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Art. 5º Considera-se política municipal de arquivos o 
conjunto de princípios, diretrizes e programas elaborados 
e executados pela Administração Pública Municipal de 
forma a garantir a gestão, a preservação e o acesso aos 
documentos públicos municipais, bem como a proteção 
especial a arquivos privados, considerados de interesse 
público e social para o município de Camaçari.

CAPÍTULO II

Do Arquivo Público Municipal

Art. 6º Fica criado o Arquivo Público Municipal, 
subordinado a Secretaria de Administração, 

I -  formular a política municipal de arquivos e exercer 
orientação normativa, visando à gestão documental e à 
proteção especial aos documentos de arquivo, qualquer 
que seja o suporte da informação ou a sua natureza;

II -  implementar, acompanhar e supervisionar a gestão 
de documentos arquivísticos produzidos, recebidos e 
acumulados pela administração pública municipal;

III– implementar, acompanhar e supervisionar a 
organização, a preservação e o acesso aos documentos 
de valor permanente ou histórico recolhidos dos diversos 
órgãos da administração municipal;

na condição 
de Coordenação Central, tendo as seguintes 
competências:

IV - elaborar e divulgar diretrizes e normas para as 
diversas fases de administração dos documentos, 
inclusive dos documentos digitais, consoante o Modelo 
de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 
Arquivística de Documentos (e-arq Brasil), aprovado pelo 
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), para a 
organização e funcionamento do protocolo e dos 
arquivos integrantes do Sistema Municipal de 
Arquivos(SISMARQ);

V-  coordenar os trabalhos de classificação e avaliação 
de documentos públicos do município, orientar, rever e 
aprovar as propostas de Planos ou Códigos de 
Classificação e das Tabelas de Temporalidade e 
Destinação de Documentos dos órgãos e entidades da 
administração pública municipal integrantes do 
SISMARQ;

VI -  autorizar a eliminação dos documentos públicos 
municipais desprovidos de valor permanente, na 
condição de instituição arquivística pública municipal, de 
acordo com a determinação prevista no art. 9º da Lei 

LEI N° 1604/2019
      DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a criação do Arquivo Público 
Municipal de Camaçari, define as diretrizes 
da política municipal de arquivos públicos e 
privados e cria o Sistema Municipal de 
Arquivos – SISMARQ.

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:
CAPÍTULO I

Disposições gerais

Art. 1º É dever do Poder Público Municipal a gestão 
documental e a proteção especial a documentos de 
arquivos, como instrumentos de apoio à administração, à 
cultura, ao desenvolvimento científico e tecnológico e 
como elementos de prova e informação.

Art. 2º É assegurado ao cidadão o direito de acesso pleno 
aos documentos públicos municipais, cuja consulta será 
franqueada de forma ágil e de forma transparente pelo 
Poder Público Municipal, na forma desta lei, ressalvados 
aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das 
pessoas.

Art. 3º Consideram-se arquivos públicos, para os fins 
desta Lei, os conjuntos de documentos produzidos, 
recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias, 
fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, 
entidades privadas encarregadas da gestão de serviços 
públicos, em decorrência do exercício de suas atividades 
específicas, qualquer que seja o suporte da informação 
ou a natureza dos documentos.

Art. 4º Considera-se gestão de documentos o conjunto 
de procedimentos e operações técnicas referentes à sua 
produção, classificação, tramitação, uso, avaliação e 
arquivamento de documentos em fase corrente e 
intermediária, visando à sua eliminação ou recolhimento 
para guarda permanente, que assegura a racionalização 
e a eficiência dos arquivos.

LEIS



Federal nº 8.159, de1991;

VII - promover o treinamento e orientação técnica dos 
profissionais responsáveis pelas atividades arquivísticas 
das unidades integrantes do SISMARQ;

VIII -  promover e incentivar a cooperação entre os 
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, 
com vistas à integração e articulação das atividades 
arquivísticas;

IX - promover a difusão de informações sobre o Arquivo 
Público Municipal de Camaçari, bem como garantir o 
acesso aos documentos públicos municipais, 
observadas as restrições previstas em lei;

X -  realizar projetos de ação educativa e cultural, com o 
objetivo de divulgar e preservar o patrimônio documental 
sobre a história domunicípio.

Art. 7º Fica criado o órgão de apoio, denominado Arquivo 
Histórico cujo papel é a custódia de  documentos de valor 
permanente derivado do recolhimento dos diversos 
órgãos da Administração Municipal, subordinado a 
Secretaria de Cultura, na condição de Gerência da  
Coordenadoria  de  Gestão do Patrimônio Histórico do 
Município, tendo como competência:

I - custodiar, promover a organização, a preservação e o 
acesso aos documentos de valor permanente ou 
histórico recolhidos dos diversos órgãos da 
administração municipal;

II -  acompanhar o recolhimento de documentos de valor 
permanente ou histórico procedendo ao registro de sua 
entrada no referido órgão e ao encaminhamento de cópia 
desse registro às unidades de origem, responsáveis pelo 
recolhimento, além de assegurar sua preservação e 
acesso.

CAPÍTULO III

Do Sistema Municipal de Arquivos

Art. 10 Ficam organizadas sob a forma de sistema, com a 
denominação de Sistema Municipal de Arquivos 
(SISMARQ), as atividades de gestão de documentos e as 
atividades do Arquivo Histórico  no âmbito dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal.

Art. 8º O Arquivo  Histórico  vincula – se  ao  Arquivo  
Público  Municipal  para  os  estritos  efeitos do disposto 
nesta lei, sem prejuízo da subordinação  ou vinculação 
administrativa decorrente de  sua posição na estrutura 
organizacional dos órgãos e entidades da  administração  
pública municipal.

Art. 9º O Arquivo Público Municipal poderá, ainda, 
custodiar o acervo de valor permanente ou histórico 
produzido e acumulado pela Câmara de Vereadores, 
mediante acordo de cooperação firmado entre os chefes 
dos poderes Executivo e Legislativo municipais, 
constituindo, cada um, fundo documental próprio.

Art. 11 O SISMARQ tem por finalidade:

I - garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal, de forma ágil, 
transparente e segura, o acesso aos documentos de 
arquivo e às informações neles contidas, resguardados 
os aspectos de sigilo e as restrições administrativas ou 
legais;

II - integrar e coordenar as atividades de gestão de 
documentos de arquivo desenvolvidas pelos órgãos 
setoriais e seccionais que ocompõem;

III -  normatizar e acompanhar as atividades de arquivo 
permanente, desenvolvidas pelo Arquivo Histórico;

IV - disseminar normas relativas à gestão de documentos 
de arquivo; V – racionalizar a produção da documentação 
arquivística pública;

V I-  racionalizar e reduzir os custos operacionais e de 
armazenagem da documentação arquivística pública;

VII -  preservar o patrimônio documental arquivístico da 
administração pública municipal;

VIII - articular-se com os demais sistemas que atuam 
direta ou indiretamente na gestão da informação pública 
municipal.

