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LEI

              
 
 

LEI N° 1580/2019
 

DE 21 DE MAIO DE 2019
 

 
 
 

Altera os anexos I e II da Lei n.º 1.541/2018.

 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

 
 
 

Art. 1º. Ficam alterados os Anexos I e II da Lei Municipal 1.541/2018, que dispõe 
sobre a estrutura administrativa, plano de cargos e salários da Câmara Municipal de 
Camaçari-BA , passando a vigorar conforme Anexos I e ll desta Lei.

 

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas oportunamente caso 
necessário.

 
 

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos à data de 1º de março de 2019.

 
 

Art. 4º. Os valores retroativos à data de publicação desta Lei serão pagos até 31 de 
dezembro de 2019, conforme disponibilidade orçamentária.

 
 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

 
 

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21

 

DE MAIO

 

DE 
2019.

 
 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

 

PREFEITO
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ANEXO II

QUADRO DA FUNÇÃO GRATIFICADA - FG
CLASSIFICADA POR SÍMBOLOS E VALORES



T E R M O  D E  A P O S T I L A M E N TO  A O  
CONTRATO Nº 0149/2017, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 00500.1107.611.2017

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, neste ato representado 
pelo Chefe do Executivo, SR. JOSÉ GAMA NEVES, no 
uso de suas atribuições, em conformidade com o 
disposto no § 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, e 
alterações posteriores, considerando erro material no 
Segundo Termo Aditivo na Cláusula Terceira - Do Preço 
ao Contrato nº 0149/2017 da Empresa GLAUDSON 
JOSÉ MASCARENHAS DOS SANTOS ME resolve: 
Expedir a presente apostila com o objetivo de Correção 
do referido texto, da forma seguinte: Onde se lê - 
'CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO Ficam mantidas 
as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual 
fica estimado no valor global em R$ 403.884,00 
(QUATROCENTOS E TRÊS, OITOCENTOS E OITENTA 
E QUATRO MIL REAIS) Leia-se: CLÁUSULA 
TERCEIRA - DO PREÇO Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual 
fica estimado no valor global em R$ 429.309,00 
(QUATROCENTOS E VINTE NOVE MIL E TREZENTOS 
E NOVE REAIS) Permanecem inalteradas todas as 
demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente 
celebrado.

Camaçari, 17 Maio de 2019.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

PORTARIA PGM Nº 10/2019

Nomeia interinamente a chefia da 
Procuradoria Administrativa, na forma 
instituída pela Lei Municipal nº 
1.443/2016.

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1.443/2016, de 
22 de junho de 2016, determinou a reorganização da 
Procuradoria Geral do Município criando Procuradorias 
Especializadas (artigo 9º);

CONSIDERANDO que cada Procuradoria Especializada 
deve ser chefiada por Procurador do Município de 
carreira, designado pelo Procurador Geral para tal 
função, conforme previsto no artigo 10 da Lei municipal nº 
1.443/2016;

CONSIDERANDO o gozo de férias pelo Procurador 
Chefe da Procuradoria Administrativa no período de 
13/05/2019 a 24/05/2019;

RESOLVE, o Procurador-Geral do Município, editar a 
presente Portaria designando o exercício interino da 
chefia da Procuradoria Administrativa, nos seguintes 
termos:

Art. 1º. A Procuradoria Administrativa será chefiada, 
interinamente, entre 13/05/2019 e 24/05/2019 pelo 
Procurador do Município Rafael Couto Ribeiro – 
Matrícula 63514.

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

Camaçari, 10 de maio de 2019.

BRUNO NOVA SILVA
Procurador-Geral do Município

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO LOTEAMENTO ALPHAVILLE 
GUARAJUBA – FASE 1, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Loteamento Residencial Alphaville Guarajuba – 
Fase 1, que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, 
com sede na Rua Francisco Drumond, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-
80, autorizado pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica 
Municipal Revisada, neste ato representado pelo 
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 
GENIVAL SEIXAS GRAÇA, através da competência 
delegada pelo Decreto Municipal n° 4.365, de 22 de 
fevereiro de 2007 e Decreto de 27 de julho de 2018, 
doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, 
MELIÁ BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE 
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GUARAJUBA FASE 1 SPE EIRELI, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº32.970.706/0001-
72com sede na Avenida Jorge Amado, nº 100, 
Condomínio Camaçari Open Center, sala 318 parte, 
Nova Vitória, município de Camaçari, neste ato 
representada por substabelecimento de procuração, 
através de DANIEL REIS CAMARGO, arquiteto e 
urbanista, brasileiro, inscrito no CPF 984.451.621-87 e 
RG 4216748, doravante denominada PROPRIETÁRIA, 
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
MUNICÍPIO estabelece normas para implantação do 
Projeto Urbanístico do LOTEAMENTO ALPHAVILLE 
GUARAJUBA - FASE 1, tendo em vista o constante 
Processo Administrativo 01988.22.09.061.2017 de 15 de 
agosto de 2017.

