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DECRETO DE 12 DE MARÇO 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. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874/2008 de 04 abril de 2008, e 
informações constantes no processo administrativo nº. 
0149/2019.

RESOLVE

 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho 
para o(a) servidor(a) RAIMUNDO JOSE DE JESUS 
SANTOS, cadastro: 8364, na função de GUARDA 
MUNICIPAL, da Estrutura da Secretaria de Serviços 
Públicos - SESP, de 30 para 40 horas semanais, a partir 
da data da publicação deste Decreto.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
  SECRETÁRIO DE SERVÍÇOS PÚBLICOS

DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 

na Lei Municipal de nº 1311/2013 e parecer normativo de 

nº 0746/2015, que estabelece as condições e os critérios 

para enquadramento do pessoal do Magistério e 

Professores estáveis da educação básica de Camaçari, 

com jornada de trabalho de 20 horas semanais para 

jornada de trabalho integral para 40 horas semanais, e dá 

outras providências e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 2963/2016,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) ADILZA ALVES DE 
OLIVEIRA, matricula nº 9144, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR I, lotado 
(a) na Secretaria da Fazenda - SEFAZ, de jornada de 
trabalho de 20 horas semanais para jornada integral de 
trabalho de 40 horas semanais, a partir da publicação 
deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE ABRIL DE 2019.

ANTONIO ELINALDO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

    
                                

DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 

na Lei Municipal de nº 1311/2013 e parecer normativo de 

nº 0746/2015, que estabelece as condições e os critérios 

para enquadramento do pessoal do Magistério e 

Professores estáveis da educação básica de Camaçari, 

com jornada de trabalho de 20 horas semanais para 

jornada de trabalho integral para 40 horas semanais, e dá 

outras providências e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 2558/2016,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) MARILIA GABRIELA 
SOUZA GOES DA SILVA, matricula nº 8652, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR 
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II, lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de 
jornada de trabalho de 20 horas semanais para jornada 
integral de trabalho de 40 horas semanais, a partir da 
publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE ABRIL DE 2019.

ANTONIO ELINALDO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 15 DE ABRIL 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. 20, §1º e 

§2º da Lei nº. 874 de 04 abril de 2008 e decreto Municipal 

nº 5267 de 12 de setembro de 2012 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 2026/2018,

RESOLVE

CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE 

TRABALHO para o (a) servidor (a) ANA CECILIA 

AUSTREGESILO HEREDA, matricula nº 60665, 

ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

ASSISTENTE ADM, lotado (a) na Secretaria da Fazenda 

- SEFAZ, de 30 (trinta) horas semanais para 40 

(quarenta) horas semanais, a partir da data da 

publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI,15 DE ABRIL DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

SECRETÁRIO DA FAZENDA
JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES

DECRETO DE 15 DE ABRIL 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. 20, §1º e §2º da Lei 

Municipal nº. 874 de 04 Abril de 2008 e, 

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº. 

1279/2013, art. 2º, quanto à opção, em caráter definitivo, 

pela ampliação definitiva da jornada de trabalho para 40 

(quarenta) horas semanais, com vencimento 

proporcional à carga horária escolhida, observada a 

necessidade e conveniência da Administração Pública;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 6518/2018,

RESOLVE

AMPLIAR EM CARATER DEFINITIVO a jornada de 

trabalho do (a) servidor (a) ADRIANA RODRIGUES 

VIANA DA SILVA, matricula nº 62235, ocupante do cargo 

de provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE ADM, 

lotado (a) na SECRETÁRIO DA FAZENDA, de 30 (trinta) 

horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, a 

partir da data da publicação deste Decreto.
.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE ABRIL DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES 
SECRETÁRIO DA FAZENDA               

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 

na Lei Municipal de nº 1311/2013 e parecer normativo de 

nº 0746/2015, que estabelece as condições e os critérios 

para enquadramento do pessoal do Magistério e 

Professores estáveis da educação básica de Camaçari, 

com jornada de trabalho de 20 horas semanais para 

jornada de trabalho integral para 40 horas semanais, e dá 

outras providências e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
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para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 2544/2016,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) CLEIDE NAZARE DOS 
SANTOS MOTA, matricula nº 7686, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR II, lotado 
(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de jornada de 
trabalho de 20 horas semanais para jornada integral de 
trabalho de 40 horas semanais, a partir da publicação 
deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE ABRIL DE 2019.

ANTONIO ELINALDO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 24 DE ABRIL DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 

conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica 

do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 

1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração 

conforme comprovação nos autos do Processo 

Administrativo nº 00816.11.02.882.2019,

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a servidora ANA FLÁVIA DE 

LUNA PINHEIRO MELO, matricula nº 61086, ocupante 

do cargo de provimento efetivo/estatutário de Professor 

Especial I, lotada na Secretaria da Educação – SEDUC, 

com data retroativa a 28 de março de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE ABRIL DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
              SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 DE ABRIL DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 

conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica 

do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 

1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração 

conforme comprovação nos autos do Processo 

Administrativo nº 00822.11.02.882.2019,

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a servidora CLARIONICE 

RAMOS DA SILVA, matricula nº 63236, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de Assistente de 

Creche, lotada na Secretaria da Educação – SEDUC, 

com data retroativa a 15 de abril de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE ABRIL DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
              SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 DE ABRIL DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 

conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica 

do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 

1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração 

conforme comprovação nos autos do Processo 

Administrativo nº 00851.11.02.882.2019,

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, o servidor ELSON FARIA 

BARBOSA DE CARVALHO, matricula nº 9145, ocupante 

do cargo de provimento efetivo/estatutário de Professor 

II, lotado na Secretaria da Educação – SEDUC, com data 

retroativa a 01 de abril de 2019.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE ABRIL DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
             SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 0003/2019
 DE 25 DE MARÇO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, consoante o disposto no artigo 86 da 
Lei Municipal nº. 407/98, que reorganiza o Estatuto dos 
Servidores Público Municipais, e as informações 
constantes do processo administrativo nº. 03435/2017, 
no qual comprova o exercício de Função Gratificada, por 
mais de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Retificar a portaria nº 4976/2018 publicada no DOM nº 
1132 de 21 de março de 2019, que concede a servidora 
ROSANGELA FRANCO VELOSO DO CARMO, 
cadastro nº. 7607-3, lotada na Secretaria da Educação - 
SEDUC, a título de vantagem pessoal, a Incorporação da 
Verba Gratificada de Diretora de Unidade Escolar, 
símbolo FCE-III-B, à sua remuneração, a partir da 
exoneração do cargo onde se lê: 24 de setembro de 
2018, leia-se: 09 de janeiro de 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE MARÇO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
                SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO   

PORTARIA Nº 3542/2019
 DE 15 DE ABRIL  DE 2019 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 

pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 

Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 

seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 

1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e 

Parecer Normativo nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 3975/2018,

RESOLVE

 
CONCEDER ao (a) servidor (a) VALDINETE BOMFIM 

DE JESUS REIS matricula nº 9654, ocupante do cargo 

de provimento efetivo/estatutário de Agente 

Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 

(três) meses, referente ao quinquênio aquisitivo 

01/09/2004 a 05/03/2015, a partir de 06 de  Maio  de 

2019, tornando o período de 23/09/2007 a 22/09/2012 

portaria nº 164/2013 de 01 de Setembro  de 2013, 

publicada no DOM nº 529 de 17 a 23/08/2013, como 

01/09/2009 a 31/08/2014, considerando a retroação da 

data de admissão para 01/09/2004.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE ABRIL DE 
2019

       HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

  ELIAS NATAN MORAES DIAS                   

SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 3451/2019
 DE 17 DE ABRIL  DE 2019 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 

DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 

4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 

Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 

Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 

nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e Parecer Normativo 
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nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 3847/2018,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) EDJANE TEIXEIRA DOS 

SANTOS matricula nº 9507, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Agente Comunitário 

de Saúde, lotado (a) na Secretaria da Saúde – SESAU, 

Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 

referente ao quinquênio aquisitivo 01/09/2009 a 

31/08/2014, a partir de 02 de  Maio de 2019, tornando o 

período de 01/01/2001 a 01/01/2006 portaria nº 022/2015 

de 05 de Janeiro   de  2015, publicada no DOM nº 603 de 

17 a 23/01/2015, como 01/09/2004 a 31/08/2009, 

considerando a retroação da data de admissão para 

01/09/2004.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE ABRIL DE 
2019.

   HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 ELIAS NATAN MORAES DIAS                                                                                    

SECRETÁRIO  DA SAÚDE

                            

PORTARIA Nº 92/2019
DE 09 DE MAIO DE 2019

O Secretário da Administração do Município de
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, André Luiz Oliveira dos Anjos 

Cad. 820660, Érika Eduarda Oliveira Cad. 615867 e 

Geilza Silva e Silva Cad. 83084-5, para sob a presidência 

do primeiro, fiscalizar a execução do contrato n° 

0208/2019 – EPIC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, 

firmado em 03 de  Abril de 2019, cujo o objeto é a 

contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços gerais com apoio tecnológico (software e 

hardware) para fiscalização e controle de qualidade dos 

serviços executados nos diversos órgãos da Prefeitura 

Municipal de Camaçari.

Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à 03 de Abril de 

2019.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 09 DE MAIO DE 2019

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                            
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE O GOZO DE LICENÇA PRÊMIO À 
SERVIDOR MUNICIPAL

PARECER NORMATIVO PGMC Nº 04/2019

EMENTA: Parecer Normativo. Concessão de isenção 

fiscal no âmbito do Projeto MCMV. Aplicação da Lei 

Municipal n° 989/2009. Recomendações.

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de Parecer Normativo da Procuradoria Geral de 

Camaçari, visando uniformizar o entendimento, no 

âmbito deste Município, acerca da aplicação da isenção 
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fiscal prevista no art. 1o, caput e §§, da Lei Municipal n° 

989/2009, que dispõe sobre incentivos fiscais a projetos 

habitacionais populares, vinculados ao Programa 

Federal Minha Casa, Minha Vida. 

Tal medida se impõe, uma vez que a 

interpretação, quanto aos efeitos do ato concessivo de 

isenção decorrentes da Lei sob análise, nem de longe 

encontra consenso no âmbito do Município de Camaçari. 

Considerando os prejuízos que podem advir da 

ausência de entendimento uniforme quanto à matéria, 

requer esta especializada a aplicação da sistemática 

prevista no art. 12, inciso II, da Lei Municipal no 

1.443/2016. Para tanto, expõe o tema nos termos a 

seguir delineados.

2. DA  ANÁLISE

O Programa Minha Casa, Minha Vida – 

PMCMV 

Ab initio, para possibilitar uma maior 

compreensão do tema a ser tratado, cumpre traçar um 

breve panorama descritivo do Programa Minha Casa, 

Minha Vida, os atores nele envolvidos e suas respectivas 

atribuições e responsabilidades.

O Programa Minha Casa, Minha Vida – 

oPMCMV foi criado pela Medida Provisória n  459/2009, 

oconvertida na Lei Federal n  11.977/2009, tendo como 

finalidade “criar mecanismos de incentivo à produção e 

aquisição de novas unidades habitacionais ou 

requalificação de imóveis urbanos e produção ou 

reforma de habitações rurais, para famílias com renda 

omensal de até R$ 4.650,00” (art. 1 , caput).

Trata-se de um programa habitacional federal, 

regulamentado pelo Poder Executivo federal e 

subsidiado pela União, a partir de recursos transferidos 

do Orçamento Geral para o Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR), com vistas a garantir o direito 

fundamental à moradia e diminuir o déficit habitacional no 

Brasil, a partir de dados obtidos de órgão oficiais 

brasileiros de pesquisa e/ou análise, em especial o IBGE 

e o IPEA. 

O principal objetivo do Programa consiste em: 

“[...] criar um ambiente econômico confiável que estimule 

o desenvolvimento do mercado formal de habitação com 

subsídios governamentais para as famílias de baixa 

renda e de classe média”. (BRASIL, 2010, p.50).

De acordo com a Lei, a gestão do Programa 

Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e do Programa 

Nacional de Habitação Rural (PNHR), subprogramas do 

PMCMV, compete ao Ministérios da Fazenda e das 

Cidades, e a operacionalização dos recursos respectivos 

ofica a cargo da Caixa Econômica Federal (CEF) (arts. 9  e 

o10, Lei Federal n  11.977/2009)

Assim, restou disciplinado que ao Ministério 

das Cidades caberia o estabelecimento de diretrizes, a 

fixação de regras e condições, bem como a definição 

quanto a distribuição dos recursos entre as unidades 

federativas, além do acompanhamento e avaliação do 

programa. Já ao Ministério da Fazenda e do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, em conjunto com 

o Ministério das Cidades, incumbiria a revisão anual dos 

limites de renda familiar dos beneficiários do Programa e 

a fixação da remuneração devida à Caixa Econômica 

Federal (CEF) pelas atividades exercidas no âmbito 

odeste (Portaria n  168/2013, Ministério das Cidades). 

A partir disso, constatado/certificado o déficit 

habitacional, os municípios e estados interessados em 

aderir ao PMCMV se habilitaram perante o Ministério das 

Cidades e assinaram com a CEF (interveniente), um 

Termo de Adesão com condições e cláusulas 

previamente estabelecidas pelo Governo Federal 

(Ministério das Cidades) para implementação de 

unidades habitacionais em seus territórios. 

Cumpre assinalar que, para a aprovação de 

projetos vinculados ao Programa, ficou estabelecida a 

prioridade para os estados e municípios ofertantes de 

uma maior contrapartida financeira, consistente, dentre 

outras, na implantação de medidas de desoneração 
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tributária para as construções destinadas à habitação de 

interesse social (ICMS, ITCD, ITBI e ISS), na forma 

disposta no art. 4º do Decreto Federal nº 7.499/2011. 

Neste contexto, à CEF, como instituição 

financeira responsável pelo Programa, coube a fixação 

dos critérios de habilitação das construtoras, a definição 

dos parâmetros técnicos a serem avaliados e a 

expedição dos atos necessários à sua contratação, tudo 

conforme indicado na legislação de regência e no quanto 

amplamente noticiado nos sites oficiais do Ministério das 

Cidades e da Caixa Econômica Federal. 

Assim, a partir da adesão ao PMCMV pelo ente 

público, a CEF passou a receber das construtoras 

interessadas propostas de compra de terreno e, também, 

de produção e/ou requalificação de empreendimentos, 

cabendo a esta a avaliação da documentação necessária 

à contratação. Após tal análise, a CEF contratava 

diretamente a operação junto à construtora e 

acompanhava a execução das obras pela contratada, 

cabendo ao Poder Público estadual/municipal, tão 

somente, a indicação e seleção dos beneficiários finais 

do PMCMV.

Já as empresas do setor de construção civil, 

interessadas em participar do PMCMV, submeteram 

propostas à CEF para a execução dos projetos de 

construção das unidades habitacionais, na forma 

previamente estabelecida pelo PMCMV e consideradas 

as condições estabelecidas pelo ente público 

beneficiado.