Art. 12 Integram o SISMARQ:

I – como órgão central, o Arquivo Público Municipal de 
Camaçari; II – como órgão de apoio, o Arquivo 
Histórico;
III– como órgãos setoriais, as unidades responsáveis 
pela coordenação das atividades de gestão de 
documentos de arquivo e atividades de protocolo, nas 
secretarias municipais e órgãos equivalentes;

IV – como órgãos seccionais, as unidades responsáveis 
pelas atividades de gestão de documentos de arquivo 
nos órgãos ou entidades subordinados ou vinculadas às 
secretarias municipais e órgãos equivalentes;

Parágrafo único. O Arquivo da Câmara Municipal 
poderá integrar o SISMARQ, mediante termo de adesão 
firmado com o órgão central, devendo seguir as diretrizes 
e normas emanadas do Sistema, sem prejuízo de sua 
subordinação e vinculação administrativa.

Art. 13 O órgão de apoio, os órgãos setoriais e seccionais 
do SISMARQ vinculam-se ao órgão central para os 
estritos efeitos do disposto nesta lei, sem prejuízo da 
subordinação ou vinculação administrativa decorrente de 
sua posição na estrutura organizacional dos órgãos e 
entidades da administração pública municipal.

Art. 14 Compete ao Arquivo Público Municipal como 
órgão central do SISMARQ:

–
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I -  formular e acompanhar a Política Municipal de 
Arquivos Públicos e Privados no âmbito do Poder 
Executivo Municipal;

II - gerir o Sistema;

III - estabelecer e implementar normas e diretrizes para o 
funcionamento do órgão de apoio, dos arquivos setoriais 
e seccionais em todo o seu ciclovital;

IV -  coordenar e orientar os trabalhos de classificação e 
avaliação de documentos públicos do município, aprovar 
os Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade e 
Destinação de Documentos dos órgãos e entidades da 
administração pública municipal, bem como as 
atualizações periódicas que ocorrerem nos respectivos 
instrumentos;

V - orientar e acompanhar, junto aos órgãos setoriais 
do SISMARQ, a implementação, coordenação e 
controle das atividades, normas e rotinas de trabalho 
relacionadas à gestão de documentos nos órgãos 
setoriais e seccionais;

VI - orientar e acompanhar, junto ao Arquivo Histórico a 
implementação,  coordenação  e controle  das 
atividades, normas e rotinas de trabalho relacionadas  às  
atividades  de  documentos de valor permanente;

VII -  promover a disseminação de normas técnicas e 
informações de interesse para o aperfeiçoamento dos 
órgãos setoriais e seccionais do SISMARQ;

VIII -  promover a integração das ações necessárias à 
implementação do Sistema, mediante a adoção de novas 
tecnologias de comunicação e informação, com vistas à 
racionalização de procedimentos e modernização de 
processos;

IX - estimular e promover a capacitação, o 
aperfeiçoamento, o treinamento e a reciclagem dos 
servidores que atuam na área de gestão de documentos 
de arquivo e no tratamento dos documentos do Arquivo 
Histórico;

X -  elaborar, em conjunto com, o órgão de apoio, os 
órgãos setoriais e seccionais, planos, programas e 
projetos que visem ao desenvolvimento, agilização e 
aperfeiçoamento do SISMARQ, bem como acompanhar 
a sua execução;

XI -  manter mecanismos de articulação com o Sistema 
Nacional de Arquivos (SINAR), que tem por órgão central 
o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ).

Art. 15 Compete ao órgão de Apoio

I– implantar, coordenar e controlar as atividades de 
arranjo, descrição, preservação e acesso a documentos, 
de responsabilidade do Arquivo Histórico, em 
conformidade com  as  normas aprovadas pelo Arquivo 
Público Municipal;

II – implementar e acompanhar rotinas de trabalho 

desenvolvidas em seu âmbito de atuação e padronização 
dos procedimentos técnicos referentes às atividades de 
recolhimento e preservação de documentos ao Arquivo 
Histórico, visando o acesso aos documentos e 
informações neles contidas;

III– proporcionar aos servidores que atuam no tratamento 
dos documentos de valor Permanente capacitação, 
aper fe içoamento,  t re inamento e rec ic lagem 
indispensáveis ao bom desempenho de suas funções;

V – participar, com o órgão gestor, da formulação das 
diretrizes e metas do SISMARQ.

Art. 16 Compete aos órgãos setoriais:

I -  implantar, coordenar e controlar as atividades de 
gestão de documentos de arquivo, em seu âmbito de 
atuação e de seus seccionais, em conformidade com as 
normas aprovadas pelo Arquivo Público Municipal;

II -  implementar e acompanhar rotinas de trabalho 
desenvolvidas em seu âmbito de atuação e de seus 
seccionais, relativamente à padronização dos 
procedimentos técnicos referentes às atividades de 
produção, classif icação, registro, tramitação, 
arquivamento, empréstimo, consulta, expedição, 
avaliação, eliminação, transferência, recolhimento e 
preservação de documentos ao Arquivo Público 
Municipal, visando o acesso aos documentos e 
informações neles contidas;

III -  elaborar propostas para os Planos de Classificação 
de Documentos de Arquivo, com base nas funções e 
atividades desempenhadas pelo órgão ou entidade, bem 
como acompanhar a sua aplicação em seu âmbito de 
atuação e de suas seccionais;

IV -  proporcionar aos servidores que atuam na área de 
gestão de documentos de arquivo a capacitação, 
aper fe içoamento,  t re inamento e rec ic lagem 
indispensáveis ao bom desempenho de suas funções;

V  participar, com o órgão gestor, da formulação das 
diretrizes e metas do SISMARQ.

Art. 17 O SISMARQ deverá contar com um sistema 
informatizado de gestão arquivística de documentos que 
atenda aos dispositivos contidos no e-arq Brasil, 
destinado à operacionalização, integração e 
modernização dos serviços arquivísticos dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal, em 
especial no que tange às atividades de protocolo e 
disseminação de informações.

CAPÍTULO IV

Dos documentos públicos municipais

Art. 18 São arquivos públicos municipais os conjuntos de 
documentos produzidos e recebidos, por órgãos e 
entidades públicos de âmbito municipal, em decorrência 
de suas funções administrativas e legislativas.
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Parágrafo único. São também públicos os conjuntos de 
documentos produzidos e recebidos por agentes do 
Poder Público, no exercício de seu cargo e/ou função; por 
pessoas físicas e jurídicas que, embora se submetam a 
regime jurídico de direito privado, desenvolvam 
atividades públicas, por força de lei; pelas empresas 
públicas, sociedades de economia mista, fundações 
privadas instituídas por entes políticos e territoriais e 
pelas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos referentes a atos praticados no exercício das 
funções delegadas pelo Poder Público Municipal.

Art. 19 Às pessoas físicas e jurídicas mencionadas no 
parágrafo único do art. 18 compete a responsabilidade 
pela preservação adequada dos documentos produzidos 
e recebidos no exercício de atividades públicas.

Art. 20 Os documentos públicos julgados de valor 
permanente que integram o acervo arquivístico das 
empresas em processo de desestatização, parcial ou 
total, serão recolhidos ao Arquivo Público Municipal de 
Camaçari, por serem inalienáveis e imprescritíveis, 
conforme dispõe o art. 10 da Lei Federal nº 8.159, de 
1991.

§ 1º O recolhimento de que trata este artigo constituirá 
cláusula específica de edital nos processos de 
desestatização.

§ 2º Os documentos de valor permanente poderão ficar 
sob a guarda das instituições mencionadas no art. 20, 
enquanto necessários ao desempenho de suas 
atividades.

Art. 21 A cessação de atividades de instituições públicas 
e de caráter público implica o recolhimento de seus 
documentos ao Arquivo Histórico de Camaçari, ou sua 
transferência à instituição sucessora.

