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DECRETO N º 7045/2019
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019

Decreta Ponto Facultativo para o 
funcionalismo público municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal, e

Considerando que os festejos carnavalescos na Capital 
ocorrerão entre os dias 28 de fevereiro a 05 de março;

Considerando que esses festejos se prolongam até o 
dia 06 de março (quarta-feira de cinzas);

Considerando que não haverá prejuízo para a 
Administração Pública Municipal, tendo em vista que os 
dias decretados como ponto facultativo são 
compensados;

DECRETA

Art. 1º Como sendo ponto facultativo para o 
funcionalismo público municipal, no âmbito da 
administração pública direta e indireta, os dias 04 de 
março (segunda-feira) e 06 de março (quarta-feira), do 
ano em exercício.

Art. 2º Excetuam-se das disposições do artigo anterior os 
setores cuja a paralisação seja inadmissível, por 
exercerem atividades essenciais.

Art. 3º Ficam autorizados os Secretários Municipais, 
Diretores e Superintendentes das Autarquias e Diretor 
presidente da Empresa Pública a estabelecerem a forma 
de compensação pelo dia objeto do ponto facultativo 
previsto neste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições neste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019

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, com fundamento no Art. 31 e Art. 
1º da Lei nº 181/89 e informações constantes no 
processo administrativo nº. 8272/2018.

 
RESOLVE

 
 REDUZIR a carga horária do(a) servidor(a) INES ROSA 
FILGUEIRAS BASTOS, cadastro: 60013, ocupante do 
cargo de ASSISTENTE SOCIAL, lotado(a) na Secretaria 
da Saúde – SESAU, de 30 para 20 horas semanais, pelo 
período de 01 (um) ano sem prejuízo da sua 
remuneração, a partir da data da publicação deste 
Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO     

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 220/2019, 

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a servidora LEDA MARIA 
GRANJA GOUVEIA, cadastro 61259, do cargo de 
Professor II, da estrutura da Secretaria da Educação- 
SEDUC, com data retroativa a 05 de fevereiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019

DECRETOS



ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 224/2019, 

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, o servidor CASSIO DE 
CERQUEIRA OLIVEIRA, cadastro 831336, do cargo de 
Professor I, da estrutura da Secretaria da Educação- 
SEDUC, com data retroativa a 05 de fevereiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL 
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PORTARIA Nº 06/2019
DE 16 DE JANEIRO DE 2019

“Estabelece as atribuições do Almoxarifado 
e designa Comissão de Recebimento de 
Materiais e Serviços da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente”.

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO ANBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e 
considerando a necessidade de se disciplinar o controle 
do estoque de materiais do Almoxarifado da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente,

R E S O L V E

Art. 1º Estabelecer as atribuições do almoxarifado 
referentes ao controle do recebimento e estoque de 
materiais de consumo e material didático e designar 
Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente.

Art. 2º Compete ao Almoxarifado:
I - receber, conferir e atestar em documento fiscal, o 
atendimento das especificações, quantidades e valores 
dos materiais e serviços adquiridos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, através de 
Licitações Públicas;
II - efetuar o registro sistemático do estoque;
III - zelar pela guarda e conservação do material em 
estoque;
IV - distribuir o material de consumo e didático de acordo 
com as solicitações dos setores da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;
V - controlar o consumo dos produtos perecíveis, 
garantindo o uso dos produtos com a validade mais 
próxima de expirar, a fim de se evitar perdas;
VI - manter arquivo atualizado, relativo aos gastos e 
qualidade dos materiais, para fins de elaboração de um 
histórico para justificar futuros procedimentos de compra;
VII - comunicar ao Gabinete da Secretaria a necessidade 
de compra quando o estoque estiver no nível de 
reposição, para garantir o funcionamento contínuo das 
ações da SEDUR;
VIII - elaborar inventário de bens em almoxarifado;
IX - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração 
de relatórios e pareceres;
X - realizar outras atividades, compatíveis com a 
natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 3º Para fins desta Portaria conceitua-se:

I - “Materiais” são todos os produtos adquiridos pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, por processos de compra, ou ainda os 
recebidos por doação ou concessão;
II – “Serviços” são definidos na literatura econômica 
convencional como "bens intangíveis". São o exercício 
ou desempenho de quaisquer atividades, materiais ou 
intelectuais, com o fim produtivo ou lucrativo; execução 
de determinado trabalho físico ou mental;
III - “Controle de Estoque” é a atividade técnico-
administrativo que tem por objetivo subsidiar a 
programação e aquisição de materiais, visando à 
manutenção dos níveis de estoques necessários ao 
atendimento da demanda, evitando-se a superposição 
de estoques ou desabastecimento do sistema;
IV - “Inventário” é a contagem física dos estoques para 
verificar se a quantidade de materiais estocada coincide 
com a quantidade registrada nas fichas de controle ou no 
sistema informatizado, com objetivo de realizar o controle 
de estoque, e manter o arquivo atualizado.