O Município de Camaçari, no intuito de 

fomentar a construção de empreendimentos vinculados 

ao PMCMV, firmou o Termo de Adesão com a CEF e 

oeditou a Lei Municipal n  989/2009, concedendo isenção 

fiscal aos empreendimentos habitacionais voltados a 

oeste, nos termos especificados no art. 1 , caput e §§, da 

referida lei isentiva. Fato divulgado no Diário Oficial do 

Município à época, pelo então prefeito municipal, 

noticiado da seguinte forma: “Outro importante benefício 

é a isenção do ISS (Imposto Sobre Serviço) e ITBI 

(Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) às 

construtoras selecionadas pela Caixa para a construção 

de imóveis que atendam a população com até três 

salários mínimos.”.

Vê-se, então, que dentre as contrapartidas 

ofertadas pelo Município de Camaçari, para a sua 

habilitação e seleção no PMCMV, encontra-se a edição 

da referida Lei Municipal concessiva isenção de ISS e 

ITBI às construtoras contratadas pela CEF.

Conforme se percebe, o processo de seleção e 

contratação de empresas para a construção dos 

empreendimentos vinculados ao PMCMV, bem como a 

análise quanto ao atendimento dos requisitos legais das 

construtoras contratadas, ficou, exclusivamente, à cargo 

da CEF. Ao Município não cabia atuar, seja na aprovação 

de projetos e análise de documentos apresentados para 
 habilitação dos empreendimentos, seja na contratação 
dos projetos construtivos aprovados. 

Não é demais afirmar que também à CEF 

restou consignada à aplicação das normativas locais 

vinculadas à gestão financeira do Programa, uma vez 

que, como tomadora dos serviços, era a responsável, 

dentre outros, pela retenção dos tributos decorrentes da 

operacionalização dos projetos contratados. 

Por fim, vale registar que a autonomia do ente 

municipal na fixação das regras de participação no 

PMCMV é mínima, equivalendo, portanto, a mero agente 

executor, o que só confirma o caráter integralmente 

federal do Programa. Neste sentido, qualquer 

descumprimento de contrapartida ofertada importa em 

prejuízo direto à União, uma vez que financiador direto do 

Programa em questão. 

oDa aplicação do art. 1 , caput e §§, da Lei Municipal 

n° 989/2009.

Passemos então para a análise da aplicação da 

referida isenção fiscal no Município de Camaçari. 

O artigo e parágrafos sob análise assim 

dispõem (Lei Municipal n° 989/2009): 
 oArt. 1  – Fica a Prefeitura Municipal de 



Camaçari, através de seu Poder 
Executivo, autorizada a conceder 
Isenção Fiscal de impostos, taxas e 
emolumentos aos Empreendimentos 
Habitacionais voltados ao Programa 
“Minha casa, minha Vida” do Governo 
Federal, inst i tuído pela Medida 

oProvisória n  459, de 25 de Março de 
2009.

 o§ 1  – As Empresas que participarem do 
Programa “Minha casa, Minha Vida”, 
terão isenção do Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza - ISSQN – nos 
serviços relacionados a elaboração e 
implantação dos projetos; do Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU sobre 
os imóveis onde se realizarão os 
empreendimentos durante o período de 
obras, e, redução de 50% do ITIV na 
aquisição da área utilizada para 
construção das habitações.

 o§ 2  – As empresas que aderirem ao 
Programa “Minha Casa, Minha Vida” 
para usufruírem do benefício fiscal 
descrito no parágrafo anterior, deverão, 
sempre que possível, buscar mão de 
obra a ser empregada na construção das 
unidades habitacionais de trabalhadores 
residentes e domiciliados no Município 
de Camaçari há mais de um ano, 
cadastrados no PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) e no SINE 
(Sistema Nacional de Emprego)

Os pontos de divergência na aplicação da 

isenção municipal ficaram centrados: i) na necessidade 

ou não de formalização de prévio requerimento junto ao 

Município, mediante processo administrativo próprio, 

para o gozo do benefício, pelas empresas contratadas 

pela CEF, para a execução das obras dos 

empreendimentos vinculados ao PMCMV; ii) e, ainda 

que entendida a necessidade deste, no termo inicial de 

vigência do referido benefício fiscal.

A discordância decorreu da interpretação 

quanto à aplicação ou não da regra insculpida no caput e 

§ 2º do art. 52, CTRMC para o caso em questão, uma vez 

que, a lei especial sob exame não previu o prévio 

requerimento para a obtenção do benefício fiscal.

A Junta de Julgamento, órgão responsável pela 

análise inicial do requerimento isentivo em âmbito 

municipal, entendeu, de forma sistemática, pela 

retroação dos efeitos decorrentes da Lei à data de 

assinatura do contrato entre a CEF e as construtoras, 

tanto em juízo de revisão de requerimento isentivo, 

quando instado a se manifestar em sede de pedido de 

reconsideração; quanto em sede de impugnação de ação 

decorrente de autuação fiscal. 

Já o Conselho Municipal de Contribuintes, 

acomo órgão de 2  instância das decisões proferidas pela 

Junta, instado a se manifestar em 3 (três) situações 

distintas, entendeu em 2 (duas) delas pela correção da 

decisão da Junta, julgando nulas as autuações e, em 

apenas 1 (uma) delas, considerou correta a autuação 

fiscal e manteve o auto de infração, mesmo havendo, 

para o caso, Decreto Municipal publicado concedendo a 

isenção desde a assinatura do contrato com a CEF. 

As decisões exaradas no âmbito do Conselho 

para os casos de reconhecimento da nulidade da 

autuação fiscal, entenderam pela desnecessidade de 

requerimento prévio, considerando como termo inicial de 

vigência da isenção a data da assinatura do contrato pela 

empresa construtora com a CEF; apenas no último caso 

citado entendeu pela aplicação do caput e § 2º do art. 52, 

CTRMC, com retroação dos efeitos da isenção à data de 

saneamento do processo administrat ivo de 

requerimento.

A Procuradoria do Município, também instada a 

se manifestar neste último caso, entendeu obrigatório o 

orequerimento prévio, ainda que silente a Lei Municipal n  

989/2009, mas por força do quanto disposto no art. 179, 

do CTN, por tratar-se de isenção concedida em caráter 

individual e condicionado, assim dispôs que os efeitos 

concessivos da isenção somente poderiam ser aplicados 

a partir do saneamento do requerimento, conforme 

determinação contida no § 2°, do art. 52, CTRMC. 

Cumpre um aparte para esclarecer que as 

condicionantes estabelecidas na Lei apontam para a 

participação da empresa beneficiada no PMCMV e que 

esta, “sempre que possível”, busque o emprego de mão 
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de obra local na construção das unidades habitacionais.

O fato concreto é que a CEF, como operadora 

financeira do PMCMV, contratante dos serviços a ele 

relativos e, portanto, tomadora responsável pela 

retenção dos tributos municipais acaso incidentes nas 

operações contratadas, aplicou, de pronto, as isenções 

concedidas pela lei camaçariense às construtoras por ela 

contratadas no âmbito do PMCMV, uma vez que estes 

benefícios foram apresentados pelo próprio Município 

como contrapartida para obtenção de aprovação de 

implementação das unidades habitacionais, financiadas 

pela União, em seu território. 

Cumpre registrar que tal modus operandi foi 

empregado desde o início da vigência do PMCMV, pela 

CEF, e não foi observada nenhuma restrição por parte do 

Município de Camaçari quanto ao procedimento adotado. 

Também merece restar consignado que todas 

construtoras, ainda que posteriormente à contratação do 

serviço, protocolaram requerimento para a obtenção do 

benefício fiscal e comprovaram o cumprimento dos 

o orequisitos estabelecidos nos §§ 1  e 2°, do art. 1 , da Lei 

Municipal n° 989/2009. 