Art. 22 Os documentos públicos municipais são 
identificados como correntes, intermediários e 
permanentes.

§ 1º Consideram-se documentos correntes aqueles em 
curso ou que, mesmo sem movimentação, constituem 
objeto de consultas frequentes.

§ 2º Consideram-se documentos intermediários aqueles 
que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, 
por razões de interesse administrativo, aguardam sua 
eliminação ou recolhimento para a guarda permanente.

§ 3º Consideram-se permanentes os conjuntos de 
documentos de valor histórico, probatório e informativo, 
que devem ser definitivamente preservados.

Art. 23 A eliminação de documentos produzidos e 
recebidos pela administração pública municipal e por 
instituições municipais de caráter público só deverá 
ocorrer se prevista na Tabela de Temporalidade de 
documentos do órgão ou entidade, mediante autorização 
do Arquivo Público Municipal de Camaçari, conforme 
determina o art. 9º da Lei Federal nº 8.159, de 1991, e de 

acordo com a resolução nº 7, de 20 de maio de 1997, do 
Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, que dispõe 
sobre os procedimentos para a eliminação de 
documentos no âmbito dos órgãos e entidades 
integrantes do Poder Público.

Art. 24 Os documentos de valor permanente são 
inalienáveis e imprescritíveis, de acordo com o artigo 10 
da Lei Federal nº 8.159, de 1991, e ficará sujeito à 
responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma 
da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir 
documentos de valor permanente ou considerado como 
de interesse público e social, de acordo com o artigo 25 
da mesma lei.

CAPÍTULO V

Das Comissões Permanentes de Avaliação de 
Documentos

Art. 25 Será constituída Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos (CPAD), que terá a 
responsabilidade de realizar o processo de análise dos 
documentos produzidos e acumulados no seu âmbito de 
atuação, com vistas a estabelecer prazos para sua 
guarda nas fases corrente e intermediária e sua 
destinação final, ou seja, eliminação ou recolhimento 
para guarda permanente, os quais deverão integrar a 
Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos 
de Arquivo dos órgãos ou entidades.

§ 1º Todos os procedimentos referente as atribuições, 
procedimentos, competências e formação das 
Comissões Permanentes de Avaliação de documentos, 
nas demais Secretarias da Prefeitura municipal de 
Camaçari, assim como os procedimentos referentes ao 
recolhimento de documentos para o Arquivo Público 
Municipal serão regulamentos por Decreto.

CAPÍTULO VI

Dos Arquivos Privados de Interesse Público e 
Social

Art. 26 Consideram-se arquivos privados os conjuntos de 
documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas 
ou jurídicas em decorrência de suas atividades.

Art. 27 Os arquivos privados de pessoas físicas ou 
jurídicas poderão ser declarados de interesse público e 
social, por decreto do prefeito, desde que contenham 
conjuntos de documentos relevantes para a história, a 
cultura e o desenvolvimento científico e tecnológico do 
município de Camaçari.

Parágrafo único. Todos os procedimentos referentes ao 
recolhimento dos arquivos privados, declarados de 
Interesse Público e Social, para o Arquivo Histórico serão 
regulamentos por Decreto.

CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias
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Art.28 Todos  os servidores Arquivologistas nomeados e 
aqueles que serão futuramente nomeados, serão lotados 
no Arquivo Público Municipal e no Arquivo Histórico.

CAPÍTULO I

Art. 29 É proibida toda e qualquer eliminação de 
documentos produzidos, recebidos ou acumulados pela 
Administração Pública Municipal, no exercício de suas 
funções e atividades, sem a autorização prévia do 
Arquivo Público Municipal.

Art. 30 Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e 
administrativa, na forma do art. 25 da Lei Federal nº 
8.159, de 1991, e da seção IV, do capítulo V, da lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, aquele que desfigurar 
ou destruir, no todo ou em parte, documento de valor 
permanente ou considerado, pelo Poder Público, como 
de interesse público e social.

Art. 31 As disposições desta lei aplicam-se às 
autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo 
Poder Público Municipal, empresas públicas, da 
Administração indireta, sociedades de economia mista, 
entidades privadas encarregadas da gestão de serviços 
públicos.

Art. 32 O Poder Executivo Municipal regulamentará a 
presente Lei em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
de sua publicação.

Art. 33 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1605/2019
      DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a autorização para que 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte funcionem nas residências de seus 
titulares no Município de Camaçari e dá 
outras providências.

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 As Microempresas e as Empresas de 
Pequeno Porte podem estabelecer-se e funcionar na 
residência de seus titulares, desde que:

I -não estejam situadas em áreas ou zonas de 
preservação ambiental, salvo quando apresentado 
habite-se ou documento equivalente;

II -não ocupem faixas ou áreas "non edificandi";
III - não ocupem partes comuns ou unidades de 
edificações multifamiliares de uso exclusivamente 
residencial, sem a autorização, com unanimidade do 
condomínio.

§ 1º - O funcionamento de atividades em unidades 
multifamiliares será restrito, com requisites definidos 
em regulamento;

§ 2º - Estendem-se os efeitos desta Lei à utilização 
profissional de suas residências por profissionais 
liberais de quais quer atividades.

Art. 2º A autorização para o estabelecimento e o 
funcionamento será de 02 (dois) anos, podendo ser 
determinado o seu cancelamento em  prazo inferior, 
quando:

I -a atividade contrariar as normas de higiene, saúde, 
segurança, trânsito e outras de ordem pública;
II -forem infringidas disposições relativas ao controle 
da poluição ou causar incômodos à vizinhança ou 
danos e prejuízos ao meio ambiente;
III - comprovadamente o imóvel não for utilizado 
como residência pelo titular da empresa.

Parágrafo único: findo o prazo previsto no caput, a 
autorização poderá:
I -ser renovada por sucessivos períodos de 02 anos;
II -ser objeto de novo pedido, o que ocorrerá quando 
houver modificação na atividade, empresa ou 
endereço.

Art. 3º Os imóveis ocupados pelas Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte serão considerados 
residenciais para efeito de lançamento e cobrança de 
Imposto sobre a Propriedade e Territorial Urbano - 
IPTU enquanto o imóvel for utilizado como residência 
pelo titular da empresa.

Parágrafo Único. Os benefícios da presente Lei não 
geram direitos adquiridos e nem permitem que haja 
transformação do uso residencial para comercial.

Art. 4º O Poder Executivo Municipal regulamentará 
esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
data da sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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PORTARIA Nº 166/2019
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa PV VIAGENS E 
T U R I S M O  LT D A ,  e  d á  o u t r a s  
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 
da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e 
o  t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
03456.18.08.705.2019, de 16 de maio de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à empresa  PV 
VIAGENS E TURISMO LTDA, estabelecida no 
Shopping Camaçari, Via Parafuso, s/n, sala 1006, 
Bairro Industrial, Camaçari/BA, CEP: 42.800-938, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda – CNPJ/MF nº 32.297.191/0001-91, 
inscrição mobiliária nº 37330001, conforme permissivo 
legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 
1.101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes 
moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os exercícios de 2019 e 
2020, com efeitos a partir de 16/05/2019;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção 
concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 16 de 
maio de 2019, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009, incluído 
pela Lei 1.570/2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE DEZEMBRO 
DE 2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

 

PORTARIA N.º 44 /2019
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE DEZEMBRO 2019

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

Institui como Gestor da Parceria com 
Organização Socioassistencial para 
e x e c u ç ã o  d e  a t i v i d a d e s  d e  
A c o l h i m e n t o  d e  C r i a n ç a s  e  
Adolescentes na modalidade Casa Lar.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em consonância com Art. 21 do Decreto 
Municipal n 6.875/2018 

Considerando o que prevê os artigos 32 e 33 do 
decreto municipal nª 6875/2018 de 18/05/2018;

Considerando ainda o artigo 35 do decreto municipal 
nª 6875/2018 de 18/05/2018 e o art. 61 da lei federal nª 
13.019/2014.