Art. 4º O Inventário, conforme o disposto no artigo 2º, 
inciso VIII será realizado;
I - Obrigatoriamente:
a) no fechamento de cada exercício;
b) quando o presidente da comissão de controle e 
chegada de estoque tomar posse na função.
II - Periodicamente:
a) para monitorar os produtos de alto custo e os de maior 
rotatividade;
b) semanalmente, pela contagem por amostragem 
seletiva de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) 
do estoque;
c) Quando solicitado pelo Gabinete da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Parágrafo único – Os relatórios emitidos deverão ser 
encaminhados ao Gabinete do(a) Secretário(a) de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Art. 5º Ficam designados os servidores César Pereira 
dos Santos, matrícula nº. 61266; Leila Paixão Santos 
Viana matrícula nº 61322, e Jandira Santos Brandão, 
matrícula nº 60849, para sob a presidência do primeiro 
constituírem a Comissão Permanente de Recebimento 
de Mater ia is  e Serv iços da Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, para mandato de 01 (hum) ano, 
permitida a recondução.

§ 1º No impedimento dos efetivos, serão chamados para 
compor a comissão, os suplentes Daniela  Marilanda da 
Silva, matricula nº 830527; Viviane Oliveira dos 
Santos, matrícula nº. 831029 e Maria Eduarda Santos 
Suassuna Ferreira, matrícula nº.829501.

§ 2º O prazo de mandato dos membros designados no 
artigo 1º desta Portaria é de um ano, permitida a 
recondução por período indeterminado.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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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, EM 16 JANEIRO DE 
2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 22/2019
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
remembramento de 06(seis) áreas 
designadas pelo Lote nº 7N, com área total 
de 4.306,84m²,  lote nº 7O, com área total 
de 5.910,95m², Lote nº 7P, com área total de 
36.833,15m², Lote 7Q, com área total de 
36.608,48m², Lote nº 7W, com área total de  
2.326,34m²  e Lote  nº 7X, com área total de 
1.971,58m², situado na Avenida Jorge 
Amado, s/n, bairro Ponto Certo, neste 
Município de Camaçari, para totalizar em 
uma área de 87.957,34m², na forma que 
indica.

O SECRETÁRIO 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 31 de julho de 2018, e tendo em vista o que 
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  n º  
01509.22.09.340.2018, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes;

ESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 03 (três) áreas 
designadas pelo 06(seis) áreas designadas pelo Lote nº 
7N, com área total de 4.306,84m²,  lote nº 7O, com área 
total de 5.910,95m², Lote nº 7P, com área total de 
36.833,15m², Lote 7Q, com área total de 36.608,48m², 
Lote nº 7W, com área total de  2.326,34m²  e Lote  nº 7X, 
com área total de 1.971,58m², situado na Avenida Jorge 
Amado, s/n, bairro Ponto Certo, neste Município de 
Camaçari, para totalizar em uma área de 87.957,34m² 
respectivamente.

Parágrafo único – As áreas ora remembramento são de 
p r o p r i e d a d e  d a  L D  PA R T I C I PA Ç Õ E S  E  
INVESTIMENTOS S/A,  pessoa jurídica do direito 
privado, inscrito no CNPJ sob nº 15.736.596/0001-60, 
neste ato representada por seu representante legal  
RODRIGO SOUZA AMORIM, inscrito no CPF sob nº 
009.871.304-39, PAULA CRISTINA FERNANDES 
PEIXOTO, inscrito no CPF sob nº572.450.534-72, e 
ROBERTA DE LIMA BRASILEIRO, inscrito no CPF sob 
nº 694.126.504-34, conforme o registro no Cartório do 2º 
Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari 
– Bahia, sob as matrículas de nºs 22.407; 22.408; 

R

22.409; 22410 , 22.416 e 22.417.