Deste modo, cumpre definir com precisão a 

forma de aplicação do benefício tributário concedido com 

base na Lei Municipal nº 989/2009 às empresas 

participantes do “Programa Minha Casa Minha Vida”, que 

prevê as seguintes isenções: de Imposto sobre Serviço 

de Qualquer – ISSQN nos serviços relacionados à 

elaboração e implantação dos projetos; do Imposto 

Predial e Territorial Urbano – IPTU sobre os imóveis onde 

se realizarão os empreendimentos durante o período de 

obras; e redução de 50% (cinquenta por cento) do ITIV na 

aquisição da área utilizada para construção das 

habitações.

A Proteção da Confiança e a Proibição do 

Venire Contra Factum Proprium.

Segundo o Advogado da União, Márcio Luís 

Dutra de Souza, em artigo publicado na revista Âmbito 

Jurídico: o princípio da legalidade é a representação mais 

evidente do Estado de Direito, cuja função administrativa 

é realizada nos termos da lei, respeitando as normas do 

ordenamento jurídico, sob pena de nulidade, assim, 

inferindo-se a clara existência de hierarquia entre a lei e o 

ato administrativo, devendo este jungir-se dentro dos 

limites legais.

Assim, quando a autoridade administrativa se 

depara com um ato administrativo praticado com 

inobservância aos preceitos legais, tem o dever de anulá-

lo, em respeito aos princípios aos quais se submete, 

notadamente o da legalidade e da predominância do 

interesse público sobre o particular. 

Entretanto, no exercício do controle do ato 

administrativo, não se pode ter como parâmetro exclusivo 

o  p r i n c í p i o  d a  l e g a l i d a d e ,  u m a  v e z  q u e  

contemporaneamente se impõem novos paradigmas de 

controle do ato administrativo, diretamente inferidos do 

princípio do Estado Democrático de Direito, modelo de 

Estado estabelecido pela nossa Carta Magna, ao qual é 

se assegura um amplo espectro de garantias e princípios 

fixados com densidade normativa superior às das regras, 

fazendo com que a atuação da Administração Pública 

passe de uma percepção fechada de legalidade, estrita 

ao texto da lei, para uma atuação em consonância com o 

Direito.

Assim, o ato administrativo não deve ser 

apenas cotejado com o princípio da legalidade, cabe a 

sua valoração sob a perspectiva dos demais princípios de 

Direito Público de idêntica hierarquia que, da mesma 

forma, regem a atividade administrativa, tais como os 

princípios da moralidade, impessoalidade, segurança 

jurídica, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e a 

boa-fé. 

Desta forma, é cabível que o princípio da 

legalidade seja mitigado, fazendo preponderar outros 

princípios igualmente relevantes, de modo que possa 

melhor atender o interesse público.
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Neste contexto, pode-se afirmar que o princípio 

da boa-fé atua como importante elemento para aferição 

da legitimidade de um ato administrativo, sob o 

fundamento da necessidade de se proteger a confiança 

do administrado na estabilidade das relações jurídicas 

firmadas com a Administração Pública. Com efeito, 

dentre as funções do princípio da boa-fé, no âmbito da 

Administração Pública, está a de conservar os vínculos 

firmados entre a Administração e o administrado, 

baseando-se nos princípios da confiança, lealdade e 

verdade, os quais constituem elementos materiais da 

boa-fé, de modo que se possa flexibilizar ou temperar o 

princípio da estrita legalidade.

A segurança jurídica é verdadeira garantia do 

contribuinte. Encontra-se constitucionalmente 

consagrada nas limitações constitucionais ao poder de 

tributar e nos princípios ali enumerados e, como tal, deve 

ser concretizada com o exercício do princípio da 

confiança legítima, que requer a atuação de acordo com 

as expectativas geradas por condutas anteriores. O 

princípio da proteção da confiança ou da confiança 

legítima apresenta-se, assim, alicerçado na expectativa 

de que o comportamento do outro, in casu, o Estado, se 

dará da forma que usualmente acontece. 

O princípio da proteção da confiança surge 

para o Direito como manifestação subjetiva da 

segurança da jurídica e, no campo tributário, revela-se, 

para o contribuinte, como óbice às alterações 

inesperadas por parte da Administração, sedimentando, 

inclusive, casos que, pelo decurso do tempo ou pela 

prática continuada, não mais se admite a revogação ou a 

anulação do ato administrativo, fazendo prevalecer, 

assim, uma legalidade compatível com a confiabilidade 

adquirida. 

Neste sentido, à Administração se impõe o 

respeito a esse “estado de confiança legítima” e à 

condução dos seus atos de acordo com o respeito à 

confiança nela depositada pelos indivíduos quanto à sua 

forma de atuação. Para a concreta proteção do 

contribuinte, a confiança legítima há de ser considerada 

nos casos de mudanças que impliquem em restrição de 

direitos, de atos administrativos que tornem mais gravosa 

a situação do particular, bem como nas declarações 

provenientes da Administração Tributária.

Reportando-nos para a controvérsia em 

questão, evidencia-se uma contradição entre as decisões 

administrativas emanadas dos diversos órgãos e 

instâncias de um mesmo ente público: o Município de 

Camaçari.

Verificando-se as condições concretas do caso, 

pudemos identificar que as construtoras contratadas pelo 

PMCMV, quanto à aplicação da isenção sob análise, não 

receberam tratamento uniforme. A depender do órgão 

municipal responsável pela aplicação da norma isentiva, 

tivemos decisão administrativa quanto ao termo inicial de 

vigência do benefício fiscal variando entre a data da 

assinatura do contrato pela construtora com a CEF, a data 

do saneamento do requerimento isentivo e a data de 

protocolo do requerimento formulado. 

Na prática, como já dito, a própria CEF, ao 

realizar os pagamentos referentes aos serviços, já 

aplicava o benefício fiscal, sem nenhum questionamento 

quanto a este procedimento por parte do Município. Isso é 

relevante, tendo em vista que à CEF cumpriria proceder à 

retenção do tributo acaso entendesse/fosse este devido. 

Também somente à CEF cabia verificar o enquadramento 

do imóvel no PMCMV, condição legal estabelecida para 

obtenção do benefício fiscal.

Como se vê, o próprio Município entendeu, na 

quase totalidade das vezes, que o benefício fiscal 

vigoraria desde o momento da contratação da 

construtora, e nesta direção se manifestou. Ademais, a 

sobrevivência de uma única autuação fiscal revela, por si 

só, o desacerto da autuação. 

Cumpre consignar que as decisões 

administrativas devem guardar um mínimo de coerência, 

não se admitindo tratamento diferenciado para hipóteses 
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rigorosamente idênticas. Neste sentido, alerta Alexandre 

Aragão que "à Administração Pública é vedado, de forma 

geral, empregar entendimentos contraditórios e/ou 

desconformes com os precedentes antes estatuídos por 

ela própria, à vista dos mesmos elementos fáticos”. 

Assim, a vedação de conduzir-se em oposição aos 

próprios atos impede toda e qualquer ação contrária à 

 conduta administrativa validamente praticada em 

situação anterior. Neste sentido, já restou entendimento 

oassentado pelo STJ, no REsp n  605.687-AM, in verbis: “a 

ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, 

exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em 

contradição com o que foi a sua atitude anterior, 

interpretada objetivamente, de acordo com a lei”.

Analisando o caso em tela, chega-se à 

conclusão de que a Administração praticou atos 

contraditórios à ilegalidade que nesse momento aponta. 