RESOLVE:

Art. 1° - Instituir como Gestor das parcerias celebradas 
com Organização socioassistencial para execução de 
atividades de Acolhimento Institucional de vinte 
Crianças e Adolescentes na modalidade Casa Lar:

· Débora Cristina Santana Reis – MAT: 6100-1
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ALTERA A RESOLUÇÃO 
Nº 08/2019 - CMDCA

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA 
RESOLUÇÃO Nº08/2019, NA QUAL 
AMPLIA VALOR DE RECURSOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRAINÇA E DO  ADOLESCENTE - 
FMDCA, NO PLANO DE APLICAÇÃO – 
2019,  DESTINADO AO CHAMAMENTO 
PÚBLICO - 2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE – CMDCA DE CAMAÇARI- BA, no 
uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 
216/91, alterada pela Lei Municipal nº. 859/2008, bem 
como pelo art. 139 Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA), torna público 
ampliação do valor de recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, 
no Plano de aplicação -  2019, destinado ao 
Chamamento Público – 2019, em cumprimento a 
deliberação por unanimidade dos Conselheiros 
presentes na Reunião Extraordinária realizada no dia 
04 de dezembro de 2019.

CONSIDERANDO:

· A responsabilidade do CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
CMDCA na construção de políticas públicas adequadas 
às reais necessidades de atendimento às crianças e 
adolescentes do município, por se tratar de um órgão 
consultivo, deliberativo e fiscalizador da política 
municipal da defesa, proteção e promoção dos direitos de 
criança e adolescentes em todos os níveis, conforme 
previsto no ECA.

· Que cabe Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA estabelecer critérios de 
utilização dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – FMDCA, através do Plano 
de Ação e Aplicação das doações subsidiadas e demais 
receitas, obedecendo ao disposto no parágrafo 2º do 
artigo 260 do ECA e Resolução 137/2010 do Conselho 
Nacional dos Diretos da Criança e do Adolescente – 
CONANDA.

RESOLVE:

Art. 1. Autorizar alteração do valor do recuso, destinado 
ao edital de Chamamento público do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
FMDCA de 2019, para celebração de parcerias e 
assinatura  Termo de fomento entre organizações da 
sociedade civil (OSC), regularmente cadastradas no 
Conselho municipal dos direitos das crianças e 
adolescentes – CMDCA, de Camaçari –BA, no ano 

vigente.

Art. 2. Fica alterado o valor de R$ 700.000,00 
(setecentos mil) inicialmente previsto no Plano de 
Aplicação 2019, para o valor de R$ 1.000,000,00 (um 
milhão de reais), visando atender ao número maior de 
projetos.

Art. 3. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 09 de dezembro de 2019.

José Hilton Alves dos Santos
Presidente do CMDCA/Camaçari-BA

RESOLUÇÃO CME Nº 2/2019
DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

Autorizar por 2 (dois) anos o funcionamento da Educação 
Infantil na unidade escolar Maple Bear Canadian 
School.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007, e o artigo 14, da Resolução CME n.º 
02/02, da Lei de Diretrizes e Bases –LDB 9394/96, 
considerando a necessidade de Autorização de 
Funcionamento do estabelecimento de ensino, 
integrante do Sistema Municipal de Ensino de Camaçari, 
Estado da Bahia; e, o disposto no Parecer CME nº 
15/2019,

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar o funcionamento da Educação Infantil 
na unidade escolar denominada Maple Bear 
Canadian School, 

mantida 
pela 

, sob CNPJ: 15179.690/0016-41(Filial).

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

ACBEU 

ACBEU 
localizada na Rodovia BA 099, Estrada 

do Coco, s/n, CEP: 42.825-001 Camaçari/Bahia; 
Associação Cultural Brasil Estados Unidos - 

ACBEU

Art. 2º -

Art. 3º - Aprovar o Regimento Escolar.

 Convalidar os estudos, anteriormente realizados 
pelos(as) educandos(as), de acordo com o Parecer CME 
n.º 15/2019, Camaçari-BA, no mesmo Estabelecimento 
de Ensino.
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Camaçari, 24 de outubro de 2019.

Lenieverson Nascimento de Santana Santos
Presidente do CME

RESOLUÇÃO CME Nº 3/2019
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

Autorizar por 2 (dois) anos o funcionamento da Educação 
Infantil na unidade escolar Escola Comunitária Recanto 
das Árvores.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007, e o artigo 14, da Resolução CME n.º 
02/02, da Lei de Diretrizes e Bases –LDB 9394/96, 
considerando a necessidade de Autorização de 
Funcionamento do estabelecimento de ensino, 
integrante do Sistema Municipal de Ensino de Camaçari, 
Estado da Bahia; e, o disposto no Parecer CME nº 
34/2019,

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar o funcionamento da unidade escolar 
denominada Escola Comunitária Recanto das Árvores, 

mantida pelo 

, sob CNPJ: .

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

Camaçari, 06 de dezembro de 2019.

Lenieverson Nascimento de Santana Santos
Presidente do CME

RESOLUÇÃO CME Nº 4/2019
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

Renova a autorização de funcionamento da Escola e 
Creche Comunitária Carmem Mirim. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007, e o artigo 14, da Resolução CME n.º 
02/02, da Lei de Diretrizes e Bases –LDB 9394/96, 
considerando a necessidade de Autorização de 

localizada na Avenida Luiz Gonzaga, n.º 01, bairro Phoc 
III CEP: 42.804-640, Camaçari/Bahia; 
Centro Comunitário de Desenvolvimento Recanto das 
Árvores 05.611.902/0001-88

Art. 2º -

Art. 3º - Aprovar o Regimento Escolar.

 

 Ficam declarados convalidados os estudos, 
anteriormente realizados pelos(as) educandos(as), de 
acordo com o Parecer CME n.º 34/2019, Camaçari-BA, 
no mesmo Estabelecimento de Ensino.

Funcionamento do estabelecimento de ensino, 
integrante do Sistema Municipal de Ensino de Camaçari, 
Estado da Bahia; e, o disposto no Parecer CME nº 
35/2019,

RESOLVE

Art. 1º - Renovar a Autorização de funcionamento da 
unidade escolar denominada Escola e Creche 
Comunitária Carmem Mirim, 

mantida pela  sob CNPJ: 

Camaçari, 06 dezembro de 2019.

