP: 42.805.010 doravante 
denominada simplesmente PERMISSIONÁRIA.

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO 
DE BEM PÚBLICO firmado no dia 23 de dezembro de 
2016, alterando-se a redação da Cláusula Terceira, II, “b” 
e “m”, Cláusula Quarta, inclusão de Cláusula Quinta 
dispondo sobre penalidades e renumeração das 
seguintes, na forma a seguir consolidada: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRI  de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais 
atender às suas necessidades, e/ou por razões de ordem 
técnica, bem como, dando destinação diversa da contida 
na Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que à PERMISSIONÁRIA caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação 
do equipamento, cujo uso está sendo permitido na área 
de domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte 
do poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 03 B, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
03725.22.09.151.2016, de 21 de dezembro de 2016.

A

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com 
art. 317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e 
Decreto 4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

a 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
12 de Dezembro de 2018 - Ano XVI
Nº 1069 - Pagina. 10 de 22



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

m) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

n) Compromete-se o responsável pelo ponto fixo da 
barraca de alimentos e bebidas, a manter durante todo o 
período de utilização da Barraca, o ambiente limpo, 
organizado, com disposição adequada das mesas e 
cadeiras, respeitado os espaços demarcado para a 
instalação de sua barraca, bem como as normas técnicas 
emitidas pelo Conselho de Segurança Alimentar e pela 
Vigilância Sanitária deste Município;

o) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

p) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

q) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeçam ou obstem a utilização do bem permitido;

r) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

d) Colocar à disposição da PERMISSIONÁRIA, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

e) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pela PERMISSIONÁRIA;

f) Intervir com processo administrativo, contra a 
P E R M I S S I O N Á R I A ,  c a s o  v e n h a  o c o r r e r  
descumprimento deste Termo de Permissão, postura, 
atos ou situações incompatíveis, com o Bem Público, 
com a atividade especificada na Cláusula Primeira ou 
com a Administração Municipal, garantidos a ampla 
Defesa e o Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:
 
 São obrigações da PERMISSIONÁRIA:

– 

s) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 20:00 horas, de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

t) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem 
permitido, inclusive água e energia elétrica;

Em casos excepcionais, o horário 
estabelecido na alínea “g”, deste Inciso, poderá ser 
reduzido ou estendido, por período determinado, 
mediante autorização prévia do órgão municipal 
competente, através de processo administrativo 
específico;

u) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

v) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

w) Observar as Normas de Segurança estabelecidas 
pela Defesa Civil, para a instalação de qualquer 
equipamento elétrico ou gás no interior do BOX e, 
obrigatoriamente manter um extintor de incêndio dentro 
do prazo de validade e com especificação adequada ao 
ambiente;

x) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes;

Parágrafo primeiro: 

Paragrafo segundo: A não observância do horário de 
func ionamento  imp l icará  em not i f i cação à  
PERMISSIONÁRIA, e, em caso de persistência, poderá 
ocorrer a suspensão das atividades, bem como, a 
cassação do presente Termo;

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

 É proibido à PERMISSIONÁRIA, configurando infração:

j) É proibido à PERMISSIONÁRIA, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem 
caberá ordenar e disciplinar o uso do bem permitido;

k)  Explorar atividade diferente da que foi autorizada;

l) Manter o equipamento fechado por período superior a 
60 (sessenta) dias ou utilizá-lo como depósito de 
materiais; 

m) Ocupar passeios, muros ou paredes com exposição 
de material referente à sua atividade comercial ou de 
serviços, sem a prévia e específica autorização do Poder 
Público Municipal;
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n)  Ocupar espaço maior do que o que lhe foi licenciado;

o)  Vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIA;

p) Fixar publicidade de qualquer espécie sem a prévia 
autorização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente -SEDUR;

q) Funcionar em horário diverso do previsto na Cláusula 
Quarta, alínea “g” e parágrafo primeiro.

r) Fica proibido o uso do imóvel para fins de moradia, ou 
quaisquer fins que não sejam o permitido neste termo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas pela PERMISSIONÁRIA a sujeitará às 
penalidades previstas no Código de Polícia 
Admin i s t ra t i va  e  nos  seus  regu lamen tos ,  
especificamente:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão;
IV – cassação da outorga de uso do espaço público.