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

MATRÍCULA nº 22.407
IMÓVEL: Lote designado pelo nº 7N, medindo 
4.306,84m² situado na Avenida Jorge Amado, s/n, bairro 
Ponto Certo, Camaçari – Bahia com o seguinte Memorial 
descritivo: Partindo-se do V.0 (vértice zero) de 
coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), 
com valores iguais a N= 8.595.090,8799m e E= 
575.181,2135m, ponto situado a uma distância de 0,22m 
de uma cerca existente, tendo como confrontante a 
fábrica da Cerâmus Bahia S/A Produtos Cerâmicos, 
seguiu-se paralelamente a referida cerca, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 270°55'08” e com uma distância 
de 103,53m, chegou-se ao V.1, ponto situado a uma 
distância de 0,47m da cerca existente; Deste ponto, 
abandonou-se a confrontação com a fábrica Cerâmus 
Bahia S/A Produtos Cerâmicos, e passando a limitar-se 
com o Lote 7O, obteve-se dois alinhamentos 
consecutivos com os seguintes azimutes verdadeiros e 
distâncias: V.1/V.2 = 25°53'46' e 82,16m; V.2/V.3 = 
49°36'53” e 25,00m, chegou-se ao V.3; Daí passando a 
limitar-se com o Lote 01 (Eixo Viário 01), seguiu-se por 
um limite não materializado, obteve-se uma distância de 
20,00m, através de um arco igual a 1.773,50m, chegou-
se ao V.4; Deste ponto, abandonou-se a confrontação 
com o Lote 01 (Eixo Viário 01), e passando a limitar-se 
com o Lote 7W, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
229°36'53” e com uma distância de 25,00m, chegou-se 
ao V.5; Daí mantendo-se com o mesmo confrontante, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se 
uma distância de 81,43m, através de um arco de raio 
igual a 1.798,50m, alcançou-se o V.0, vértice inicial da 
poligonal descrita, perfazendo-se uma área de 
4.306,84m², e um perímetro de  337,12m.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE ELETRODUTO no 
imóvel desta matrícula com as seguintes dimensões: 
20,00m de comprimento, 2m de largura e área de 
40,00m², tendo por limites, a frente Rua Eixo Viário Lote 
01, ao fundo com a Ceramus Bahia S/A, a esquerda com 
o Lote 7W e a direita com o Lote 7O.

MATRÍCULA nº 22.408
IMÓVEL: Lote designado pelo nº 7O, medindo 
5.910,95m² situado na Avenida Jorge Amado, s/n, bairro 
Ponto Certo, Camaçari – Bahia com o seguinte Memorial 
descritivo: Partindo-se do V.0 (vértice zero) de 
coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), 
com valores iguais a N= 8.595.182,6475m e E= 
575.132,6225m, tendo como confrontante o Lote 7N, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se 
duas distâncias: V.0/V.1 = 229°36'5”" e 25,00m; V.1/V.2 = 
205°53'46” e 82,16m, ponto situado em uma cerca 
existente; Daí abandonou-se a confrontação com o Lote 
7N, e passando a limitar-se com a fábrica da Cerâmus 
Bahia S/A Produtos Cerâmicos, seguiu-se pela referida 
cerca, obteve-se um azimute verdadeiro de 270°55'08” e 
com uma distância de 56,46m, chegou-se ao ponto V.3, 
ponto situado a uma distância de 0,95m da cerca 
existente; Deste ponto, passando a limitar-se com o Lote 
7P, seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se 
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um azimute verdadeiro de 25°53'46” e com uma distância 
de 129,63m, chegou-se ao V.4; Daí, passando a limitar-
se com o 7X, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se uma distância de 36,37m, através de um arco 
de raio igual a 1.798,50m, chegou-se ao V.5; Deste 
ponto, mantendo-se com o mesmo confrontante, obteve-
se azimute verdadeiro de 49°36'53” e com uma distância 
de 25,00m, chegou-se ao V.6; Daí, passando a limitar-se 
com o Lote 01 (Eixo Viário 01), seguiu-se por um limite 
não materializado, obteve-se uma distância de 20,00m, 
através de um arco de raio igual a 1.773,50m alcançou-
se o V.0, vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-
se uma área de 5.910,95m², e um perímetro de 374,62m.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE ELETRODUTO no 
imóvel desta matrícula com as seguintes dimensões: 
20,00m de comprimento, 2m de largura e área de 
40,00m², tendo por limites, a frente Rua Eixo Viário Lote 
01, ao fundo com a Ceramus Bahia S/A, a esquerda com 
o Lote 7N e a direita com o Lote 7X e 7P.