Lenieverson Nascimento de Santana Santos
Presidente do CME

RESOLUÇÃO CME Nº 5/2019
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

Reconhecer a unidade escolar, denominada Creche e 
Escola Família Feliz.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007, e o artigo 14, da Resolução CME n.º 
02/02, da Lei de Diretrizes e Bases –LDB 9394/96, 
considerando a necessidade de Reconhecer 
estabelecimentos de ensino, integrante do Sistema 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 33/2019,

RESOLVE

Reconhecer a unidade escolar, denominada

Camaçari, 06 de dezembro de 2019.

 
localizada na Rua Principal, 

s/n, Jardim Limoeiro, CEP: 42.802-580, Camaçari, 
Bahia; Associação da (ESCAM),
05.146.726/0001-50 para ministrar a Educação Básica – 
etapa da Educação Infantil nos seguimentos de Creche e 
Pré-Escola, a partir de março de 2019 até 31 de março 
2021.

Art. 2º – Aprovar o Regimento Escolar.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

localizada na Rua das 
Maravilhas, bairro Parque das Mangabas, CEP: 42.800-
970, Camaçari, Bahia.; Instituição 
Filantrópica Família Feliz, sob CNPJ: 14.848.214/0001-
27.

Art. 2º -Aprovar o Regimento Escolar.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 

Art. 1º -  
Creche Escola Família Feliz, 

mantida  pela 

Lenieverson Nascimento de Santana Santos
Presidente do CME
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RESTRUTURAÇÃO DO CALENDÁRIO 
LETIVO DE 2019

PORTARIA Nº 168/2019 
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
amembramento de 03 ( três ) áreas 
designadas pelo lote  n° 2117 com área de 
1.000.00m², lote nº 2118  com área de 
1.000.00m² e lote nº 2119 com área de 
1.000.00m² ambos situados na Quadra EH  
denominado Loteamento Parque Real 
Serra Verde, no  Distrito Sede de Camaçari. 
As áreas a serem amembradas resultarão 
em uma área total denominada lote 
2117/18/ 19 com área de 3.000,00m², 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, nº 00458.22.09.836.2019, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o amembramento de 03 ( três ) áreas de 
terra, lote n°  2117 e 2118 averbados em uma mesma 
matrícula sob. Censo Imobiliário Municipal de n° 004351-
6 e 004350-8 e lote n° 2119,  sob. matrícula de n° 10.049 
e Censo Imobiliário Municipal de n° 007536-1, 
integrantes do Loteamento Parque  Real Serra Verde, 
Distrito Sede de Camaçari, neste município, a ser 
amembrados em 01 (uma) área total de 3.000,00m².
 
Parágrafo único – As áreas ora amembradas são de 
propriedade de DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL , 
com sede na Rua Ubaldo P. R. da Fonte 200, Loteamento 
Jardim Belo Horizonte, Quadra 06, Lote 25, Galpão 05, 
Pitangueiras, Lauro de Freitas- Bahia, CNPJ sob. n° 
04.858.243/0001-16, representados por  seus sócios: 
ARIVALDO DOS REIS PASSOS, ANTONIO CARLOS 
ALMEIDA ALVES e LUCIANA GUIMARAES ALVES, 
conforme o contrato social
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MESES
NÚMERO DE

DIAS LETIVOS
PERÍODO/

DATA

SÁBADOS
LETIVOS

Abril 10 15 a 30/04/2019 -

Maio 22 02 a 31/05/2019 11/05/2019 

Junho 13 03 a 19/06/2019 15/06/2019

Julho 21 03 a 31/07/2019 06/07 e 27/07/2019

Agosto 22 01 a 30/08/2019 10/08 e 24/08/2019  

Setembro 21 02 a 30/09/2019 14/09 e 21/09/2019

Outubro 21 01 a 31/10/2019 05/10 e 19/10/2019 

Novembro 20 01 a 29/11/2019  09/11 e 23/11/2019

Dezembro 15 02 a 20/12/2019 07, 14 e 21/12/19

Janeiro/2020 17 08 a 30/01/2020 11, 18 e 25/01/2020

TOTAL DE
DIAS

LETIVOS
182 18

TOTAL
GERAL 200

DATAS COMEMORATIVAS E FERIADOS

MÊS DATA/PERÍODO
COMEMORAÇÕES/

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
FERIADOS

MAIO
01 Dia do Trabalhador

13 Dia Nacional de Luta Contra o Racismo

JUNHO

05 Dia Mundial do Meio Ambiente

20 Corpus Cristi

24 São João

JULHO
02 Independência da Bahia

03 Reinício das aulas – Segundo Semestre

AGOSTO

11 Dia do Estudante

22
Dia do Folclore Brasileiro

SETEMBR
O

07 Independência do Brasil Desfiles Temáticos

28 Emancipação Política de Camaçari Desfiles Temáticos

OUTUBRO

12 Nossa Senhora Aparecida

15 Dia do Professor

28 Dia do Funcionário Público

NOVEMBR
O

02 Finados

15 Proclamação da República

20 Dia da Consciência Negra

DEZEMBR
O

25 Natal

JANEIRO/2
020

01 Confraternização Nacional

07 Dia de São Tomaz de
Cantuária

ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES  LETIVAS  PARA A EDUCAÇÃO  INFANTIL, ANOS INICIAIS E

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA

I UNIDADE LETIVA II UNIDADE LETIVA III UNIDADE LETIVA

Período 15/04 a 

27/07/2019

Período 29/07 a 19/10/2019 Período 21/10 a

30/01/2020

Dias Letivos 67 Dias Letivos 65 Dias Letivos 68

Sábados

Letivos

11/05/2019 

Sábados

Letivos

10/08 e 24/08/2019 

Sábados

Letivos

09/11 e

23/11/2019

15/06/2019 14/09 e 21/09/2019 11, 14 e

21/12/19

 27/07/2019 05/10 e 19/10/2019 11, 18 e

25/01/2020

Conselho de

Classe/Análi

se de

Processos

27/07/2019

Conselho de

Classe/Análise

de Processos

19/10/2019 

Conselho de

Classe/Anális

e de

Processos

04/02/2020

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

a) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Nº 9.394/96;
b) Lei Municipal Nº 317/94;
c) Lei Municipal Nº 1.415/2015;
d) Resolução CME Nº 01/1998;
e) Resolução CME Nº 01/2010;
f) Instrução Normativa SEDUC Nº 01/2015;
g) Instrução Normativa SEDUC Nº 01/2016.
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Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE 2117/2118 (Área: 2.000,00m²)

Levantamento Cadastral de um lote de terra denominado 
lote 2117/2118 pertence ao Loteamento Parque Real 
Serra Verde, situado na Quadra EH, Rua Aquino, 
Camaçari-BA, de propriedade de Delmar Analytical do 
brasil, medindo 2.000,00m².
O referido lote tem 50.00m de frente para  rua Aquino, 
50.00m de fundo limitando-se com os lotes 2112 e 2113, 
40.00m do lado esquerdo, confrontando-se com Lote 
2119 a ser amembrado,  40.00m pelo lado direito, 
confrontando com proprietário desconhecido, totalizando 
uma área 2000.00m² e Perímetro 180.00 m                                            

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo do marco V3 
de coordenadas planas 8589668.406  m Norte e 
577930.835 m Leste,  seguindo com distância de 40.00 
m e azimute plano de 67°5'27" chega-se ao marco V4 de 
coordenadas planas  8589683.977 m Norte e 
577967.680 m Leste, confrontando neste trecho com 
Proprietário Desconhecido, dai seguindo com a  
distancia 50.00m, e azimute plano de 157°5'27",  chega-
se ao marco V5 de coordenadas planas 8589637.921  m 
Norte e 577987.143 m Leste, confrontando neste trecho 
com os lotes 2112 e 2113, dai seguindo com distância de 
40.00 m e azimute plano de 247°5'27",  chega-se ao 
marco V2 de coordenadas planas 8589622.350 m Norte 
e 577950.298  m Leste,  confrontando neste trecho com 
o lote 2119 a ser amembrado, dai seguindo com distância 
de 50.00m e azimute plano de 336°28'49", chega-se ao 
marco V3, ponto final da descrição deste perímetro, 
confrontando neste trecho com rua Aquino, perfazendo 
uma área de 2000.00m²  e perímetro de 180.00m. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas 
ao Sistema DATUM SIRGAS 2000 e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, tendo como datum 
o Arbitrário. Todos os azimutes, distâncias e perímetro, 
foram calculados no plano de projeção UTM.