Parágrafo primeira: Para cada infração cometida, o 
órgão fiscalizador da Prefeitura aplicará apenas uma das 
penalidades previstas nesta Cláusula, sendo definida de 
acordo com a gravidade da infração ou no histórico de 
infrações da PERMISSIONÁRIA.

Parágrafo segundo:  A  PERMISSIONÁRIA que 
vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONARIA, estará sujeita a cassação 
da outorga de uso do espaço público, observado o direito 
de defesa prévia.

Parágrafo terceiro: O PERMISSIONÁRIO que 
modificar as características físicas ou estruturais do 
BOX, estará sujeita a cassação da outorga de uso do 
espaço público, observado o direito de defesa prévia.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

Parágrafo único - Constatado pelo órgão fiscalizador da 
Prefeitura que o BOX permitido está sendo utilizado por 
terceiros que não seja a PERMISSIONÁRIA identificada 
neste termo, será emitida uma notificação e suspensão 
das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, até que seja 
justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua ausência.

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 
desde que ambas as partes manifestem interesse.

A PERMISSIONÁRIA obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e 
tributária, garantindo o reembolso de quaisquer 
despesas que possa causar ao PERMITENTE, 
decorrente do recolhimento judicial de solidariedade no 
cumprimento de quaisquer obrigações civis, tributárias, 
trabalhista ou previdenciária.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PERMITENTE

PERMITENTE

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico da 
SEDUR, por mais de 60 (sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 03 (três) vias 
de igual teor e forma para, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 30 de outubro de 2017.

PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ANDRÉIA COELHO DE JESUS
PERMISSIONÁRIA

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:

2. _____________________________
RG:  
CPF: 
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ADITIVO AO TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO

 ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
O SR. JUSTINO GONZAGA DAS NEVES, NA FORMA 
ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA e pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, Sra. JULIANA FRANCA PAES e, do 
outro lado, Sr. JUSTINO GONZAGA DAS NEVES, 
portador do RG de n° 01.791.802-23SSP/BA e inscrito no 
CPF sob o n° 226.277.665-20SSP/BA, residente e 
domiciliado na Rua da Peixaria, nº 06, Guarajuba, Distrito 
de Monte Gordo, Camaçari-Bahia, CEP 42.820.000, 
d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  s i m p l e s m e n t e  
PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 04 A, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
03765.22.09.345.2016, de 26de dezembro de 2016.

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO 
DE BEM PÚBLICO firmado no dia 23 de dezembro de 
2016, alterando-se a redação da Cláusula Terceira; 
Cláusula Quarta; inclusão de Cláusula Quinta dispondo 
sobre penalidades e renumeração das seguintes, na 
forma a seguir consolidada: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRI  de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais 
atender às suas necessidades, e/ou por razões de ordem 
técnica, bem como, dando destinação diversa da contida 
na Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação 
do equipamento, cujo uso está sendo permitido na área 
de domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte 
do poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente- SEDUR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

o O

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com 
art. 317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e 
Decreto 4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

g) Colocar à disposição da PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

h) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pela PERMISSIONÁRIO;

i) Intervir com processo administrativo, contra a 
P E R M I S S I O N Á R I O ,  c a s o  v e n h a  o c o r r e r  
descumprimento deste Termo de Permissão, postura, 
atos ou situações incompatíveis, com o Bem Público, 
com a atividade especificada na Cláusula Primeira ou 
com a Administração Municipal, garantidos a ampla 
Defesa e o Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:
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 São obrigações do PERMISSIONÁRIO:

– 

ee) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 20:00 horas, de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

ff) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem 
permitido, inclusive água e energia elétrica;

y) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

z) Compromete-se o responsável pelo ponto fixo da 
barraca de alimentos e bebidas, a manter durante todo o 
período de utilização da Barraca, o ambiente limpo, 
organizado, com disposição adequada das mesas e 
cadeiras, respeitado os espaços demarcado para a 
instalação de sua barraca, bem como as normas técnicas 
emitidas pelo Conselho de Segurança Alimentar e pela 
Vigilância Sanitária deste Município;

aa) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e 
integridade física;

bb) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

cc) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeçam ou obstem a utilização do bem permitido;

dd) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

gg) Responsabilizar-se pela manutenção da rede 
elétrica no interior do  BOX, adequada ao uso dos 
equipamentos elétricos instalados no interior;

hh) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

ii) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

jj) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 

constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo primeiro: 