I – LOCALIZAÇÃO: área de 803.041,25m² (oitocentos e 
três mil, quarenta e um metros e vinte e cinco decímetros 
quadrados), destinada ao empreendimento denominado 
Loteamento Alphaville Guarajuba – Fase 1, situa-se na 
Rodovia BA-099 - Estrada do Coco, km 39, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari – BA.

A área objeto do presente Loteamento não se sobrepõe à 
área e não é impeditiva à futura implantação de 
empreendimento hoteleiro de Sol Meliá Brasil ou suas 
sócias, parceiras ou subsidiárias. Ficando a implantação 
do futuro complexo hoteleiro condicionada à prévia 
constatação de viabilidade técnica e econômica local, 
sendo de total responsabilidade da Sol Meliá Brasil, sem 
qualquer responsabilidade por parte da Alphaville 
Urbanismo S.A.

II – CARACTERÍSTICAS E MEMORIAL DESCRITIVO 
DA ÁREA: a área caracteriza-se como terreno próprio e, 
corresponde a uma poligonal com área total de 
803.041,25m² (oitocentos e três mil, quarenta e um 
metros e vinte e cinco decímetros quadrados), área de 
terra remanescente da Fazenda Genipabu, situado na 
margem direita da Rodovia BA-099 (Estrada do Coco), 
sentido Salvador/Praia do Forte e possui os seguintes 
limites e confrontações: iniciando na coordenada 
E=597406.3776 e N=8597494.8135, a leste com a faixa 
da marinha, segue no azimute de 50˚37'44" e distância de 
1.229,77m até encontrar a coordenada E=598357.0245 e 
N=8598274.8819; ao norte com área pertencente a 
Espart Administração S/A, segue no azimute de 
309˚36'31" e distância de 809,09m, até encontrar a 
coordenada E=597733.6881 e N=8598790.7097; a oeste 
com a faixa de proteção da rodovia BA-099, segue no 
azimute de 217˚01'13" e distância de 1.123,04m até 
encontrar a coordenada E= 597058.1674 e N= 
8597894.9190; ao sul com o atual Loteamento Canto do 
Sol, segue no azimute de 138˚58'01" e distância de 
530,41m, até encontrar a coordenada inicial 
E=597406.3776 e N=8597494.8135.

III – DOCUMENTAÇÃO: o imóvel, no qual o loteamento 
será implantado foi adquirido pela PROPRIETÁRIA e 
registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis 

de Camaçari – BA sob a matrícula n° 44.779 e 
devidamente integralizado ao capital social da 
PROPRIETÁRIA, conforme Instrumento da Primeira 
Alteração do Contrato Social da Proprietária, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado da 
Bahia, sob n° 97854040

IV – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO: trata-
se de um loteamento residencial e comercial sujeito ao 
regime instituído nos termos da Lei Complementar 
Municipal nº 913 de 03 de setembro de 2008 e Lei Federal 
nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979 com alterações 
posteriores, composto de 162 (cento e sessenta e dois) 
lotes residenciais unifamiliares, 07 (sete) lotes 
comerciais, 02 (dois) lotes destinados à Associação de 
Moradores e 04 (quatro) lotes de equipamentos de 
infraestrutura, totalizando 175 (cento e setenta e cinco) 
lotes, distribuídos segundo planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS: a área total da gleba 
do empreendimento é de 803.041,25 m² (oitocentos e 
três mil, quarenta e um metros e vinte e cinco decímetros 
quadrados), assim distribuída: 

a) Área Residencial 1 com 83.651,60 m² (oitenta e três 
mil, seiscentos e cinquenta e um metros e sessenta 
decímetros quadrados), equivalentes à 10,42% (dez 
vírgula quarenta e dois por cento) da área bruta do 
empreendimento distribuída em 106 (cento e seis) lotes, 
conforme listagem a seguir:
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b)Área Residencial 2 com 48.564,15 m² (quarenta e oito 
mil, quinhentos e sessenta e quatro metros e quinze 
decímetros quadrados), equivalentes à 6,05% (seis 
vírgula zero cinco por cento) da área bruta do 
empreendimento distribuída em 56 (cinquenta e seis) 
lotes, conforme listagem a seguir:

c) Área Comercial com 16.089,42m² (dezesseis mil, 
oitenta e nove metros e quarenta e dois decímetros 
quadrados), equivalentes a2,00%(dois por cento) da 
área bruta do empreendimento, distribuída em 07 (sete 
lotes, conforme listagem a seguir:

d) Área Associação de Moradores com 16.219,58 m² 
(dezesseis mil, duzentos e dezenove metros e cinquenta 
e oito decímetros quadrados), equivalentes a 2,02% 
(dois vírgula zero dois por cento) da área bruta do 
empreendimento distribuídos em 02 (dois) lotes, 
conforme descrito a seguir:

e) Área Equipamentos de Infraestrutura com 2.113,10 
m² (dois mil, cento e treze metros e dez decímetros 
quadrados), equivalentes à 0,26% (zero vírgula vinte e 
seis por cento) da área bruta do empreendimento 
destinados à implantação de equipamentos de 
infraestrutura:

c) Áreas de Uso Público com 168.337,56m² (cento e 
sessenta e oito mil, trezentos e trinta e sete metros e 
cinquenta e seis decímetros quadrados) equivalentes a 
20,96% (vinte vírgula noventa e seis por cento) da área 
bruta do empreendimento, correspondendo a: 

1. Área de sistema viário compreendendo acesso a 
área a partir da Estrada do Coco, totalizando 55.535,56 
m² (cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis 
metros e cinquenta e oito decímetros quadrados), 
equivalentes a 6,92% (seis vírgula noventa e dois por 
cento) da área bruta do empreendimento;

2. Área de expansão futura do sistema viário 
compreendendo viário de circulação para expansão 
futura totalizando 1.156,53m² (um mil, cento e cinquenta 
e seis metros, e cinquenta e três decímetros quadrados), 
equivalentes a 0,14% (zero vírgula quatorze por cento) 
da área bruta do empreendimento;

3. Áreas verdes, Áreas Verdes a Preservar e Vias 
Verdes de Pedestres com 111.645,47 m² (cento e onze 
mil, seiscentos e quarenta e cinco metros e quarenta e 
sete decímetros quadrados), equivalentes a 13,90% 
(treze vírgula noventa por centro) da área bruta do 
empreendimento e 33,33% (trinta e três vírgula trinta e 
três por cento) da área líquida do empreendimento;

d) Áreas “Non Aedificandi” com 96.837,16 m² (noventa 
e seis mil, oitocentos e trinta e sete metros e dezesseis 
decímetros quadrados), equivalentes a 12,06% (doze 
vírgula zero seis por cento) da área bruta do 
empreendimento, correspondendo a:

1. Área de Preservação Permanente - APP com 
80.759,08 m² (oitenta mil, setecentos e cinquenta nove 
metros e oito decímetros quadrados), equivalentes a 
10,06% (dez vírgula zero seis por cento) da área bruta do 
empreendimento;

2. Faixa de Domínio da Rodovia com 16.078,08 m² 
(dezesseis mil, setenta e oito metros e oito decímetros 
quadrados), equivalentes a 2,00% (dois por cento) da 
área bruta do empreendimento;
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e) Lagoa de Guarajuba com 371.228,68m² (trezentos e 
setenta e um mil, duzentos e vinte e oito metros e 
sessenta e oito decímetros quadrados) de área pública 
localizada fora da área loteada, equivalentes a 46,23% 
(quarenta e seis vírgula vinte e três por cento) da área 
bruta do empreendimento;

f) Área Institucional com 74.230,51m² (setenta e quatro 
mil, duzentos e trinta metros quadrados e cinquenta e um 
decímetros quadrados), equivalentes a 9,24% (nove 
vírgula vinte e quatro por cento) da área bruta do 
empreendimento que será doada em área externa à 
gleba do empreendimento, localizada na margem 
esquerda da Rodovia BA-099 (Estrada do Coco), km 39, 
sentido Salvador/Praia do Forte no município de 
Camaçari/BA, possui os seguintes limites e 
confrontações: inicia-se na coordenada E=598574.101 e 
N=8600028.623, a norte com HERDEIROS DE 
HERMOGENES SOUZA, segue com os azimutes de 
289º44'56”e distância de 39,30 m, até encontrar a 
coordenada E=598537.116 e N=8600041.901, e azimute 
297º29'10”e distância de 243,51 m, até encontrar a 
coordenada E=598321.093 e N=8600154.289, a oeste 
com a remanescente da Fazenda Genipabu, segue com 
o azimute de 214º42'07” e distância de 248,05 m até 
encon t ra r  a  coo rdenada  E=598179 .873  e  
N=8599950.356, ao sul com a remanescente da 
Fazenda Genipabu, segue com o azimute 126º29'40”e 
distância de 270,38 m, até encontrar a coordenada 
E=598397.234 e N=8599789.551, a leste com a faixa de 
proteção da rodovia BA-099, segue no azimute de 
36˚29'39" e distância de 297,38 m, até encontrar a 
coordenada inicial E=598574.101 e N=8600028.623.