Os diversos posicionamentos municipais atestando o 

cabimento do benefício a partir da data da assinatura do 

contrato criaram uma concreta confiança do particular 

quanto à correção de sua atuação, atuação esta que, 

protegida pelo princípio da boa-fé objetiva, deve sagrar-

se traduzida na obrigação da Administração de não 

venire contra factum proprium, isto é, de não adotar novo 

comportamento contrário à conduta anteriormente 

manifestada. 

Assim sendo, é legítimo às empresas 

envolvidas nas operações do PMCMV, ao aderirem ao 

contrato, contarem com a isenção e desconto 

assegurados. É de se supor que sem tais benesses 

teriam postura distinta e, talvez, sequer participassem do 

programa. A manutenção de decisões ou atos 

contraditórios pela Administração Pública fere, de uma só 

vez, os interesses particulares e públicos envolvidos.

Des ta r te ,  en tendemos  que  deve  a  

Administração Pública municipal adequar a sua conduta 

e adotar medida uniforme, de acordo com as regras 

preestabelecidas e amplamente divulgadas, 

respeitando, com isso, a ratio do legislador federal, 

criador do PMCMV e dos atores envolvidos em sua 

execução. 

Diante do quanto exposto, parece adequado 

asseverar que, verificando-se preenchidas as condições 

concretas inerentes à concessão do benefício fiscal, não 

pode o Município deixar de concedê-lo, sob pena de 

arbitrariamente frustrar expectativas legítimas. E, não 

menos importante, deve fazê-lo observando a maior 

amplitude temporal permitida: desde a assinatura do 

contrato.

3. DA CONCLUSÃO

Deste modo, é o opinativo da Procuradoria 

Geral do Município que, ainda que intempestivo o 

requerimento,  preenchidas as condições 

oestabelecidas no art. 1 , caput e §§, da Lei Municipal 

n° 989/2009, deverão ser concedidas as isenções nela 

previstas às empresas construtoras que firmaram 

contrato com a CEF, no âmbito do PMCMV, vigendo 

estes, desde o momento da assinatura do referido 

contrato.

É o parecer, que submeta à apreciação do 

Conselho de Procuradores do Município.

Camaçari, 10 de abril de 2019.

CAROLINA STRAUCH DE SOUZA
Procuradora Chefe do Administrativo

PORTARIA Nº. 045/2019
DE 13 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DA FAZENDA 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
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Art. 1º Indicar a servidora RENATA BRITO BERBERT 

DE CASTRO, cadastro 63234-6, para autorizar a 

movimentação financeira oriundas do SICONV – 

Sistema de Convênios.

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

publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE MAIO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

PORTARIA N° 63/2019
DE 10 DE MAIO DE 2019

Dispõe  sobre  a  aprovação  de  

desmembramento de 01 (uma) área de  

terra desmembrada da maior porção da 

Fazenda Arembepe, inscrito no Censo 

Imobiliário Municipal sob n° 112024 sob 

matrícula de n° 29.349,situados na 

Quadra I, no Distrito de Abrantes, neste 

Município de Camaçari, medindo 

7.800,00m², a ser desmembrada em 09 

(nove) novas áreas com LOTE 01 com 

área de 615,00m², LOTE 02 com área de 

500,00m², LOTE 03 com área de 

985,00m², LOTE 04 com área de 

1.000,00m², LOTE 05 com área de 

1.000,00m², LOTE 06 com área de 

1.000,00m², LOTE 07 com área de 

1.200,00m², LOTE 08 com área de 

1.000,00m² e LOTE 09 com área de 

500,00m².

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, Decreto no dia 31 de julho de 2018 e 

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 

nº 00075.22.09.005.2019, assim como as demais 

disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (uma) 

área de terras denominada FAZENDA AREMBEPE, 

situada no Distrito de Abrantes neste Município de 

Camaçari, com área total de 7.800,00m², em 09 (nove) 

novos lotes denominados: LOTE 01 com área de 

615,00m², LOTE 02 com área de 500,00m², LOTE 03 

com área de 985,00m², LOTE 04 com área de 

1.000,00m², LOTE 05 com área de 1.000,00m², LOTE 06 

com área de 1.000,00m², LOTE 07 com área de 

1.200,00m², LOTE 08 com área de1.000,00m² e LOTE 09 

com área de 500,00m². Os lotes 01, 02 e 09 não podem 

ter o uso pluriresidencial ou institucional uma vez 

que pelo Código Urbanístico Ambiental a área mínima 

para esses usos é de 720,00m² e 750,00m² 

respectivamente.

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas 

são de propriedade de MARILENE BRAGA DOS 

SANTOS, inscrito no CPF/MF sob nº: 518.164.825-87, 

conforme o registro no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e 

Hipotecas da Comarca de Camaçari – Bahia, sob a 

matrícula de nº 29.349 e Inscrito no Censo Imobiliário 

Municipal  sob n° 112024.

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

LOTE ORIGINAL

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo do 

ponto P1, situado próximo aso bordo da RUA A 

(Existente) com coordenadas UTM X=586.389,00 

Y=8.586.446,00, segue com Azimute 288° 41' 19” e 

distância de 30.00 m, confrontando com a RUA A 

(Existente), até encontrar o ponto P2. Seguindo do ponto 

P2 com Azimute 29° 37'  09” e distância de 134.00 m, 

confrontando com a A FAIXA DE DOMÍNIO DA LINHA 

DE TRANSMISSÃO, chega ao ponto P3.Seguindo do 

ponto P3  com Azimute de 119° 39' 44'' e distância 26.40 

m, confrontando com JURACI J. DE ARAÚJO COELHO, 
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chega ao ponto P4. Seguindo do ponto P4 com Azimute 

de 39° 32' 20'' e distância de 11.10m, confrontando com 

JURACI J. DE ARAÚJO COELHO, chega ao ponto P5. 

Seguindo do ponto P5 com o Azimute de 121° 07' 35'' e 

Distância de 46.50m, confrontando com JURACI J. DE 

ARAÚJO COELHO, chega ao ponto P6. Seguindo do 

ponto P6 com o Azimute de 214°  54' 00'' e distância de 

47.00m, confrontando com a RUA D (Existente), chega 

ao ponto P7. Seguindo do ponto P7 com o Azimute de 

233°50' 00'' e distância de100m, confrontando com a 

RUA D (Existente), chega ao ponto P1, ponto inicial 

dessa descrição, fechando o perímetro com área de 

7.800,00 m². 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 01

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 

descrição desde perímetro no vértice P1/P2 medindo 

30,00 m (Trinta metros) confrontando com a RUA A pelo 

oeste, com azimute N10° 55' 50.00''O, P2/P3 medindo 

18,48 (Dezoito metros e quarenta e oito centímetros) 

confrontando com a RUA D pelo sul, com Azimute N65° 

47' 09.65''O P3/P4 medindo 37,07 (Trinta e sete metros e 

sete centímetros) confrontando com o LOTE Nº 02 pelo 

leste, com azimute N 2° 26' 37.57''O P4/P1 medindo 

20,97 (vinte metros e noventa e sete centímetros) 

confrontando com A FAIXA DE DOMÍNIO DA LINHA DE 

TRANSMISSÃO pelo norte com azimute N90° 00' 00.00'' 

L . Com perímetro de 106,52m (cento e seis metros e 

cinquenta e dois centímetros) e área total de 615m² 

(Seiscentos e quinze metros quadrados). Todas as 

coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e 

encontram-se referenciadas ao Meridiano Central 39° 

WGr , tendo como o Datum o  SIRGAS2000.