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

LOTE Nº 2119
 (Área: 1.000,00 m²)

Levantamento Cadastral de um lote de terra denominado 
lote 2119 pertence ao Loteamento Parque Real Serra 
Verde, situado na Quadra EH, Rua Aquino, Camaçari-
BA, de propriedade de Delmar Analytical do brasil, 
medindo 1.000,00m².

LIMITES e CONFRONTANTES: O referido lote tem 
25.00m de frente para rua Aquino, 25.00m de fundo 
limitando-se com o lote 2111, 40.00m do lado esquerdo, 
confrontando-se com a rua do Brejo,  40.00m pelo lado 
direito, confrontando com o lote 2118 a ser amembrado, 
totalizando uma área 1000.00m² e Perímetro 90.00 m.

Partindo do marco V1 de coordenadas planas 
8589599.321 m Norte e 577960.030 m Leste,  seguindo 

com distância de 25.00 m e azimute plano de 336°28'49" 
chega-se ao marco V2 de coordenadas planas  
8589622.350 m Norte e 577950.298 m Leste, 
confrontando neste trecho com a  rua Aquino, dai 
seguindo com a  distancia 40.00m, e azimute plano de 
67°5'27" chega-se ao marco V5 de coordenadas planas 
8589637.921  m Norte e 577987.143 m Leste, 
confrontando neste trecho com o lote 2117/2118 a ser 
amembrado, dai seguindo com distância de 25.00 m e 
azimute plano de 157°5'27",   chega-se ao marco V6 de 
coordenadas planas 8589614.892 m Norte e 577996.875 
m Leste,  confrontando neste trecho com o lote 2111, dai 
seguindo com distância de 40.00m e azimute plano de 
247°5'27",  chega-se ao marco V1, ponto final da 
descrição deste perímetro, confrontando neste trecho 
com a rua do Brejo, perfazendo uma área de 1000.00m²  
e perímetro de 90.00m. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema DATUM 
SIRGAS 2000 e encontram-se representadas no 
Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 
39°00', fuso -24, tendo como datum o Arbitrário. Todos os 
azimutes, distâncias e perímetro, foram calculados no 
plano de projeção UTM.

Lote 2117/2118/2119  (Área:3.000,00 m²)

O referido lote tem 75.00m de frente para Rua Aquino, 
75.00m de fundo limitando-se com os lotes 2111, lote 
2112 e lote 2113, 40.00m do lado esquerdo, 
confrontando-se com a rua do Brejo,  40.00m pelo lado 
direito, confrontando com proprietário desconhecido, 
totalizando uma área 3000.00m² e Perímetro 230.00 m.

   LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo do marco V1 
de coordenadas planas 8589599.321 m Norte e 
577960.030 m Leste,  seguindo com distância de 75.00 
m e azimute plano de 336°28'49" chega-se ao marco V3 
de coordenadas planas  8589668.406  m Norte e 
577930.835 m Leste, confrontando neste trecho com a 
rua Aquino, dai seguindo com a  distância 40.00m, e 
azimute plano de 67°5'27" chega-se ao marco V4 de 
coordenadas planas 8589683.977 m Norte e 577967.680 
m Leste, confrontando neste trecho com proprietário 
desconhecido, dai seguindo com distância de 75.00 m e 
azimute plano de 157°5'27",   chega-se ao marco V6 de 
coordenadas planas 8589614.892 m Norte e 577996.875 
m Leste,  confrontando neste trecho com os lotes 2111, 
lote 2112 e lote 2113, dai seguindo com distância de 
40.00m e azimute plano de 247°5'27",  chega-se ao 
marco V1, ponto final da descrição deste perímetro, 
confrontando neste trecho com a rua do Brejo, 
perfazendo uma área de 3000.00m²  e perímetro de 
230.00m. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema DATUM SIRGAS 2000 e 
encontram-se representadas no Sistema U T M, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24, 
tendo como Datum o Arbitrário. Todos os azimutes, 
distâncias e perímetro, foram calculados no plano de 
projeção UTM.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.
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Art. 5°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

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 04 DE DEZEMBRO 
DE 2019.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

TERMO DE ACORDO

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO CONDOMÍNIO URBANÍSTICO 
DENOMINADO CONDOMÍNIO VILA NATUREZA VIVA, 
NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do condomínio urbanístico denominado CONDOMÍNIO 
VILA NATUREZA VIVA, 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, neste ato representado pelo Sr. 
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, 
FRANCISCO JOSÉ SOUZA DE ATHAYDE, brasileiro, 
solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF 013.066.455-
30, residente e domiciliado no Condomínio Alphaville, 
quadra V, lote 22, Vila de Abrantes, Camaçari/BA, 
doravante denominado PROPRIETÁRIO, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas para desmembramento e 
implantação do Condomínio Urbanístico denominado 
VILA NATUREZA VIVA, tendo em vista o constante 
Processo Administrativo nº. 02313.22.09.837.2019 de 11 
de outubro de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
LOTE E DOCUMENTAÇÃO
Área própria, designada como GLEBA DE TERRA 02, 
desmembrada da maior porção do SÍTIO ÁGUA 
COMPRIDA, registrada no 1º Ofício de Registro de 
Imóveis de Camaçari, sob Matrícula nº 50.129, medindo 
66.820,00 m² (sessenta e seis mil oitocentos e vinte 
metros quadrados), situado na Rodovia Estadual BA 
099, Estrada do Coco, Km 14, Distrito de Abrantes no 
Município de Camaçari, Bahia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DESMEMBRAMENTO E 

DOAÇÕES DE ÁREAS AO DOMÍNIO PÚBLICO
Como forma de viabilizar a implantação do 
empreendimento do tipo condomínio urbanístico, 
denominado “Condomínio Vila Natureza Viva”, o lote 
caracterizado na Cláusula Segunda:

I – Lote do empreendimento, do tipo condomínio 
urbanístico, denominado “Vila Natureza Viva”:

ÁREA VILA NATUREZA VIVA: 35.435,25m² 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice ATQ-M-
0086A, georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, de Longitude -
38°14'56,991" e Latitude -12°49'19,221" e Altitude 
4,66m; deste segue confrontando com o Imóvel 
denominado Parque dos Ipês, propriedade de Adriano 
Souza de Athayde, com o  azimute 151°03' por uma 
distância de 308,81m até o vértice ATQ-M-0087, de 
Longitude -38°14'52,048" e Latitude -12°49' 28,015" e 
Altitude 9,28m; deflexão à direita segue com o mesmo 
confrontante com os seguintes azimutes e distancias: 
azimute 196°32' por uma distância de 119,95m   até  o   
vértice   ATQ-P-0295,  de 