1. Tal área passará por processo de desdobro de área 
maior da Matrícula nº 44.211 do 1º Ofício de Registro de 
Imóveis de Camaçari-BA.

2. Deverá ser doada no prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) dias após a efetivação do Registro Imobiliário do 
Loteamento, prorrogáveis por igual período.

3. Deverá ser lavrada Escritura de Doação ao 
MUNICIP IO  com p razo  sup ra ,  a rcando  a  
PROPRIETÁRIA com todos os encargos necessários, 
decorrentes da transferência, sem nenhum ônus ao 
MUNICÍPIO.

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

O sistema viário das áreas residenciais será implantado 
pela PROPRIETÁRIA e apresenta: pista com largura 
mínima de 7,00m (sete metros), passeio de 3,50m (três 
metros e cinquenta centímetros), nos dois lados da rua e 
meios-fios padrão DNER, sendo 1,00m (um metro) de 
faixa gramada, mais 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) de passeio e mais 1,30m (um metro e trinta 
centímetros) de faixa gramada, distribuídos entre o meio-
fio e as áreas públicas.

O sistema viário externo as áreas residenciais (como 
Avenida São Francisco) será implantado pela 

PROPRIETÁRIA e apresenta: pista com largura mínima 
de 7,00m (sete metros), passeio de 3,50m (três metros e 
cinquenta centímetros) de um lado sendo 1,00m (um 
metro) de faixa gramada, mais 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) de passeio e mais 1,30m (um metro e trinta 
centímetros) de faixa gramada, distribuídos entre o meio-
fio e as áreas públicas, e faixa gramada de 3,50m (três 
metros e cinquenta centímetros) do outro lado e meios-
fios padrão DNER.

O sistema viário de expansão futura de circulação 
externa à área residencial apresentará: pista com largura 
mínima de 7,00m (sete metros), passeio de 3,50m (três 
metros e cinquenta centímetros) de um lado sendo 1,30m 
(um metro e trinta centímetros) de faixa gramada, mais 
1,20m (um metro e vinte centímetros) de passeio e mais 
1,00m (um metro) de faixa gramada distribuídos entre o 
meio-fio e as áreas públicas, faixa de grama de 3,50m 
(três metro e cinquenta centímetros) do outro lado e 
meios-fios padrão DNER e serão de responsabilidade da 
PROPRIETÁRIA.

A execução das calçadas em frente aos lotes privados 
será de responsabilidade dos futuros PROPRIETÁRIOS 
DOS LOTES e terão as seguintes dimensões:

- Para lotes residenciais: calçada de 3,50m (três metros 
e cinquenta centímetros) de largura, nos dois lados da 
rua e meios-fios padrão DNER, sendo 1,30m (um metro e 
trinta centímetros) de faixa gramada e 1,20m (um metro e 
vinte centímetros) de passeio e 1,00m (um metro) de 
faixa gramada distribuído entre o meio-fio e lotes;

- Para lotes comerciais: calçada de 3,50m (dois metros 
e cinquenta centímetros) de largura, nos dois lados da 
rua e meios-fios padrão DNER, sendo 1,30m (um metro e 
trinta centímetros) de faixa gramada e 1,20m (um metro e 
vinte centímetros) de passeio e 1,00m (um metro) de 
faixa gramada distribuído entre o meio-fio e lotes;

Todo o sistema será provido de sinalizações horizontal e 
vertical.

O sistema viário externo de acesso será implantado em 
pavimento asfáltico em conformidade com as normas 
aprovadas pelo CLN.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO

Os parâmetros seguirão ao estabelecido na legislação 
urbanística e ambiental vigente no Município de 
Camaçari.

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Ficam vedados a construção, ampliação ou alteração 
das unidades e das áreas públicas comuns sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições:

a. Construção nas áreas de recuo frontal, lateral e de 
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fundo, em qualquer lote, como edículas, com exceção 
das construções autorizadas pelo Código de Urbanismo 
e Obras do Município de Camaçari;
b. Construções nas Áreas de Preservação Permanente – 
APP, conforme legislação ambiental vigente.

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as 
construções, cuja via de acesso, possua infraestrutura 
concluída.

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

§3º As construções a serem realizadas nos lotes da 
Associação, serão objeto de aprovação específica para 
emissão dos respectivos Alvarás posteriormente à 
aprovação do loteamento.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA

I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exc lus ivamente pe la  PROPRIETÁRIA ,  com 
pavimentação de piso intertravado, disposto sobre base 
de arenoso compactada, provido de sinalizações 
horizontal e vertical;

II – Acesso: O acesso será executado, exclusivamente 
pela PROPRIETÁRIA, em pavimentação de tratamento 
asfáltico e piso intertravado em alguns trechos conforme 
projeto devidamente aprovado pela SEDUR;

III – Passeios: os passeios juntos de áreas públicas 
serão executados pela PROPRIETÁRIA, com grama e 
piso cimentados ou intertravado. Os passeios com áreas 
privadas serão executados pelos futuros proprietários 
dos lotes.