MATRÍCULA nº 22.409
IMÓVEL: Lote designado pelo nº 7P, medindo 
36.833,15m² situado na Avenida Jorge Amado, s/n, 
bairro Ponto Certo, Camaçari – Bahia com o seguinte 
Memorial descritivo: Partindo-se do V.0 (vértice zero) de 
coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), 
com valores iguais a N= 8.595.093,4458m e E= 
575.021,2496m, situado em uma distância de 0,95m de 
uma cerca existente, seguiu-se paralelamente  a referida 
cerca, por um limite não materializado, tendo como 
confrontante a fábrica da Cerâmus Bahia S/A Produtos 
Cerâmicos, obteve-se dois alinhamentos consecutivos 
com os seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: 
V.0/V.1 = 270°55'08” e 35,32m; V.1/V.2 – 270°51'33” e 
241,74m; Deste ponto, abandonou-se a confrontação 
com a fábrica da Cerâmus Bahia S/A Produtos 
Cerâmicos, e passando a limitar-se com a Associação 
Educativa e Cultural de Camaçari (FAMEC), obteve-se 
um azimute verdadeiro de 344°32'14” e com uma 
distância de 68,12m, chegou-se ao V.3; Daí, passando a 
limitar-se com o Lote 7Q, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
75°12'13” e com uma distância de 257,85m, chegou-se 
ao V.4; Deste ponto, mantendo-se com o mesmo 
confrontante, obteve-se uma distância de 25,92m, 
através de um arco com raio igual a 70,00m, chegou-se 
ao V.5; Daí, ainda confrontando-se com o Lote 7Q, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 53°59'09” e com uma distância de 
69,78m, chegou-se ao V.6; Deste ponto, passando a 
confrontar-se com o Lote 01 (Eixo Viário 01), seguiu-se 
por um limite não materializado, obteve-se uma distância 
de 20,00m, através de um arco de raio igual 1.773,50m, 
chegou-se ao V.7; Daí, passando a confrontar-se com o 
Lote 7X, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 233°59'09” e com 
uma distância de 25,00m, chegou-se ao V.8; Deste 
ponto, mantendo-se com o mesmo confrontante, obteve-
se uma distância de 50,98m, através de um arco de raio 
igual a 1.798,50m, chegou-se ao V.9; Daí abandonou-se 
a confrontação com o Lote 7X, e passando a limitar-se 
com o Lote 7O, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
205°53'46” e com uma distância de 129,63m, alcançou-

se o V.0, vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-
se uma área de 36.833,15m² e um perímetro de 924,34m.

MATRÍCULA nº 22.410
IMÓVEL: Lote designado pelo nº 7Q, medindo 
36.608,48m² situado na Avenida Jorge Amado, s/n, 
bairro Ponto Certo, Camaçari – Bahia com o seguinte 
Memorial descritivo: Partindo-se do V.0 (vértice zero) de 
coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), 
com valores iguais a N= 8.595.281,2283m e E= 
575.055,0924m, tendo como confrontante o Lote 7P, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 233º59'09” e com uma distância 
de 69,78m, chegou-se ao V.1; Daí, mantendo-se com o 
mesmo confrontante, obteve-se uma distância de 
25,92m, através de um arco de raio igual a 70,00m, 
chegou-se ao V.2; Deste ponto, ainda confrontando-se 
com o Lote 7P, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 255º12'13” e com 
uma distância de 257,85m, chegou-se ao V.3; Daí, 
abandonou-se a confrontação com o Lote 7P, e passando 
a limitar-se com a Associação Educativa e Cultural de 
Camaçari (FAMEC), seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
344°32'14” e com uma distância de 118,01m, chegou-se 
ao V.4; Deste ponto, passado a limitar-se com o Lote 08, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 75º12'13” e com uma distância de 
52,81, chegou-se ao limite entre o Lote 08 e Lote 09; Daí, 
mediu-se mais 56,81m, chegou-se ao limite entre o Lote 
09 e Lote 7T; Deste ponto, mediu-se mais 54,44m, 
chegou-se ao limite entre o Lote 7T e Lote 7S; Daí, mediu-
se 58,71m, e chegou-se ao limite entre o Lotes 7S e Lote 
7R; Deste ponto, mediu-se mais 68,76m, ainda através 
de um limite não materializado, e num total de 291,52m, 
chegou-se ao V.5; Daí, passando a limitar-se com o Lote 
7Y, obteve-se uma distância de  83,11m, através de um 
arco de raio igual a 1.798,50m, chegou-se ao V.6; Deste 
ponto, mantendo-se com o mesmo confrontante, seguiu-
se por um limite não materializado, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 53°59'09” e com uma distância de 25,00m, 
chegou-se ao V.7; Daí, abandonou-se a confrontação 
com o Lote 7Y, e passando a limitar-se com o Lote 01 
(Eixo Viário 01), seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 20,00m, 
através de um arco de raio igual a 1.773,50m, alcançou-
se ao V.0, vértice inicial da poligonal descrita, 
perfazendo-se uma área de 36.608,48m² e um perímetro 
de 891,19m.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE ELETRODUTO no 
imóvel desta matrícula com as seguintes dimensões: 
20,00m de comprimento, 2m de largura e área de 
40,00m², tendo por limites, a frente Rua Eixo Viário Lote 
01, ao fundo com a Associação Educativa e Cultural de 
Camaçari - FAMEC, a esquerda com o Lote 7P e a direita 
com os Lotes 7Y, 7R, 7S, 7T, 08 e 09.