LOTE Nº 02

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 

descrição desde perímetro no vértice P4/P3 medindo 

37,07 m (Trinta e sete metros e sete centímetros) 

confrontando com o lote nº 01 pelo oeste, com azimute 

N2° 26' 37.57”. O P3/P6 medindo 14,01 (Quatorze metros 

e um centímetro) confrontando com a RUA D pelo sul, 

com azimute N65° 47' 09.65”O P6/P5 medindo 42,82 

(Quarenta e dois metros e centímetros) confrontando 

com o LOTE Nº 03 pelo leste, com azimute N2° 26' 

37.57ºO P5/P4 medindo 12,53 (Doze metros e cinquenta 

e três centímetros) confrontando com A FAIXA DE 

DOMÍNIO DA LINHA DE TRANSMISSÃO pelo norte, 

com azimute N90° 00' 00.00” L, em seguida. Com 

perímetro de 106,43m (Cento e seis metros e quarenta e 

três centímetros) e área total de 500 m² (Quinhentos 

metros quadrados).

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

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 

descrição desde perímetro no vértice P5/P6 medindo 

42,82 (Quarenta e dois metros e oitenta e dois 

centímetros) confrontando com o LOTE Nº 02 pelo oeste, 

com azimute N2° 26' 37.57”O, P6/P7 medindo 23,17 

(Vinte e três metros e dezessete centímetros) 

confrontando com a RUA D pelo sul, com azimute N65° 

47' 09.65” O, P7/P8 medindo 52,33 (Cinquenta e dois 

metros e trinta e três centímetros) confrontando com o 

LOTE Nº 04 pelo leste, S2° 26' 37.57 L, P8/P5 medindo 

20,72 (Vinte metros e setenta e dois centímetros) 

confrontando com A FAIXA DE DOMÍNIO DA LINHA DE 

TRANSMISSÃO pelo norte, com azimute N90° 00' 00.00 

“L. Com perímetro de 139,04 m (Cento e trinta e nove 

metros e quatro centímetros) e área total de 985 m² 

(Novecentos e oitenta e cinco metros quadrados).

Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 
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Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o  

SIRGAS2000.

LOTE N° 04

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 

descrição desde perímetro no vértice P8/P7 medindo 

52,33 (Cinquenta e dois metros e trinta e três 

centímetros) confrontando com o LOTE Nº 03 pelo oeste, 

Com azimute S2° 26' 37.57 O, P7/P10 medindo 19,84 

(Dezenove metros e oitenta e quatro centímetros) 

confrontando com a RUA D pelo sul, com azimute N65° 

47' 09.65''O, P10/P9 medindo 60,47 (Sessenta metros e 

quarenta e sete centímetros) confrontando com o LOTE 

Nº 05 pelo leste, com azimute S2° 26' 37.57'' L, P9/P8 

medindo 17,75 (Dezessete metros e setenta e cinco 

centímetros) confrontando com A FAIXA DE DOMÍNIO 

DA LINHA DE TRANSMISSÃO pelo norte, com azimute 

N90° 00' 00.00”L. Com perímetro de 150,39 m (Cento e 

cinquenta metros e trinta e nove centímetros) e área total 

de 1.000 m² (Hum mil metros quadrados).

Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 

Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o  

SIRGAS2000.
LOTE N° 05

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 

descrição desde perímetro no vértice P9/P10 medindo 

60,47 (Sessenta metros e quarenta e sete centímetros) 

confrontando com o LOTE Nº 04 pelo oeste, com azimute 

S2° 26' 37.57”L, P10/P12 medindo 17,47 (Dezessete 

metros e quarenta e sete centímetros) confrontando com 

a RUA D pelo sul, com azimute N65° 47' 09.65” O, 

P12/P11 medindo 67,65 (Sessenta e sete metros e 

sessenta e cinco centímetros) confrontando com o LOTE 

Nº 06 pelo Leste, com azimute S2° 26' 37.57''L, P11/P9 

medindo 15,62 (Quinze metros e sessenta e dois 

centímetros) confrontando com A FAIXA DE DOMÍNIO 

DA LINHA DE TRANSMISSÃO pelo norte, com azimute 

N90° 00' 00.00''L.Com perímetro de 161,21 m (Cento e 

sessenta e um metros e vinte e um centímetros) e área 

total de 1.000 m² (Hum mil metros quadrados).

Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 

Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o  

SIRGAS2000.
LOTE N° 06

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 

descrição desde perímetro no vértice P11/P12 medindo 

67,65 (Sessenta e sete metros e sessenta e cinco 

centímetros) confrontando com o LOTE Nº 05 pelo oeste, 

com azimute S2° 26' 37.57''L, P12/P13 medindo 07,04 

(Sete metros e quatro centímetros) confrontando com a 

RUA D pelo sul, N65° 47' 09.65''O, P13/P14 medindo 

9,55 (Nove metros e cinquenta e cinco centímetros) 

confrontando com a RUA D pelo sul, N84° 43' 09.00O, 

P14/P15 medindo 71,60 (Setenta e um metros e sessenta 

centímetros) confrontando com o LOTE Nº 07 pelo leste, 

com azimute S4 49' 47.65''L, P15/P11 medindo 12,79 

(Doze metros e setenta e nove centímetros) confrontando 

com A FAIXA DE DOMÍNIO DA LINHA DE 

TRANSMISSÃO pelo Norte, com azimute N90° 00' 

00.00''L. Com perímetro de 168,63 m (Cento e sessenta e 

oito metros e sessenta e três centímetros) e área total de 

1.000 m² (Hum mim metros quadrados). Todas as 

coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e 

encontram-se referenciadas ao Meridiano Central 39° 

WGr , tendo como o Datum o  SIRGAS2000.

LOTE N° 07

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 

descrição desde perímetro no vértice P15/P14 medindo 

71,70 (Setenta e um metros e setenta centímetros) 

confrontando com o lote nº 06 pelo oeste, com azimute 

S4° 49' 47.65''L P14/P17 medindo 14,14 (Quatorze 

metros e quatorze centímetros) confrontando com a RUA 

D pelo sul, Com azimute N84° 43' 09.00'' O P17/P16 

medindo 72.66 (Setenta e dois metros e sessenta e seis 

centímetros) confrontando com o LOTE Nº 08 pelo leste, 

com azimute S0° 37' 55.37''L, P16/P15 medindo 19,31cm 
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(Dezenove metros e trinta e um centímetros) 

confrontando com A FAIXA DE DOMÍNIO DA LINHA DE 

TRANSMISSÃO pelo norte, N90° 00' 00.00'' L. Com 

perímetro de 177,71 m (Cento e setenta e sete metros e 

setenta e um centímetros) e área total de 1,200m² (hum 

mil e duzentos metros quadrados). Todas as 

coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e 

encontram-se referenciadas ao Meridiano Central 39° 

WGr , tendo como o Datum o  SIRGAS2000.

LOTE N° 08

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 

descrição desde perímetro no vértice P16/P17 medindo 

72,66 (Setenta e dois metros e sessenta e seis 

centímetros) confrontando com o LOTE Nº 07 pelo oeste, 

com azimute S0° 37' 55.37''O, P17/P18 medindo 12,22 

(Doze metros e vinte e dois centímetros) confrontando 

com a RUA D pelo sul, com azimute N84° 43' 09.00'' O, 

P18/P19 medindo 47,32 (Quarenta e sete metros e trinta 

e dois centímetros) confrontando com o LOTE Nº 09 pelo 

leste, com azimute S2° 17' 17.33''O, P19/P20 medindo 

00,57 (Cinquenta e sete centímetros), com azimute S80° 

04' 49.00'' L, P20/P21 medindo 26,40 (Vinte e seis metros 

e quarenta centímetros) confrontando com JURACI J. 