IV – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: Os lotes serão abastecidos por 
rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
executadas pela PROPRIETÁRIA, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA e arquivado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
ficando a cargo de cada adquirente a ligação de energia 
para a unidade imobiliária correspondente; 

V –Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será realizado pela 
PROPRIETÁRIA e contará com rede de distribuição no 
loteamento. O projeto será elaborado de acordo com 
normas e diretrizes técnicas vigentes.

VI –Rede de coleta de esgoto: O sistema de coleta de 
e s g o t o s  s a n i t á r i o s  s e r á  i m p l a n t a d o  p e l a  
PROPRIETÁRIA. O projeto será elaborado de acordo 
com normas e diretrizes técnicas vigentes.

VII– Sistema de drenagem de águas pluviais: a 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pela 
PROPRIETÁRIA. O projeto será elaborado de acordo 
com normas e diretrizes técnicas vigentes.

VIII - Paisagismo: as praças serão mantidas com o 

mínimo de 80% (oitenta por cento) da área permeável. 
Nos canteiros projetados e em todas as áreas verdes, 
serão plantadas mudas de árvores de espécies nativas 
ou adaptadas, conforme projeto específico, aprovado 
pela SEDUR, garantindo-se a proporção mínima de 01 

2(uma) árvore para cada 100,00m  (cem metros 
quadrados) de área permeável. As espécies exóticas 
serão toleradas apenas quando adaptadas ao 
ecossistema local. Os taludes e canteiros serão 
revestidos com grama natural ou outra variedade de 
vegetação rasteira, adequados ao tipo de solo, 
ventilação e ao clima local; 

IX. Identificação das áreas públicas: As áreas públicas 
deverão estar devidamente sinalizadas com placas 
confeccionadas em chapas planas metálicas 
galvanizadas, fixadas no solo, revestidas com material 
plástico do tipo poliestireno, contendo o seguinte texto:

“ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO
PROIBIDO DESMATAR, OCUPAR, CONSTRUIR, 

ESCAVAR E JOGAR LIXO
Lei 1120 de 25 de novembro de2010 e Lei 913 de 03 

de setembro de 2008.”

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução das obras de infraestrutura será 
de 24 (vinte quatro) meses, a contar do início das Obras, 
conforme cronograma de obras aprovado, sendo 
prorrogável por 2 (dois) anos por solicitação justificada da 
PROPRIETÁRIA. As obras deverão iniciar no prazo 
máximo de 1 (um) ano contado da expedição da 
c o m p e t e n t e  l i c e n ç a  p a r a  i m p l a n t a ç ã o  d o  
empreendimento pelo Município ou sua renovação e 
emissão do registro. O prazo para a conclusão da via de 
expansão futura para acesso às demais fases do 
empreendimento não está contemplado no prazo geral 
de obras e fica desvinculada a emissão do Alvará de 
Conclusão de Obras do Loteamento ou documento 
equivalente.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES

I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se a:
a) Cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) Executar todas as obras relacionadas, de acordo com 
as especificações indicadas nas cláusulas terceira e 
sexta do presente Termo de Acordo e Compromisso, às 
suas expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade, 
no prazo indicado na cláusula sétima;
c) Responsabilizar-se pela construção de depósito de 
lixo dispostos internamente para o veículo coletor 
responsável pelo recolhimento, de acordo com a 
viabilidade da empresa responsável pela limpeza urbana 
municipal;
d) Executar o Compromisso Social do Empreendimento 
(contrapartida social) no Distrito de Monte Gordo.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
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b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental;
c) Autorizar expressamente a PROPRIETÁRIA para 
aprovação de projeto e construção, bem como 
benfeitorias nos lotes da Associação de Moradores, 
mesmo estes sendo caucionados como forma de 
garantia para execução das obras de infraestrutura;
d) Liberara área caucionada integral ou parcialmente, 
assim que cumprida, comprovadamente, as disposições 
deste instrumento parcial ou em sua totalidade;
e) Emitir o Alvará de Conclusão de Obras do Loteamento, 
sendo possível a sua emissão parcial, em conformidade 
com a entrega de cada um dos dois Residenciais desta 
Fase 1 do Empreendimento;
f) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências 
estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes dos lotes obrigam-se a:

a) Realizar individualmente ou pela Associação de 
Moradores e às suas expensas, a coleta de lixo domiciliar 
e das áreas comuns, colocando-o em depósitos internos 
de fácil acesso ao veículo municipal coletor, que 
recolherá os resíduos sob responsabilidade do 
Município;
b) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
ambiental;
c) Cumprir as decisões da assembleia da Associação dos 
Moradores, que defina princípios, normas e posturas 
próprias, de acordo com as legislações em vigor e com os 
princípios apontados pelas licenças ambientais a que o 
empreendimento será submetido;
d) Apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma 
ou ampliação, só podendo dar início às respectivas 
obras, após o recebimento do alvará de construção 
correspondente.
CLÁUSULA NONA – GARANTIAS