MATRÍCULA nº 22.416
IMÓVEL: Lote designado pelo nº 7W, medindo 
2.326,34m² situado na Avenida Jorge Amado, s/n, bairro 
Ponto Certo, Camaçari – Bahia com o seguinte Memorial 
descritivo: Partindo-se do V.0 (vértice zero) de 
coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), 
com valores iguais a N= 8.595.090,2259m e E= 
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575.216,5035m, tendo como confrontante o Lote 7M; 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 271°39'51” e com uma distância 
de 5,76m, chegou-se ao limite entre o Lote 7M e o Lote 
7H; Daí, mediu-se mais 1,00m e num total de 6,76m, 
chegou-se ao V.1; ponto localizado a uma distância de 
0,37m de uma cerca existente; Deste ponto, passando a 
limitar-se com a fábrica Cerâmus Bahia S/A Produtos 
Cerâmicos, seguiu-se paralelamente a referida cerca, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 270°55'08” e com 
uma distância de 28,54m, chegou-se ao V.2; ponto 
situado a uma distância de 0,22m da cerca existente; Daí, 
abandonou-se a confrontação com a fábrica Cerâmus 
Bahia S/A Produtos Cerâmicos, e passando a limitar-se 
com o Lote 7N, obteve-se uma distância de 81,43m, 
através de um arco de raio igual a 1.798,50m, chegou-se 
ao V.3; Deste ponto, mantendo-se a confrontação com o 
Lote 7N, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 49°36'53” e com 
uma distância de 25,00m, chegou-se ao V.4; Daí, 
passando a limitar-se com o Lote 01 (Eixo Viário 01), 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se 
uma distância de 104,84m, através de um arco de raio 
igual a 1.773,50m, alcançou-se o V.0, vértice inicial da 
poligonal descrita, perfazendo-se uma área de 
2.326,34m², e um perímetro de 246,56m.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE ELETRODUTO no 
imóvel desta matrícula com as seguintes dimensões: 
104,84m de comprimento, 2m de largura e área de 
209,68m², tendo por limites, a frente Rua Eixo Viário Lote 
01, ao fundo com o Lote 7M, a esquerda com a Ceramus 
Bahia S/A, e a direita com o Lote 7N.