Paragrafo segundo: A não observância do horário de 
funcionamento impl icará em not i f icação ao 
PERMISSIONÁRIO, e, em caso de persistência, poderá 
ocorrer a suspensão das atividades, bem como, a 
cassação do presente Termo;

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

 É proibido ao PERMISSIONÁRIO, configurando 
infração:

s) É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem 
caberá ordenar e disciplinar o uso do bem permitido;

t)  Explorar atividade diferente da que foi autorizada;

u) Manter o equipamento fechado por período superior a 
60 (sessenta) dias ou utilizá-lo como depósito de 
materiais; 

v) Ocupar passeios, muros ou paredes com exposição de 
material referente à sua atividade comercial ou de 
serviços, sem a prévia e específica autorização do Poder 
Público Municipal;

w)  Ocupar espaço maior do que o que lhe foi licenciado;

x) Vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIO;

z) Funcionar em horário diverso do previsto na Cláusula 
Quarta, alínea “g” e parágrafo primeiro.

aa) Fica proibido o uso do imóvel para fins de moradia, ou 
quaisquer fins que não sejam o permitido neste termo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

Em casos excepcionais, o horário 
estabelecido na alínea “g”, deste Inciso, poderá ser 
reduzido ou estendido, por período determinado, 
mediante autorização prévia do órgão municipal 
competente, através de processo administrativo 
específico;

y) Fixar publicidade de qualquer espécie sem a prévia 
autorização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente -SEDUR; 

Parágrafo único - Constatado pelo órgão fiscalizador da 
Prefeitura que o BOX permitido está sendo utilizado por 
terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO identificado 
neste termo, será emitida uma notificação e suspensão 
das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, até que seja 
justificado pelo PERMISSIONÁRIO a sua ausência.
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O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas pelo PERMISSIONÁRIO o sujeitará às 
penalidades previstas no Código de Polícia 
Admin i s t ra t i va  e  nos  seus  regu lamen tos ,  
especificamente:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão;
IV – cassação da outorga de uso do espaço público.

Parágrafo primeira: para cada infração cometida, o 
órgão fiscalizador da Prefeitura aplicará apenas uma das 
penalidades previstas nesta Cláusula, sendo definida de 
acordo com a gravidade da infração ou no histórico de 
infrações do PERMISSIONÁRIO.

Parágrafo segundo:  O PERMISSIONÁRIO que 
vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIO, estará sujeita a cassação 
da outorga de uso do espaço público, observado o direito 
de defesa prévia.

Parágrafo terceiro: O PERMISSIONÁRIO que 
modificar as características físicas ou estruturais do 
BOX, estará sujeita a cassação da outorga de uso do 
espaço público, observado o direito de defesa prévia.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e 
tributária, garantindo o reembolso de quaisquer 
despesas que possa causar ao PERMITENTE, 
decorrente do recolhimento judicial de solidariedade no 
cumprimento de quaisquer obrigações civis, tributárias, 
trabalhista ou previdenciária.

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 
desde que ambas as partes manifestem interesse.

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico (CLU) da 
SEDUR, por mais de 60 (sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 

dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 30 de outubro de 2017.

PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JUSTINO GONZAGA DAS NEVES
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:

2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                                 

ADITIVO AOTERMO DE 
PERMISSÃO DE USO

ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A SRA. NORBERTA PEREIRA DE SOUZA, NA FORMA 
ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA e pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, Sra. JULIANA FRANCA PAES e, do 
outro lado, a Sra. NORBERTA PEREIRA DE SOUZA, 
portadora do RG de n° 05.076.719-45 SSP/BA e inscrita 
no CPF sob o n° 543.469.675-15, residente e domiciliada 
na Rua da Cascalheira, s/nº, Monte Gordo, Camaçari-
BA, CEP 42.820.000, doravante denominada 
simplesmente PERMISSIONÁRIA.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PERMITENTE

PERMITENTE
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CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 06 B, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
03721.22.09.151.2016, de 21 de dezembro de 2016.