Como garantia à plena execução das obras de 
infraestrutura do empreendimento, fica caucionado ao 
Município a área de 50.698,40m² (cinquenta mil, 
seiscentos e noventa e oito metros e quarenta 
decímetros quadrados), equivalente a 30,42% (trinta 
virgula quarenta e dois por cento) da área total dos lotes, 
distribuída em 48(quarenta e oito) lotes, conforme 
listagem a seguir, em conformidade com o art. 39 da Lei 
913/2008:

CLÁUSULA DÉCIMA – REGISTRO DO LOTEAMENTO

A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data de emissão do Alvará do 
Loteamento, apresentar ao MUNICÍPIO a certidão 
oriunda do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca 
de Camaçari, relativa ao registro do empreendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

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

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

Camaçari, 26 de abril de 2019. 

____________________________________________
MUNICÍPIO:

GENIVAL SEICAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

____________________________________________
PROPRIETÁRIA:

MELIÁ BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE 
GUARAJUBA FASE 1 SPE EIRELI

Testemunhas:

1. Nome:
CPF:

2. Nome:
CPF:
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                   PORTARIA N.º 057 / 2019
DE 02 DE MAIO DE  2019

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
do Município de Camaçari, Estado da Bahia, no exercício 
da competência que lhe foi delegada pelo Decreto de 
27 de julho de 2018 e pelo o que confere a Lei Municipal 
nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM 
nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada pela 
Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro de 
2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 
2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro 
de 2010, no que couber e, tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 00646.22.09.461.2019, 
de 29 de Março de 2019, 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
ATIVIDADE, válida pelo prazo de 3 (três) ano, à empresa 
GRANMETAL COMERCIO DE METAIS LTDA ME, inscrita 
no CNPJ sob nº 10.177.198/0001-37, com sede na Av 
Radial B, nº04, Mangueiral, Distrito Sede, Camaçari/BA, 
nas coordenadas UTM 572.649 E; 8.597.129 S, inserida na 
poligonal da Zona de Ocupação Consolidada  ZOCON.8 
da Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 
11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, para funcionar com a atividade de 
transporte, e prensa de materiais metálicos (sucatas), com 
capacidade produtiva instalada de 4 ton/dia, numa área 
total de 1.228,80m²,  área total construída de 980m², nesse 
mesmo local e município, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes:  I - 
operar o empreendimento de acordo com o projeto 
apresentado a este órgão, devendo a empresa atuar de 
forma preventiva em relação aos riscos referentes ao 
homem e ao meio ambiente, buscando, sempre que 
possível, soluções baseadas em tecnologias mais limpas e 
de redução de ruído na fonte; II- implantar Programa de 
Educação Ambiental para os funcionários da empresa, 
com detalhamento das atividades, cronograma de 
execução e indicadores de resultados, contemplando: a) 
regras básicas de segurança a serem implantadas nas 
atividades desenvolvidas; b) importância da utilização 
correta de EPI, como medida de proteção à saúde, c) 
minimização de resíduos, considerando reuso e 
reciclagem; d) treinamento para situação de emergência; 
III- direcionar os efluentes domésticos para fossa séptica 
com sumidouro, de acordo com a Norma Técnica NBR-
7229 da ABNT. Manter em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; IV- adotar normas de 
segurança, higiene industrial e saúde ocupacional nas 
áreas da produção, de armazenamento e expedição; V- 
implantar e manter em condições adequadas de 
funcionamento o Sistema de Proteção Contra Incêndio, 
conforme estabelecido na Norma Regulamentadora NR-
23 do Ministério do Trabalho e Emprego; VI- realizar 
treinamento com os funcionários para situação de 
emergência; VII- armazenar temporariamente os resíduos 
sólidos em área reservada dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizado com a classe 
do resíduo, atendo aos critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11174, para armazenamento dos 

 