MATRÍCULA nº 22.417
IMÓVEL: Lote designado pelo nº 7X, medindo 
1.971,58m² situado na Avenida Jorge Amado, s/n, bairro 
Ponto Certo, Camaçari – Bahia com o seguinte Memorial 
descritivo: Partindo-se do V.0 (vértice zero) de 
coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), 
com valores iguais a N= 8.595.197,9943m e E= 
575.119,7965m, tendo como confrontante o Lote 7O; 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 229°36'54” e com uma distância 
de 25,00m, chegou-se ao V.1; Deste ponto, mantendo-se 
a confrontação com o Lote 7O; seguiu-se por um limite 
não materializado, obteve-se um arco de raio igual a 
1.798,50m, e com uma distância de 36,37m, chegou-se 
ao limite entre o Lote 7O e Lote 7P; Daí, mediu-se mais 
50,98m, e num total de 87,35m, chegou-se ao V.2; Deste 
ponto, mantendo-se a confrontação com o Lote 7P, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 53º59'09” e com uma distância de 
25,00m, chegou-se ao V.3; Daí abandonou-se a 
confrontação com o Lote 7P, e passando a limitar-se com 
o Lote 01 (Eixo Viário 01), seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 0,21m, 
através de um arco de raio igual a 1.773,50m, chegou-se 
ao V.4; Deste ponto, mantendo-se com o mesmo 
confrontante, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se três alinhamentos consecutivos, com os 
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.4/V.5 = 
159°24'02” e 19,37m; V.5/V.6 = 142°18'37” e 17,68m; 
V.6/V.7 = 121°23'56” e 15,81m; Daí, ainda com o mesmo 
confrontante, seguiu-se por um limite não materializado, 

obteve-se uma distância de 34,26m, através de um arco 
de raio igual a 1.773,50m, alcançou-se o V.0, vértice 
inicial da poligonal descrita, perfazendo-se uma área de 
1.971,58m² e um perímetro de 224,69m.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE ELETRODUTO no 
imóvel desta matrícula com as seguintes dimensões: 
87,12m de comprimento, 2m de largura e área de 
174,24m², tendo por limites, a frente Rua Eixo Viário Lote 
01, ao fundo com os Lotes 7O e 7P, a esquerda com o 
Lote 7O e a direita com o Lote 7P.

Art. 3° - Os Lotes resultantes do remembramento ficará 
assim descritos e caracterizados:

LOTE 7Z
IMOVEL: LOTE 7Z, remembrada dos Lotes designado 
pelo nº 7N (Matrícula 22.407), nº 7O (Matrícula 22.408), 
nº 7P (Matrícula 22.409), nº 7Q (Matrícula 22.410), nº 7W 
(Matrícula 22.416) e nº 7X (Matrícula 22.417), medindo 
87.957,34m² situado na Avenida Jorge Amado, s/n, 
bairro Ponto Certo, Camaçari – Bahia com o seguinte 
Memorial descritivo: Partindo-se do V.0 (vértice zero) de 
coordenadas planas UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), 
com valores iguais a N= 8.595.090,2259m e E= 
575.216,5035m, tendo como confrontante o Lote 7M; 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 271°39'51” e com uma distância 
de 5,76m, chegou-se ao limite entre o Lote 7M e o Lote 
7H; Daí, mediu-se mais 1,00m e num total de 6,76m, 
chegou-se ao V.1; Deste ponto, passando a limitar-se 
com a fábrica Cerâmus Bahia S/A Produtos Cerâmicos, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 270°55'08” e com 
uma distância de 223,85m, chegou-se ao V.2; Deste 
ponto, mantendo-se com o mesmo confrontante, obteve-
se um azimute verdadeiro de 270°51'33” e com uma 
distância de 241,74m, chegou-se ao V.3; Deste ponto, 
abandonou-se a confrontação com a fábrica da Cerâmus 
Bahia S/A Produtos Cerâmicos, e passando a limitar-se 
com a Associação Educativa e Cultural de Camaçari 
(FAMEC), obteve-se um azimute verdadeiro de 
344°32'14” e com uma distância de 186,13m, chegou-se 
ao V.4; Deste ponto, passado a limitar-se com o Lote 08, 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 75º12'13” e com uma distância de 
52,81, chegou-se ao limite entre o Lote 08 e Lote 09; Daí, 
mediu-se mais 56,81m, chegou-se ao limite entre o Lote 
09 e Lote 7T; Deste ponto, mediu-se mais 54,44m, 
chegou-se ao limite entre o Lote 7T e Lote 7S; Daí, mediu-
se 58,71m, e chegou-se ao limite entre o Lotes 7S e Lote 
7R; Deste ponto, mediu-se mais 68,76m, ainda através 
de um limite não materializado, e num total de 291,52m, 
chegou-se ao V.5; Daí, passando a limitar-se com o Lote 
7Y, obteve-se uma distância de  83,11m, através de um 
arco de raio igual a 1.798,50m, chegou-se ao V.6; Deste 
ponto, mantendo-se com o mesmo confrontante, seguiu-
se por um limite não materializado, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 53°59'09” e com uma distância de 25,00m, 
chegou-se ao V.7; Daí, abandonou-se a confrontação 
com o Lote 7Y, e passando a limitar-se com o Lote 01 
(Eixo Viário 01), seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 40,21m, 
através de um arco de raio igual a 1.773,50m, chegou-se 
ao V.8; Deste ponto, mantendo-se com o mesmo 
confrontante, seguiu-se por um limite não materializado, 
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obteve-se três alinhamentos consecutivos, com os 
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.8/V.9 = 
159°24'02” e 19,37m; V.9/V.10 = 142°18'37” e 17,68m; 
V.10/V.11 = 121°23'56” e 15,81m; Daí, ainda com o 
mesmo confrontante, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 179,10m, 
através de um arco de raio igual a 1.773,50m, alcançou-
se o V.0, vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-
se uma área de 87.957,34m² e um perímetro de 
1.330,28m.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE ELETRODUTO no 
imóvel desta matrícula com as seguintes dimensões: 
272,17m de comprimento, 2m de largura e área de 
543,92m², tendo por limites, a frente Rua Eixo Viário Lote 
01, ao fundo com a Ceramus Bahia S/A e com a 
Associação Educativa e Cultural de Camaçari - FAMEC, 
a esquerda com o Lote 7M e a direita com os Lotes 7Y, 
7R, 7S, 7T, 08 e 09.