A

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com 
art. 317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e 

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO 
DE BEM PÚBLICO firmado no dia 23 de dezembro de 
2016, alterando-se a redação da Cláusula Terceira; 
Cláusula Quarta; inclusão de Cláusula Quinta dispondo 
sobre penalidades e renumeração das seguintes, na 
forma a seguir consolidada: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRI  de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais 
atender às suas necessidades, e/ou por razões de ordem 
técnica, bem como, dando destinação diversa da contida 
na Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que à PERMISSIONÁRIA caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação 
do equipamento, cujo uso está sendo permitido na área 
de domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte 
do poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente-SEDUR.

a 

Decreto 4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

j) Colocar à disposição da PERMISSIONÁRIA, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

k) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pela PERMISSIONÁRIA;

l) Intervir com processo administrativo, contra a 
P E R M I S S I O N Á R I A ,  c a s o  v e n h a  o c o r r e r  
descumprimento deste Termo de Permissão, postura, 
atos ou situações incompatíveis, com o Bem Público, 
com a atividade especificada na Cláusula Primeira ou 
com a Administração Municipal, garantidos a ampla 
Defesa e o Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:
 
 São obrigações da PERMISSIONÁRIA:

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

kk) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

ll) Compromete-se o responsável pelo ponto fixo da 
barraca de alimentos e bebidas, a manter durante todo o 
período de utilização da Barraca, o ambiente limpo, 
organizado, com disposição adequada das mesas e 
cadeiras, respeitado os espaços demarcado para a 
instalação de sua barraca, bem como as normas técnicas 
emitidas pelo Conselho de Segurança Alimentar e pela 
Vigilância Sanitária deste Município;

mm) Manter e conservar o bem, evitando sua 
depredação, invasão ou quaisquer outros danos que o 
mesmo possa sofrer, por ação ou omissão própria ou de 
terceiros, assumindo total responsabilidade pela higiene 
e integridade física;

nn) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;
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oo) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeçam ou obstem a utilização do bem permitido;

pp) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

ss) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

tt) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

uu) Observar as Normas de Segurança estabelecidas 
pela Defesa Civil, para a instalação de qualquer 
equipamento elétrico ou gás no interior do BOX e, 
obrigatoriamente manter um extintor de incêndio dentro 
do prazo de validade e com especificação adequada ao 
ambiente;

vv) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, 
ou por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo primeiro: 

Paragrafo segundo: A não observância do horário de 
func ionamento  imp l icará  em not i f i cação à  
PERMISSIONÁRIA, e, em caso de persistência, poderá 
ocorrer a suspensão das atividades, bem como, a 
cassação do presente Termo;

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES
 
 É proibido à PERMISSIONÁRIA, configurando infração:

bb) É proibido à PERMISSIONÁRIA, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem 
caberá ordenar e disciplinar o uso do bem permitido;

cc)  Explorar atividade diferente da que foi autorizada;

– 

qq) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 20:00 horas, de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

rr) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem 
permitido, inclusive água e energia elétrica;

Em casos excepcionais, o horário 
estabelecido na alínea “g”, deste Inciso, poderá ser 
reduzido ou estendido, por período determinado, 
mediante autorização prévia do órgão municipal 
competente, através de processo administrativo 
específico;

dd) Manter o equipamento fechado por período superior 
a 60 (sessenta) dias ou utilizá-lo como depósito de 
materiais; 

ee) Ocupar passeios, muros ou paredes com exposição 
de material referente à sua atividade comercial ou de 
serviços, sem a prévia e específica autorização do Poder 
Público Municipal;

ff) Ocupar espaço maior do que o que lhe foi licenciado;

gg) Vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIA;

hh) Fixar publicidade de qualquer espécie sem a prévia 
autorização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente -SEDUR;

ii) Funcionar em horário diverso do previsto na Cláusula 
Quarta, alínea “g” e parágrafo primeiro.

jj) Fica proibido o uso do imóvel para fins de moradia, ou 
quaisquer fins que não sejam o permitido neste termo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas pela PERMISSIONÁRIA a sujeitará às 
penalidades previstas no Código de Polícia 
Admin i s t ra t i va  e  nos  seus  regu lamen tos ,  
especificamente:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão;
IV – cassação da outorga de uso do espaço público.

Parágrafo primeira: para cada infração cometida, o 
órgão fiscalizador da Prefeitura aplicará apenas uma das 
penalidades previstas nesta Cláusula, sendo definida de 
acordo com a gravidade da infração ou no histórico de 
infrações da PERMISSIONÁRIA.

Parágrafo segundo:  A PERMISSIONÁRIA que vender, 
alugar ou ceder a qualquer título, total ou parcialmente, 
permanente ou temporariamente, seu direito de 
PERMISSIONÁRIA, estará sujeita a cassação da 
outorga de uso do espaço público, observado o direito de 
defesa prévia.