Longitude -38°14' 53,180" e Latitude -12°49'31,757” e 
Altitude  8,66m; azimute 253°08' por uma distância de 
19,04m  até o vértice ATQ-M-0084, de Longitude -
38°14'53,784" e Latitude -12°49'31,937" e Altitude 
8,60m; deflexão à direita segue confrontando com o 
azimute 331°21' por uma distância de 357,61m  até o 
vértice ATQ-M-0083A, de Longitude -38°14' 59,470" e 
Latitude -12°49'21,721" e Altitude 5,45m; deflexão à 
direita segue confrontando com a Área Reservada 02, 
com os seguintes azimutes e distancias: azimute  41°52' 
por uma distância de 34,44m  até o vértice ATQ-P-
0279A, de Longitude -38°14' 58,708"; Latitude -
12°49'20,886" e Altitude 6,83m; azimute de 43°21' por 
uma distância de 30,60m  até o vértice ATQ-P-0280A, de 
Longitude -38°14'58,011" e Latitude -12°49'20,161" e 
Altitude 5,54m; azimute de 46°29' por uma distância de 
24,65m  até o vértice ATQ-P-0280R1, de Longitude -
38°14'57,418" e Latitude -12°49'19,609" e Altitude 
5,60m, deste cruza a via de acesso ao Condomínio, com 
azimute 47°15' por uma distância de 12,16m  até o vértice 
ATQ-P-0280R2, de Longitude -38°14'57,121" e Latitude 
-12°49'19,340" e Altitude 5,60m, deste segue 
confrontando com a Área Reservada 01, com azimute 
47°08' por uma distância de 5,37m  até o vértice ATQ-M-
0086A,  ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas na Superfície Geodésica 
Local, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano do Sistema Geodésico Local.

II – Lotes destinados ao proprietário:

GLEBA 01: 2.891,31m² 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice ATQ-M-
0086, georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, de Longitude -
38°14'58,548" e Latitude -12° 49'16,480" e Altitude 
4,66m; deste segue confrontando com o Imóvel 
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denominado Parque dos Ipês, propriedade de Adriano 
Souza de Athayde com o azimute 151°03' por uma 
distância de 96,25m  até o vértice ATQ-M-0086A, de 
Longitude -38°14'56,991" e Latitude -12°49' 19,221" e 
Altitude 4,66m;  deflexão à direita segue confrontando 
com Área da Vila Natureza Viva, com o azimute 227°08' 
por uma distância de 5,37m  até o vértice ATQ-P-
0280R2, de Longitude -38°14'57,121" e Latitude -
12°49'19,340" e Altitude 5,60m; Deflexão à direita segue 
confrontando com a Area Reservada 02, com o azimute 
303°21' por uma distancia de 30,55m  até o vértice V2, de 
Longitude -38°14'57,955" e Latitude -12°49'18,792" e 
Altitude 4,70m; deste segue confrontando com a Área de 
Doação 01, com azimute 303°22' por uma distância de 
74,54m  até o vértice V1, de Longitude -38°15'00,025" e 
Latitude -12°49'17,462" e Altitude 5,60m; deflexão à 
direita segue confrontando com a Faixa de Domínio da 
BA 099, com o azimute 55°45' por uma distância de 
6,54m  até o vértice ATQ-P-0280, de Longitude -
38°14'59,858" e Latitude -12°49'17,355" e Altitude 
5,54m segue confrontando com a mesma faixa de 
domínio, com azimute 55°45' por uma distância de 
47,78m  até o vértice ATQ-M-0086,  ponto inicial da 
descrição deste perímetro.

GLEBA 02: 6.867,41 m²
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V4, 
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM - SIRGAS2000; de Longitude -38°15'00,393" e 
Latitude -12°49'17,699" e Altitude 5,60m; deste segue 
confrontando com a Área de Doação 01, com o azimute 
123°22' por uma distância de 76,73m  até o vértice V3, de 
Longitude -38°14'58,263" e Latitude -12°49'19,067" e 
Altitude 4,80m deste segue confrontando com a Área de 
Acesso a Vila Natureza Viva com os seguintes Azimutes 
e distancias: azimute 37°51' por uma distancia de 4.15 
m até o vértice ATQ-P-0280R1, de Longitude -
38°14'57,156" e Latitude -12°49'19,969" e Altitude 
5,60m;  azimute 121°39' por uma distancia de 30,69m 
até o vértice ATQ-P-0280R2, de Longitude -
38°14'57,288" e Latitude -12°49'19,491" e Altitude 
5,60m;    deflexão à direita segue confrontando com a 
Vila Natureza Viva com os seguintes azimutes e 
distancias: azimute de 226°49' por uma distância de 
29,96m até o vértice ATQ-P-0280A, de Longitude – 
38°14'58,011" e Latitude -12°49'21,719"; azimute de 
223°21' por uma distância de 30,60m  até o vértice ATQ-
P-0279A, de Longitude -38°14' 58,708"; Latitude -
12°49'20,886" e Altitude 6,83m; 221°52' por uma 
distância de 34,44m até o vértice ATQ-M-0083A, de 
Longitude -38°14' 59,470" e Latitude -12°49'21,721" e 
Altitude 5,45m. Deflexão à direita segue confrontando 
com o Sítio Água Comprida com o azimute 331°21' por 
uma distância de 119,03m até o vértice ATQ-M-0083, de 
Longitude -38°15' 01,363" e Latitude -12°49'18,319" e 
Altitude 5,45m; deflexão à direita segue confrontando 
com a Pista lateral da BA 099 Km 14, no limite da faixa de 
Domínio, com azimute de 56°35' por uma distância de 
29,46m  até o vértice ATQ-P-0279, de Longitude -
38°15'00,548"; Latitude -12°49'17,789" e Altitude 6,83m 
deste segue confrontando com a referida Faixa de 
Domínio, com azimute de 57°19' por uma distância de 
6,55m  até o vértice V4, ponto inicial da descrição deste 
perímetro.

ÁREA RESERVA LEGAL: 11.367,63m²
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice ATQ-P-
0296, georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, de Latitude -
12°49'37,362" e Longitude -38°14'51,198";deste segue 
confrontando com Área adjacente ao Loteamento 
Parque do Sol, com os seguintes azimutes e distancias: 
142°30' por uma distância de 38,85m  até o vértice ATQ-
P-0288, de Latitude -12°49'38,365" e Longitude -
38°14'50,414"; 148°52' por uma distância de 64,52m  até 
o vértice ATQ-P-0289, de Latitude -12°49'40,163" e 
Longitude -38°14'49,308"; 142°53' por uma distância de 
54,26m  até o vértice ATQ-P-0289A, de Latitude -
12°49'41,571" e Longitude -38°14'48,222" e Altitude 
10,00m. Deflexão à direita segue confrontando com a 
área (03) de Doação ao Municipio com azimute de 
270°45' por uma distância de 108,86m até o vértice ATQ-
P-0304B, de Latitude -12°49'41,525" e Longitude      -
38° 14' 51,832" e Altitude 8,84m; deflexão à direita segue 
confrontando com a Servidão de Acesso com o azimute 
331°16' por uma distância de 114,25m  até o vértice ATQ-
P-0297, de Latitude -12°49'38,264" e Longitude -
38°14'53,655"; deflexão à direita segue confrontando 
com a Reserva Legal do Parque dos Ipês, com o azimute 
69°28' por uma distância de 79,16m  até o vértice ATQ-P-
0296, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas na Superfície Geodésica 
Local, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano do Sistema Geodésico Local.