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 19  DE 
FEVEREIRO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 001/2019
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Designar a servidora Mônica Cardoso da Silva, 
matrícula 62594, enfermeira, lotada nesta Secretaria, 
para responder pela Coordenação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de 
assinatura, revogada as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 14 DE FEVEREIRO DE 
2019.

Elias Natan Moraes Dias
Secretário de Saúde

CONVOCAÇÃO

A presidente da Comissão Especial de Avaliação da 
Secretaria de Cultura - CEASC, conforme as atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 6853 de 16 de 
março de 2018, CONVOCA os proponentes inscritos no 
primeiro Edital de Apoio à Cultura, para prestar 
esclarecimentos adicionais na fase de habilitação 
documental. Diante do exposto e de acordo com o Art. 27 
da Lei Municipal nº 803/2007, a presidente da Comissão 
concede o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 
publicação desta Convocação, para os inscritos 
relacionados abaixo sanarem as eventuais pendências, 
devendo os mesmos se dirigir ao Núcleo de Orientação 
Cultural - NOC, localizado na Secretaria de Cultura, 
Cidade do Saber (Rua do Telégrafo, s/n, Bairro do Natal, 
Camaçari-BA), nos horários de 9 às 12 horas e de 13:30 
às 16 horas. 

Camaçari, BA, 22 de Fevereiro de 2019

GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
Presidente da CEASC

RELAÇÃO DE CONVOCADOS
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PORTARIA 002/2019
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

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

RESOLVE

Art. 1° - CONSTITUIR o responsável pela fiscalização, 
avaliação da execução dos serviços prestados e atesto 
da despesa, conforme prevê o Contrato n° 0321/2018 
estabelecido entre a empresa COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e a 
Prefeitura Municipal de Camaçari.

Art. 2° - ESTABELECER que o responsável técnico de 
que se trata o Art. 1° terá competência:

Art. 3° - NOMEAR o servidor como fiscal do referido 
contrato:

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
FEVEREIRO DE 2019.

  
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO

Secretário de Serviços Públicos

I N S T R U M E N TO  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  
Administrativo nº 00533.11.07.611.2018, Termo de 
Inexigibilidade de Licitação nº .

 

 I – Fiscalizar, no que diz respeito ao atesto da despesa, à 
quantidade e à qualidade da execução do serviço de 
construção de Redes Elétricas, para atender a 
Iluminação Pública do Município de Camaçari, em 
conformidade com o Termo de Referência n.º 04/2016 e 
proposta da CONTRATADA, que são partes integrantes 
indissociáveis deste instrumento, em cumprimento ao 
Contrato ou instrumento equivalente.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 DO CONTRATO 
Nº 0321/2018, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI - E A EMPRESA COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA- COELBA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 

, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0321/2018, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

0088/2018

inscr o 
no CN sob o n° 109 763 0001-80 com sede à 
Av s CEP 800-970 Centro- 
Camaçari neste representado pela 
Secretária de Serviços Públicos Sr. ARMANDO BRIGTH 
MANÇUR FILHO, brasileiro, casado, inscrito CPF sob 
o denom nada 

it
PJ

CONTRATANTE

/ . . / , 
. , / , .