Parágrafo terceiro: A PERMISSIONÁRIA que modificar 
as características físicas ou estruturais do BOX, estará 
sujeita a cassação da outorga de uso do espaço público, 
observado o direito de defesa prévia.

Parágrafo único - Constatado pelo órgão fiscalizador da 
Prefeitura que o BOX permitido está sendo utilizado por 
terceiros que não seja a PERMISSIONÁRIA identificada 
neste termo, será emitida uma notificação e suspensão 
das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, até que seja 
justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua ausência.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
12 de Dezembro de 2018 - Ano XVI

Nº 1069 - Pagina. 17 de 22



CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

A PERMISSIONÁRIA obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e 
tributária, garantindo o reembolso de quaisquer 
despesas que possa causar ao PERMITENTE, 
decorrente do recolhimento judicial de solidariedade no 
cumprimento de quaisquer obrigações civis, tributárias, 
trabalhista ou previdenciária.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PERMITENTE

PERMITENTE

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 
desde que ambas as partes manifestem interesse.

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico da 
SEDUR, por mais de 60 (sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 03 (três) vias 
de igual teor e forma para, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 30 de outubro de 2017.

PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

NORBERTA PEREIRA DE SOUZA
PERMISSIONÁRIA

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:

2. _____________________________
RG:  
CPF:   

PORTARIA Nº 14/2018 
       DE 11 DE DEZEMBRO  DE 2018

Divulga lista classificatória final e 
convoca os proponentes habilitados 
para a fase de comprovação documental 
do Edital de Concurso nº 002/2018 
Prêmio Mestras e Mestres da Cultura 
P o p u l a r ,  P r o c e s s o  N º  
00665.11.07.611.2018.

A  Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de 
Cultura - CEASC, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Decreto nº 6853 de 16 de março de 2018, 
e ainda

CONSIDERANDO a necessidade de dar  publicidade 
aos atos inerentes a cada etapa do presente edital de 
concurso. 

RESOLVE:

Art. 1º –  Divulgar, no anexo único da presente Portaria, 
lista classificatória final e convocar os proponentes 
habilitados para a fase de comprovação documental do 
Edital de Concurso nº 002/2018, Prêmio Mestras e 
Mestres da Cultura Popular. 

Os proponentes abaixo relacionados deverão se 
apresentar, no período de 12/12/2018 a 27/12/2018, no 
Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria de Cultura, 
localizado na Cidade do Saber (Rua do Telegrafo, S/N, 
Bairro do Natal, Camaçari-BA).

Art. 2º – Caso o candidato contemplado não apresente 
comprovação da documentação exigida dentro do prazo 
estipulado, o mesmo será considerado desclassificado, 
sendo convocado para comprovação o candidato 
imediatamente subsequente e assim sucessivamente, 
conforme previsto em edital.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA CEASC

CAD.: 829677 

ANEXO ÚNICO 

LISTA CLASSIFICATÓRIA FINAL - EDITAL DE 
CONCURSO Nº 02/2018 – CEASC PROCESSO Nº 
00665.11.07.611.2018                                                        

Os proponentes abaixo relacionados deverão se 
apresentar, no período de 12/12/2018 a 27/12/2018, no 
Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria de Cultura, 
localizado na Cidade do Saber (Rua do Telegrafo, S/N, 
Bairro do Natal, Camaçari-BA).

Art. 2º – Caso o candidato contemplado não apresente 
comprovação da documentação exigida dentro do prazo 
estipulado, o mesmo será considerado desclassificado, 
sendo convocado para comprovação o candidato 
imediatamente subsequente e assim sucessivamente, 

conforme previsto em edital.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA CEASC