DE ARAÚJO COELHO, com azimute S0° 02' 35.00''O, 

P21/P16 medindo 14,31 (Quatorze metros e trinta e um 

centímetros) confrontando com A FAIXA DE DOMÍNIO 

DA LINHA DE TRANSMISSÃO pelo norte, com azimute 

N90° 00' 00.00'' L. Com perímetro de 173,48 m (Cento e 

setenta e três metros e quarenta e oito centímetros) e 

área total de 1.000 m² (Hum mil metros quadrados). 

Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 

Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o  

SIRGAS2000.

LOTE N °09

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 

descrição desde perímetro no vértice P19/P18 medindo 

47,32 (Quarenta e sete metros e trinta e dois centímetros) 

confrontando com o LOTE Nº 08 pelo oeste, com azimute 

S2° 17' 17.33''O, P18/P23 medindo 11,08 (Onze metros e 

oito centímetros) confrontando com a RUA D pelo sul, 

com azimute N84° 43' 09.00, P23/P22 medindo 46,50 

(Quarenta e seis metros e cinquenta centímetros) 

confrontando com JURACI J. DE ARAÚJO COELHO 

pelo leste, S1° 30' 26.00''O P22/P19 medindo 10.53 (Dez 

metros e cinquenta e três centímetros) confrontando com 

JURACI J. DE ARAÚJO COELHO pelo norte, com 

azimute S80° 04' 49.00 L. Com perímetro de 105,43 m 

(cento e cinco metros e quarenta e três centímetros) e 

área total de 500 m² (Quinhentos metros quadrados). 

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:

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, revogada a portaria nº 43/2019.

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 MAIO DE 
2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente

Diretoria de Urbanismo

PORTARIA N° 64/2019
DE 10 DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre a aprovação de 

amembramento de 03 (três) áreas 

designadas pelo LOTE 01, 02 e 03, 

situados na Quadra H, do Loteamento 

denominado “Prolongamento Colônia 

de Férias Santa Maria”, na localidade de 

Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, 

neste Município de Camaçari, medindo 

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
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Lote 01 e 02 1.778,00m² cada lote e 

Lote 03 2.010,00m², para totalizar uma 

nova área de 5.566,00m², 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, Decreto no dia 31 de julho de 2018 e 

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 

nº 03296.22.09.836.2019, assim como as demais 

disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o amembramento de 03 (três) áreas 

designadas pelo LOTE 01, 02 e 03, situados na Quadra 

H, do Loteamento denominado “Prolongamento Colônia 

de Férias Santa Maria”, na localidade de Itacimirim, 

Distrito de Monte Gordo, neste Município de Camaçari, 

medindo Lote 01 e 02 3.556,00m² e Lote 03 2.010,00m², 

para totalizar uma nova área de 5.566,00m².

Parágrafo único – As áreas ora amembradas são de 

propriedade de MARCOS ACCIOLY DE ARAÚJO, 

inscrito no CPF/MF sob nº: 782.913.645-91 e Outros, 

conforme o registros no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e 

Hipotecas da Comarca de Camaçari – Bahia, sob as 

matrículas de nº 16.580 e 43.165.

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

LOTE ORIGINAL

LOTE 01 e 02

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 

deste perímetro no vértice 01, de coordenadas N 

8.603.988,437m. e E 604.444,096m.;  deste, segue com  

azimute de 23°34'34" e distância de 60,00m., 

confrontando neste trecho com o Lote 03, até o vértice 

02, de coordenadas N 8.604.046,088m. e E 

604.469,418m.;  deste, segue com  azimute de 

115°56'17" e distância de 90,00m., confrontando neste 

trecho com a Rua 09, até o vértice 03, de coordenadas N 

8.604.005,811m. e E 604.552,224m.;  deste, segue com  

azimute de 201°37'31" e distância de 18,00m., 

confrontando neste trecho com uma Praça, até o vértice 

04, de coordenadas N 8.603.986,346m. e E 

604.544,507m.;  deste, segue com  azimute de 

271°11'36" e distância de 98,00m., confrontando neste 

trecho com a Rua 10, até o vértice 01, de coordenadas N 

8.603.988,437m. e E 604.444,096m.;  ponto inicial da 

descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 

descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 

Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema 

UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39°.WGr/EGr , 

tendo como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes 

e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no 

plano de projeção UTM, totalizando uma área de 

3.556,00m² e perímetro de 266,00m.

LOTE Nº 03

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 

descrição deste perímetro no vértice 01, de coordenadas 

N 8.604.059,115m. e E 604.443,902m.;  deste, segue 

com  azimute de 117°02'53" e distância de 30,00m., 

confrontando neste trecho com a Rua 09, até o vértice 02, 

de coordenadas N 8.604.046,088m. e E 604.469,418m.;  

deste, segue com  azimute de 203°30'53" e distância de 

60,00m., confrontando neste trecho com o Lote 01 e Lote 

02, até o vértice 03, de coordenadas N 8.603.988,438m. e 

E 604.444,096m.;  deste, segue com  azimute de 

271°11'36" e distância de 32,00m., confrontando neste 

trecho com a Rua 10, até o vértice 04, de coordenadas N 

8.603.989,164m. e E 604.409,251m.;  deste, segue com  

azimute de 26°21'06" e distância de 74,00m., 

confrontando neste trecho com o Lote 04, até o vértice 01, 

de coordenadas N 8.604.059,115m. e E 604.443,902m.;  

ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 

coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 

Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
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representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 

Meridiano Central 39°.WGr/EGr , tendo como o Datum o 

SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 

perímetros foram calculados no plano de projeção UTM, 

totalizando uma área de 2.010,00m² e perímetro de 

196,00m.

Art. 3° - s áreas resultantes do remembramento ficará 

assim descrita e caracterizada:

LOTE Nº 01 A

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a 

descrição deste perímetro no vértice 01, de coordenadas 

N 8.604.059,115m. e E 604.443,902m.;  deste, segue 

com  azimute de 117°02'53" e distância de 30,00m., 

confrontando neste trecho com a Rua 09, até o vértice 02, 

de coordenadas N 8.604.045,088m. e E 604.469,418m.;  

deste, segue com  azimute de 115°56'17" e distância de 

90,00m., confrontando neste trecho com a Rua 09, até o 

vértice 03, de coordenadas N 8.604.005,811m. e E 

604.552,224m.;  deste, segue com  azimute de 

201°37'31" e distância de 18,00m., confrontando neste 

trecho com uma Praça, até o vértice 04, de coordenadas 

N 8.603.986,346m. e E 604.544,507m.;  deste, segue 

com  azimute de 271°11'36" e distância de 98,00m., 

confrontando neste trecho com a Rua 10, até o vértice 05, 

de coordenadas N 8.603.988,437m. e E 604.444,096m.; 

deste, segue com  azimute de 271°11'36" e distância de 

32,00m., confrontando neste trecho com a Rua 10, até o 

vértice 06, de coordenadas N 8.603.989,164m. e E 

604.409,251m.;deste, segue com  azimute de 26°21'06" 

e distância de 74,00m., confrontando neste trecho com 

Lote n°04, até o vértice 01, de coordenadas N 

8.604.059,115m. e E 604.443,902m.;  ponto inicial da 

descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 

descritas estão georreferenciadas ao Sistema 

Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no 

Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 

39°.WGr/EGr , tendo como o Datum o SIRGAS 2000. 

Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 

calculados no plano de projeção UTM, totalizando uma 

área de 5.566,00m² e perímetro de 348,00m.