i

MF 14
Francisco Drumonnd n 42

- Bahia ato 

no 
n° 097.084.725-49 doravante 

.
, 

, 

, 
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OBJETO: Contratação da Companhia de Eletricidade do 
Estado da Bahia – COELBA para execução dos serviços 
de construção de Redes Elétricas, para atender a 
Iluminação Pública do Município de Camaçari, em 
conformidade com o Termo de Referência n.º 04/2016 e 
proposta da CONTRATADA, que são partes integrantes 
indissociáveis deste instrumento.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
001/2019, cujo objetivo é a inclusão do Disposto na 
Cláusula Terceira – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
048/2016.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA “LN 
CONSTRUTORA LTDA”.  DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato n° 048/2016; DO PRAZO: O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por 6 (seis) meses, 
de modo que, a partir de 24 de fevereiro de 2019, passará 
a viger até 24 de agosto de 2019;  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, renunciando, expressamente, 
à aplicação do reajuste previsto na Cláusula Terceira, § 
1º, II, do Contrato nº 048/2016. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 14 de Fevereiro de 2019. ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA.  MUNICÍPIO.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
015/2016.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA 
BAHIA - EGBA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quarta do Contrato nº 
015/2016;   DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 29 de Janeiro de 2019, passará a 
viger até 29 de Janeiro de 2020.  DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 

Camaçari, 14 de Fevereiro de 2019.

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
Secretário de Serviços Públicos - SESP

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

global de R$ 80.114,88 (oitenta mil, cento e quatorze 
reais e oitenta e oito centavos). 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 Órgão: 08; Ação: 2013, Elemento de Despesa: 
3390.39.00.00 e Fonte: 0100000; 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 Janeiro de 2019. ANTONIO 
ELINALDO DE ARAUJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0086/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM - SENAC. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA 
QUINTA (DOS PRAZOS) do Contrato nº 0086/2018; DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 06 (seis) meses, de modo que, a 
partir de 23 de Janeiro de 2019, passará a viger até 23 de 
Julho de 2019.  DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), proporcional ao período ora 
aditado, que permanece sem sofrer alteração quanto ao 
valor acordado no contrato original, não sendo devido 
qualquer reajuste de preço no período descrito na 
Clausula Segunda.  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, 03 de 
dezembro de 2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
143/2016. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA “HA 
ENGENHARIA LTDA ME”.

DO OBJETO; Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Quinta do Contrato n° 143/2016;  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 2 (dois) meses, de modo que, a partir de 
02 de Março de 2019, passará a viger até 02 de Maio de 
2019.  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, renunciando, expressamente, à aplicação do 
reajuste previsto na Cláusula Terceira, § 1º, II, do 
Contrato nº 143/2016. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
13 de Fevereiro de 2019. ANTÔNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
011/2017.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA TELIX 
TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LTDA-EPP.  
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Sexta do Contrato nº 011/2017;  DO 
PRAZO:  O contrato descrito na cláusula anterior fica 
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prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 19 de Janeiro de 2019, passará a viger até 19 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$305.400,00 (trezentos e cinco mil e quatrocentos 
reais).  Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do Contrato original. 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, 18 de Janeiro de 2019. ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

PORTARIA Nº027/2019
DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019

“Dispõe sobre o gozo de férias dos 
Servidores Municipais lotados na 
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT do Município 
de Camaçari e dá outras providências”.

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  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  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 Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998; 
Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto 
Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro de 2007;

Considerando o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998) e artigo 77, parágrafos 3º e 5º da Lei 8.112/90.

RESOLVE

Art. 1º. – Concedeu aos Servidores relacionados abaixo, 
férias referentes aos períodos aquisitivos e períodos de 
gozo conforme relação abaixo:

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de agosto 
de 2018.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 DE FEVEREIRO DE 
2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

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, faz 
saber o resultado da apreciação das defesas das 
autuações interpostas, conforme o disposto no art. 281 
da Lei 9.503/97 (CTB) e art. 9º da Resolução nº 619/2016 
do CONTRAN.
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo

B
R
A
N
C
O


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15

		2019-02-25T16:03:06-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:04:28-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:04:58-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:05:29-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:06:00-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:06:28-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:06:54-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:07:18-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:07:42-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:08:09-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:08:32-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:08:59-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:09:25-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:09:51-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-02-25T16:10:18-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515