CAD.: 829677 

ANEXO ÚNICO 

LISTA CLASSIFICATÓRIA FINAL - EDITAL DE 
CONCURSO Nº 02/2018 – CEASC PROCESSO Nº 

00665.11.07.611.2018
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
101/2016.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA DFG 
CONSTRUÇÕES, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA 
ME. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Terceira do Contrato n° 101/2016; 
 DO PREÇO: Tendo em vista a necessidade da 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, fica, 
através do presente Termo Aditivo, acrescido o valor de 
R$ 233.643,36 (Duzentos e trinta e três mil, seiscentos e 
quarenta e três reais e trinta e seis centavos), 
correspondente a 11,79% (onze vírgula setenta e nove 
por cento) do valor original do contrato, de modo que o 
seu valor global passará a ser de R$2.314.013,61 (Dois 
milhões, trezentos e quatorze mil, treze reais e sessenta 
e um centavos), na forma da planilha anexa. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do Contrato 
originário, as quais não foram modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 14 de 
Novembro de 2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
004/2016.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA CLÍNICA DE 
FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Terceira do Contrato nº 004/2016; DO PRAZO:  O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 12 de 
Janeiro de 2019, passará a viger até 12 de Janeiro de 
2020. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, no valor global de 
R$2.794.389,60 (Dois milhões, setecentos e noventa e 
quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta 
centavos), o qual permanece inalterado, não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
da Ação 4023; Elemento de Despesa 33903900 e Fontes 
6102000 e 0114000.  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 04 
de Dezembro de 2018. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0011/2015. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  ISA MARIA LEITÃO GOMES. 
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO do 

Instrumento contratual n° 0011/2015, firmado em 14 de 
Janeiro de 2015, cujo objeto é o supracitado; DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, deste modo, a partir de 
14 de Janeiro de 2019, passará a viger até 14 de Janeiro 
de 2020. DO PREÇO: Em virtude do Contrato original n° 
0011/2015 ter como objeto uma Locação Imobiliária, que 
por sua natureza é de caráter continuado, considerando 
a prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda do 
presente Termo Aditivo, o valor global estipulado para o 
referido Instrumento é de R$ 57.397,32 (Cinquenta e sete 
mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e dois 
centavos), que permanece sem sofrer alteração.  Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original.  Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da Ação 2008; Elemento de 
Despesa 33903600 e Fonte 6102000.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento, não 
sendo devido o pagamento de nenhum valor além do que 
foi estabelecido no presente instrumento, renunciando 
ao reajuste previsto no Contrato original nº 0011/2015 em 
sua Cláusula Sexta.  DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
28 de Novembro de 2018. ANTÔNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
005/2017.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA GRADUS 
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 
SOCIEDADE SIMPLES. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato nº 005/2017; DO PRAZO: O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 09 de Janeiro de 2019, 
passará a viger até 09 de Janeiro de 2020. DO PREÇO: 
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço, no 
valor global de R$ 416.000,00 (Quatrocentos e dezesseis 
mil reais), o qual permanece inalterado, não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
da Ação 2008; Elemento de Despesa 33903500 e Fonte 
6102000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 28 de 
Novembro de 2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
156/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA SLA 
PROPAGANDA LTDA. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a cláusula sexta, item 
6.1,  do Contrato nº 156/2017; DO PRAZO:  O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 07 
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de dezembro de 2018, passará a viger até 07 de 
dezembro de 2019. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de R$ 12.500.000,00 (doze milhões, quinhentos 
mil), o qual permanece inalterado, não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da Ação 2010; Elemento de 
Despesa 339039 e  Fontes  01000.   DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço, não 
sendo devido o pagamento de nenhum valor além do 
que foi estabelecido, renunciando expressamente à 
aplicação do reajuste previsto da cláusula terceira, 
itens 3.3.1 e 3.4.1 do contrato nº 0156/2017. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 05 de Dezembro de 
2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO. 

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO 
DO TRABALHO SOCIAL CELEBRADO ENTRE A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA – PMCMV-FAR. DO OBJETO - O 
presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a 
Cláusula 2. PRAZO do Convênio firmado para execução 
do Trabalho Social no empreendimento denominado 
Residencial Parque São Vicente, cadastrado no SIAPF 
sob o nº  0.291.606-53, realizado conforme as diretrizes 
do Programa Minha Casa Minha Vida, que passa(m) a ter 
a(s) seguinte(s) redação: Fica o instrumento contratual 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, podendo sofrer 
outras prorrogações por iguais ou inferiores períodos, 
respeitado o limite legal. Ficam ratificadas, em todos os 
seus termos e condições, as demais Cláusulas do 
Convênio ora aditado, tornando-se este Termo parte 
integrante e complementar daquele, a fim de que juntos 
produzam um só efeito. DA PUBLICAÇÃO - A 
CONVENIADA providenciará a publicação de extrato do 
presente instrumento no órgão de publicação oficial do 
Município, cabendo à CAIXA providenciar a publicação 
do mesmo extrato no Diário Oficial da União, de 
conformidade com o disposto no parágrafo único do 
artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e na forma da 
legislação vigente. DA ASSINATURA: SALVADOR-BA, 
30/07/2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO. 