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento 

ficarão assim descritas e caracterizados:

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 MAIO DE 

2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente

Diretoria de Urbanismo   

PORTARIA N.º 97/2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 

BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere 

o Decreto Municipal n.° 4715/2009, e de acordo 

com o Processo nº. 0438.11.07.689.2019,

RESOLVE:

Aplicar à Empresa CONSTRUÇÕES E 

TRANSPORTES GS2 LTDA, em consonância 

com art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002, o 

art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/1993, 

combinado com a Lei Municipal N.º 803/2007, 

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
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Decretos Municipais Nºs 4.183/06 e 4.862/10, e 

de acordo com o Parecer n.º 1346/2019 da 

Procuradoria Geral do Município, a seguinte 

penalidade:

I. Suspensão temporária de participar 

das licitações e impedimento de 

contratar com a Administração 

Municipal de Camaçari pelo prazo de 

02 (dois) anos; 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 13 DE MAIO DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA

Secretário da Administração

QUARTO TERMO ADITIVO  AO CONTRATO  

Nº 172/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 

D E  C A M A Ç A R I .  C O N T R A T A D O :                                                                                            

EMPRESA 800 D ENGENHARIA LTDA - EPP. 

DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por 

finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato 

n° 172/2017;  DO PRAZO:  O contrato descrito 

na cláusula anterior fica prorrogado, de modo 

que, a partir de 30 de abril de 2019, passará a 

viger ate 30 de agosto de 2019;          DA 

RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 

pleno vigor as demais cláusulas e disposições 

do contrato originário e dos posteriores Termos 

Aditivos não modificadas por este Instrumento; 

DA ASSINATURA: Camaçari, 05 de Abril de 

2019. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 

SILVA. MUNICÍPIO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
Nº 173/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R A T A D O :                                                                                            
E M P R E S A F L E X  S O N O R A Z I Ç Ã O ,  
PRODUÇÃO E EVENTOS  LTDA - ME. DO 
OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato 
n° 173/2018;  DO PRAZO:  O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 03 de 
maio de 2019, passará a viger ate 03 de maio de 
2020; DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no 
valor global de R$ 601.048,00 (seiscentos e um 
mil e quarenta e oito reais), o qual permanece 
sem sofrer alteração, não sendo devido 
qualquer reajuste durante o pazo de vigência 
espeficifado 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 desspesa 333.90.3.00 
e fonte 6102000;     DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as 
demais cláusulas e disposições do contrato 
originário e dos posteriores Termos Aditivos não 
modificadas por este Instrumento; DA 
ASSINATURA: Camaçari, 02 de maio de 2019. 
ELIAS NATAN MORAIS DIAS. MUNICÍPIO. 

TERMO DE RESCISAO UNILATERAL DO 

CONTRATO Nº 0303/2012. CONTRATANTE: 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATANTE: 

SRA. SATILHA DE JESUS. DO OBJETO: Rescisão 

unilateral do contrato n. 0303/2012; DA RESCISÃO 

UNILATERAL O locatário/contratante dá por 

rescindido unilateralmente o contrato acima referido 

a partir de 26 de abril de 2019, em razão de não mais 

haver interesse da administração em manter o 

contrato em epígrafe, o que se faz com amparo na 

clausula décima primeira do contrato em questão. 

DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 26/04/2019. 

ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
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Nº 349/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R A T A D O :                                                                                            
EMPRESA CAMAÇARI MANUTENÇÃO SPE 
LTDA. DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Quinta da 
Contratação n° 349/2018;  DO ACRÉSCIMO:  
Tendo em vista a necessidade de acréscimo de 
itens fica, através do presente termo aditivo, 
acrescido ao valor de R$ 1.494.832,78 ( um 
milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, 
oitocentos e trinta e dois reais e setenta e oito 
centavos), correspondente a 10,46% (dez 
vírgula  quarenta e seis por cento). Deste modo, 
o valor global do contrato nº. 349/2018 passará 
a ser de R$ 15.785.271,85 (quinze milhões, 
setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e 
setenta e um reais e oitenta e cinco 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 3022/4040, elemento de 
despesa 449051/339039 e fonte 0100.000;     

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor as demais cláusulas e 
disposições do contrato originário e dos 
posteriores Termos Aditivos não modificadas 
por este Instrumento; DA ASSINATURA: 
Camaçari, 30 de abril de 2019. JOSELENE 
CARDIM. MUNICÍPIO. 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 078/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R A T A D O :                                                                                            
EMPRESA O & S LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLINICAS LTDA – ME. DO 
OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a sexta do Contraton° 
078/2015;   DO PRAZO:  O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 05 de março de 
2019, passará a viger ate 05 de março de 2020; 
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, no valor global de 
R$ 1.538.601,00 (um milhão, quinhentos e 
trinta e oito mil, seiscentos e um reais),  o qual 
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 4023, elemento de despesa 33903900 e 
fontes 0114000 e 6102000;     DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais cláusulas e disposições 
do contrato originário e dos posteriores Termos 
Aditivos não modificadas por este Instrumento; 
DA ASSINATURA: Camaçari, 25 de fevereiro 
de 2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
SUBCONTRATAÇÃO Nº 349.1/2018.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
C O N T R A T A D O :                                                                                            
EMPRESA CAMAÇARI MANUTENÇÃO SPE 
LTDA E JOTAELE LTDA EPP. DO OBJETO:  
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta Do termo de subcontratação n° 
349-1/2018;  DO ACRÉSCIMO:  Tendo em 
vista a necessidade de acréscimo de itens fica, 
através do presente termo aditivo, acrescido ao 
mesmo o  valor de R$ 149.483,27 (cento e 
quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e 
três reais e vinte e sete centavos), 
correspondente a 10,48% (dez vírgula quarenta 
e oito por cento). Deste modo, o valor global do 
contrato nº. 349-1/2018 passará a ser de R$ 
1.575.746,92 (um milhão, quinhentos e setenta 
e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e 
noventa e dois 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 3022/4040, elemento de desspesa 
449051/339039 e fonte 0100.000;     DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais cláusulas e disposições 
do contrato originário e dos posteriores Termos 
Aditivos não modificadas por este Instrumento; 
DA ASSINATURA: Camaçari, 30 de abril de 
2019. JOSELENE CARDIM. MUNICÍPIO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
SUBCONTRATAÇÃO Nº 349.2/2018.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
C O N T R A T A D O :                                                                                            
EMPRESA CAMAÇARI MANUTENÇÃO SPE 
LTDA E NTW ENGENHARIA, OBRAS E 
SERVIÇOES LTDA - EPP. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
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Cláusula Quinta do termo de subcontratação n° 
349-2/2018;  DO ACRÉSCIMO:  Tendo em 
vista a necessidade de acréscimo de itens,  
fica, através do presente termo aditivo, 
acrescido ao mesmo valor de R$ 298.966,56 
(duzentos e noventa e oito mil, novecentos e 
sessenta e seis reais e cinquenta e seis 
centavos), correspondente a 10,45% (dez 
vírgula quarenta e cinco por cento). Deste 
modo, o valor global do contrato nº. 349-1/2018 
passará a ser de R$ 3.158.602,73 (três 
milhões, cento e cinquenta e oito mil  mil, 
seiscentos e dois reais e setenta e três 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesa 
decorrentes do presente termo aditivo correrão 
por conta da ação 3022/4040, elemento de 
desspesa 449051/339039 e fonte 0100.000;     

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor as demais cláusulas e 
disposições do contrato originário e dos 
posteriores Termos Aditivos não modificadas 
por este Instrumento; DA ASSINATURA: 
Camaçari, 30 de abril de 2019. JOSELENE 
CARDIM. MUNICÍPIO. 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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