 

resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os da NBR 
12235, para armazenamento classe I. encaminhá-los 
posteriormente para a destinação final em instalações com 
licença ambiental para tal fim. Priorizar, sempre que 
possível, o reuso e a reciclagem. No caso de resíduo 
classe I, requerer ao INEMA a competente Autorização de 
Transporte de Resíduos Perigosos-ATRP; VIII- elaborar, 
implantar e manter atualizado o Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais - PPRA, buscando sempre que 
preciso a redução do grau dos riscos ambientais. Prazo: 
30(trinta) dias; IX- fornecer obrigatoriamente aos 
funcionários  EPI (equipamento de proteção individual) 
adequado e compatível com exercício de suas funções e 
fiscalizar o seu devido uso, conforme o estabelecido na 
NR-6 do Ministério do trabalho e Emprego; X- é vedado a 
manipulação, armazenamento e reciclagem de material 
perigoso, conforme NBR Nº 10004:2004; XI- apresentar, 
no prazo de 30(trinta) dias, o Atestado de Vistoria do 
Corpo de Bombeiro – AVCB do Estado da Bahia; XII- 
a tender  r igorosamente as condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, 
obedecendo os prazos estabelecidos, o relatório de 
cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XIII - em caso de 
impacto negativo ao meio ambiente decorrente da 
implantação e/ou operação da atividade, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo 
após o encerramento de suas atividades; XIV- 
comunicar de imediato  ao SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente e ação resultantes das atividades 
desenvolvidas , que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis.  XV- requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental  de competência da Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.

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

Art. 4.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 02 DE 
MAIO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE
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ORDEM DE SERVIÇO

Contrato N°: 0178/2018.

Data do Contrato: 21 de Maio de 2018.

Prazo de execução: 16 de Maio de 2019 à 16 de Maio 
de 2020.

Objeto do Contrato: Locação de Sanitários Químicos 
Portáteis e Contêineres Módulos Sanitários em períodos 
diários e mensais, e Locação de Módulos Sanitários 
Antivandálicos para serem utilizados pela Administração 
Municipal. 

Ficam nomeados os servidores: CARLOS EDUARDO 
DA SILVA CALHEIROS, Cad. 829888, SANDRA 
FERREIRA NUNES, Cad. 830312 autorizados a 
fiscalizar, medir e atestar os serviços executados pela 
referida Contratada a esta Secretaria.

Autorizamos a partir da presente data à empresa B.F. 
SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELLI - ME, a dar início ao 
serviço, objeto da Cláusula Primeira do contrato em 
epígrafe. 

Camaçari, 16 de Maio de 2019.

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
Secretário

Camaçari, 16 de maio de 2019.

À PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 
LTDA.

Notificamos a empresa PEJOTA CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA, a apresentar, no prazo 
máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da 
presente data, documentos mencionados em sua 
defesa prévia que se encontravam anexos à petição 

como meio de prova, no entanto, foram acostados 
apenas documentos relativos à representação da 
empresa. 

Sendo assim, fica a empresa notificada a apresentar tais 
documentos complementares à sua defesa, a fim de 
instruir e dar andamento ao Processo Administrativo nº 
0494.11.07.689.2019.

Endereço / Local: Coordenação de Materiais e 
Patrimônio da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado 
na Av. Francisco Drummond, s/n.º, Prédio (Vermelho) da 
Secretaria da Educação, Térreo, Centro Administrativo, 
Camaçari-Bahia.

Maiores informações: (71) 3621- 6704.

Atenciosamente,

Marcelo Soares de Cerqueira
Presidente da COPEC

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À

CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÓVEIS LTDA,

Processo nº 0591.11.07.689.2019

Notificamos a empresa CADEIRA E CIA INDUSTRIA E 
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  a comparecer junto à 
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação 
de Fornecedores - COPEC, no prazo máximo de 05 
(dias) úteis a partir da presente data, para fazer vistas ao 
Processo de Penalização nº 0591.11.07.689.2019 e, 
posteriormente, apresentar defesa por escrito no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de vistas 
ao processo. 

Camaçari, 16 de maio de 2019. 

Larissa da Silva Macedo 
Presidente em exercício da COPEC.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À

VIU SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI,

Processo nº 0592.11.07.689.2019

Notificamos a empresa VIU SERVIÇOS E EVENTOS 
EIRELI  a comparecer junto à Comissão Central 

,

,
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Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - 
COPEC, no prazo máximo de 05 (dias) úteis a partir da 
presente data, para fazer vistas ao Processo de 
Penalização nº 0592.11.07.689.2019 e, posteriormente, 
apresentar defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de vistas ao processo. 

Camaçari, 16 de maio de 2019. 

Larissa da Silva Macedo 
Presidente em exercício da COPEC.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 058/2014.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: LABORÁTORIO MÉDICO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS VALOIS FREIRE LTDA - EPP. 
DO OBJETO: Contratação de Pessoa jurídica para a 
prestação de Serviços de Saúde aos usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS na área  Hospitalar de 
Urgência/Emergência – 24 horas incluindo sábados, 
domingos e feriados, cirurgias eletivas serviços 
médicos ambulatoriais especializados, serviços 
auxiliares de diagnose e terapia (SADT) nas diversas 
especialidades, a fim de assegurar a melhor promoção 
e assistência à saúde, a fim de assegurar a melhor 
promoção e assistência à saúde, de forma 
complementar às atividades da rede pública; DO 
PRAZO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 10 de abril de 2019, passará a 
viger até 10 de abril de 2020. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual fica 
estimado no valor global em R$ 1.720,085,12 (hum 
milhão setecentos e vinte mil, oitenta e cinco reais e 
doze 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 projeto 
atividade 4023 e Elemento de Despesa 3390.39.00.00 
fonte 0114000 6102000. DA RATIFICAÇÃO: 
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: 28/03/2019. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. 

DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 
001/2007; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: SRª. EZINEIDE DE 
ASSIS DOS SANTOS; DO OBJETO: Alterar a 
Cláusula Segunda - Do Prazo do Instrumento 
contratual nº. 001/2007; DO PRAZO: Fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 04 
de maio de 2019, passará a viger até 04 de maio de 
2020. DO PREÇO: O valor contratual é reajustado com 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

base no IGP-M, que foi de 7,6649%, ficando o valor 
global para o período da renovação fixado na ordem de 
R$ 11.468,40 (onze mil, quatrocentos e sessenta e oito 
reais e quarenta 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 da ação 4024 e Elemento de Despesa 
3390.36.00.00, fonte  6102000; DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos, não modificadas por este Instrumento 
Assinatura: 24/04/2019; ELIAS NATAN MORAES 
DIAS. MUNICÍPIO. 

PORTARIA Nº 31/2019
 DE 15 DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre o procedimento para o 
fornecimento de cópia de documentos e 
vistas de autos no âmbito do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal do 
Município de Camaçari.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais, em especial das 
especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município de Camaçari, Lei nº 407, de 30 de agosto 
de 1998; Lei Municipal nº 997/2009 e do Regimento 
Interno do ISSM – Decreto nº 4826/2009;

Considerando o direito constitucional à 
informação, bem como o direito do administrado em 
ter ciência da tramitação dos processos 
administrativos em que tenha a condição de 
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 
documentos neles contidos e conhecer as decisões 
profer idas, observando ao pr incípio da 
razoabilidade e buscando uma maior eficiência no 
processo de atendimento aos servidores;   

RESOLVE

Art.1º O procedimento para obtenção de cópia de 
documentos e vista de autos de processo 
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administrativo no âmbito do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal, em observância à Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, seguirá o 
disposto nesta Portaria.

Art.2º Qualquer interessado poderá apresentar 
pedido de cópia ou vista dos autos de processo 
administrativo ao ISSM, devendo arcar com as 
despesas inerentes à obtenção das cópias.

Art.3º O requerimento de cópia ou vista de autos 
será concedido de forma imediata, desde que 
disponíveis os autos do processo, quando solicitado 
pela própria parte, mediante apresentação de 
documento de identificação válido e assinatura ao 
formulário anexo.

Art.4º Em se tratando de requerimento feito por 
procurador, o mesmo deverá apresentar 
instrumento de procuração válido, outorgado nos 
últimos 12 (doze) meses contados da data da 
solicitação, com poderes específicos para tal 
(original ou cópia autenticada), que deverá ser 
analisado e validado pelo Jurídico do ISSM, o qual 
disponibilizará os documentos para cópia em até 48 
horas, caso disponíveis os autos e desde que 
constatada a regularidade da representação.

§ 1º.  Além da documentação exigida no caput, o 
procurador deverá apresentar os seguintes 
documentos:
I- Documento de identidade próprio ou carteira de 
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, 
quando figurar como advogado da parte 
interessada.
II- Documento de identidade da parte interessada.

Art.5º Tratando-se de Processos contendo 
informações sigilosas deverá ser formulado um 
requerimento específico para cada processo de que 
se deseje obter cópia ou vista.
Parágrafo único. Os requerimentos serão 
analisados pelo ISSM que disponibilizará as cópias 
após supressão das informações sigilosas no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis.

Art.6º Nos casos em que todo o processo for 
classificado como sigiloso nos termos da Lei nº 
12.527 ou de hipóteses de sigilo previstas em 
legislação específica, como fiscal, bancário, de 
operações, profissional, comercial, serviços de 
mercado de capitais, e segredo de justiça, o 
requerimento será indeferido de forma motivada. 

Art. 7º O servidor responsável pela entrega das 
cópias deverá:
I- Numerar a documentação, caso esta ainda não 
esteja numerada;

II- Solicitar documento de identificação válido 
(original) que identifique o requerente;
III- Colher assinatura do requerente no recibo de 
fornecimento das cópias;

Art. 8º A não apresentação de qualquer dos 
documentos exigidos impede o fornecimento de 
cópia e vista de autos.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 

DE CAMAÇARI, EM 15 DE MAIO DE 2019.
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