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO 
DO TRABALHO SOCIAL CELEBRADO ENTRE A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA – PMCMV-FAR. DO  OBJETO - O 
presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a 

Cláusula 2. PRAZO do Convênio firmado para execução 
do Trabalho Social no empreendimento denominado 
Residencial Alpha V e VI , cadastrado no SIAPF sob o nº 
0.409.323-71, realizado conforme as diretrizes do 
Programa Minha Casa Minha Vida, que passa(m) a ter 
a(s) seguinte(s) redação: Fica o instrumento contratual 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, podendo sofrer 
outras prorrogações por iguais ou inferiores períodos, 
respeitado o limite legal. Ficam ratificadas, em todos os 
seus termos e condições, as demais Cláusulas do 
Convênio ora aditado, tornando-se este Termo parte 
integrante e complementar daquele, a fim de que juntos 
produzam um só efeito. DA PUBLICAÇÃO - A 
CONVENIADA providenciará a publicação de extrato do 
presente instrumento no órgão de publicação oficial do 
Município, cabendo à CAIXA providenciar a publicação 
do mesmo extrato no Diário Oficial da União, de 
conformidade com o disposto no parágrafo único do 
artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e na forma da 
legislação vigente. DA ASSINATURA: SALVADOR-BA, 
30/07/2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO. 

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO 
DO TRABALHO SOCIAL CELEBRADO ENTRE A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA – PMCMV-FAR. DO OBJETO - O 
presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a 
Cláusula 2. PRAZO do Convênio firmado para execução 
do Trabalho Social no empreendimento denominado 
esidencial Vivenda dos Cardeais e Adorinhas , 
cadastrado no SIAPF sob o nº  0.415.940-59, realizado 
conforme as diretrizes do Programa Minha Casa Minha 
Vida, que passa(m) a ter a(s) seguinte(s) redação: Fica o 
instrumento contratual prorrogado por mais 12 ( doze) 
meses, podendo sofrer outras prorrogações por iguais ou 
inferiores períodos, respeitado o limite legal. Ficam 
ratificadas, em todos os seus termos e condições, as 
demais Cláusulas do Convênio ora aditado, tornando-se 
este Termo parte integrante e complementar daquele, a 
fim de que juntos produzam um só efeito. DA 
PUBLICAÇÃO: A CONVENIADA providenciará a 
publicação de extrato do presente instrumento no órgão 
de publicação oficial do Município, cabendo à CAIXA 
providenciar a publicação do mesmo extrato no Diário 
Oficial da União, de conformidade com o disposto no 
parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
na forma da legislação vigente. DA ASSINATURA: DA 
ASSINATURA: SALVADOR-BA, 30/07/2018. ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

REPUBLICADO POR INCORRECÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº .  078 /2015.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: O & S LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
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CLÍNICAS LTDA - ME. DO OBJETO: Alterar a cláusula 
sexta (do prazo) do instrumento original; DO PRAZO: 
Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, 
a partir de 05 de março de 2018, passará a viger até 05 de 
março de 2019; DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições sobre o preço, o qual fica estimado no valor 
global em R$ 1.538.601,009 (um milhão quinhentos e 
trinta e oito mil e seiscentos e um reais). Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato original. 
Os recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
do projeto atividade 4023; elemento 3390.39.00.00, fonte 
0114000 e 6102000. Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais cláusulas e disposições 
do contrato originário e do posterior termo aditivo, não 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 
28/02/2018. ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICIPIO. 

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
1015498/15 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
F O R N E C I M E N TO  D E  M Ã O  D E  O B R A 
ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE 
BALANÇAS  DE PESAGEM. CONTRATADA: 
TOLEDO DO BRASIL  INDÚSTRIA DE BALANÇA  
LTDA. OBJETO: Acréscimo na ordem de 25%, com 
base na Cláusula Terceira  do Contrato Base, 
consoante Artigo 65, I, alínea “b”, da Lei Federal nº 
8.666/93. VALOR GLOBAL: R$ 15.627,15 (quinze 
mil, seiscentos e vinte e sete reais e quinze 
centavos). Assinatura: 30/11/2018. ARMANDO 
BRIGTH MANÇUR FILHO –  D IRETOR 
PRESIDENTE.
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