III – Lotes destinados ao Domínio Público do 
Município de Camaçari (DOAÇÂO):

ÁREA 01: 892,37m² (Sistema Viário)
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, 
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM - SIRGAS2000, de Longitude -38°15'00,025" e 
Latitude -12°49'17,462" e Altitude 5,60m; deste segue 
confrontando com Área Reservada 01, com o azimute 
123°21' por uma distância de 74,54m  até o vértice V2, de 
Longitude -38°14'57,955" e Latitude -12°49'18,792" e 
Altitude 4,70m; Deflexão à direita cruza a via de acesso 
ao Condominio Vila Natureza Viva com o azimute 227°15' 
por uma distancia de 12,14m  até o vértice V3, de 
Longitude -38°14'58,249" e Latitude -12°49'19,062" e 
Altitude 4,80m; deflexão à direita segue confrontando 
com a Área Reservada 02, com azimute 303°22' por uma 
distância de 76,73m  até o vértice V4, de Longitude -
38°15'00,378" e Latitude -12°49'17,694" e Altitude 
5,60m; deflexão à direita segue confrontando com a 
Faixa de Domínio da BA 099, com azimute 56°28' por 
uma distância de 12,83m  até o vértice V1, ponto inicial 
da descrição deste perímetro.

ÁREA 02: 432,87m² (Sistema Viário)
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V5, 
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM - SIRGAS2000, de Longitude -38°14'56,472" e 
Latitude -12°49'20,145" e Altitude 5,60m; deste segue 
confrontando com a Divisa com o Parque dos Ipes, com o 
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azimute 151°34' por uma distância de 23,10m  até o 
vértice V6, de Longitude -38°14'56,104" e Latitude -
12°49'20,806" e Altitude 5,70m; Deflexão à direita segue 
confrontando com a Área do Condomínio Vila Natureza 
Viva em um segmento em curva de raio 16,50m por uma 
distancia de 10,36m até o vértice V7, de Longitude -
38°14'56,048" e Latitude -12°49'21,131" e Altitude 
5,80m; deste segue com azimute 286°29' por uma 
distância de 25,98m  até o vértice V8 de Longitude -
38°14'56,875" e Latitude -12°49'20,894" e Altitude 
5,70m; deste segue em curva de raio 56,00m por uma 
distância de 13,29m  até o vértice V9 de Longitude -
38°14'56,822" e Latitude -12°49'20,465" e Altitude 
5,60m; deste segue com azimute 47°12' por uma 
distância de 14,42m até o vértice V5, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.

ÁREA 03: 6.479,03m² (Área Verde)
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice ATQ-P-
0289A, georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, de Longitude -
38°14'48,222" e Latitude          -12°49'41,571" e Altitude 
10,00m; segue confrontando com Área adjacente ao 
Loteamento Parque do Sol, com os seguintes azimutes e 
distancias: azimute 142°52' por uma distância de 11,20m  
até o vértice ATQ-P-0290, de Longitude -38°14'47,998" e 
Latitude -12°49'41,861" e Altitude 10,20m; azimute 
105°10' por uma distancia de 75,32m  até o vértice ATQ-
M-0068,  de Longitude -38°14'45,587" e Latitude -
12°49'42,503" e Altitude 11,03m; deflexão à direita segue 
confrontando com o Loteamento Parque do Sol, 
Matrícula: 16.154 propriedade da LBS Empreendimentos 
Ltda, com azimute de 228°40' por uma distância de 
62,10m  até o vértice ATQ-P-0302, de  Longitude -
38°14'47,134" e Latitude -12°49'43,838" e altitude de 
10,50m; deflexão à direita segue confrontando com a 
Reserva Legal do Sítio Água Comprida, com os 
seguintes azimutes e distancias: azimute 293°27' por 
uma distância de 67,46m  até o vértice ATQ-P-0303, de 
Longitude -38°14' 49,186" e Latitude -12°49'42,964" e 
Altitude 6,88m;  293°35' por uma distância de 82,35m  
até o vértice ATQ-P-0304A, de Longitude -38°14'49,186" 
e Latitude -12°49'42,964" e Altitude 7,05m; 331°31' por 
uma distância de 11,21m  até o vértice ATQ-P-0304B, de 
Longitude -38° 14' 51,832" e Latitude -12°49'41,525" e 
Altitude 8,84m; deflexão à direita segue confrontando 
com a Área da Reserva Legal do Síto Natureza Viva, 
Matrícula: 50.129, com azimute de 90°45' por uma 
distância de 108,86m  até o vértice ATQ-P-0289A,  ponto 
inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas na Superfície Geodésica 
Local, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano do Sistema Geodésico Local.

IV – Áreas de terra destinadas à Servidão de Acesso:

ÁREA DA SERVIDÃO DE ACESSO PERTENCENTE À 
MATRÍCULA Nº 50.129: 2.454,13m²
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice ATQ-P-
0295, georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de 

coordenadas N 8.582.043,91m e E 581.595,18m 
correspondente a Longitude -38°14'53,180" e Latitude -
12°49'31,757" e Altitude de 8,66m;; deste segue 
confrontando com a Reserva Legal do Parque dos Ipês 
com o azimute 190°28' por uma distancia de 13,54m até o 
vértice ATQ-P-0301, de coordenadas N 8.582.030,61m e 
E 581.592,68m; correspondente a Longitude -
38°14'53,262" e Latitude -12°49'32,190" e Altitude de 
9,20m; 256°44' por uma distancia de 12,61m até o vértice 
ATQ-P-0300A, de coordenadas N 8.582.027,72m e E 
581.580,41m correspondente a Longitude -
38°14'53,668" e Latitude -12°49' 32,286" e Altitude 
8,42m; 258°31' por uma distancia de 46,77m  até o 
vértice ATQ-P-0299A, de coordenadas N 8.582.018,55m 
e E 581.534,54m  correspondente a Longitude -
38°14'55,189" e Latitude -12°49'32,588" e Altitude de 
7,96m; 236°22' e 44,33m  até o vértice ATQ-P-0298A, de 
coordenadas N 8.581.994,11m e E 581.497,56m; 
correspondente a Longitude -38°14'56,413" e Latitude -
12°49' 33,387" e Altitude de 7,68m; deflexão à esquerda 
segue confrontando com a referida Reserva Legal, com 
azimute de 151°14' por uma distância de 171,26m  até o 
vértice ATQ-P-0297A, coordenadas N 8.581.843,73m e 
E 581.579,51m correspondente a Longitude -
38°14'53,680" e Latitude -12°49'38,375" e Altitude de 
8,35m; deste segue confrontando com a Reserva Legal 
da Natureza Viva com o azimute de 150°59' por uma 
distância de 124,82m  até o vértice ATQ-P-0304A de 
coordenadas N 8.581.734,56m e E 581.640,03m 
correspondente a Longitude -38°14'51,662"; Latitude -
12°49'41,823" e Altitude 7,20m, deflexão à direita segue 
confrontando com a Reserva Legal da Natureza Viva, 
com azimute de 216°28' por uma distância de 2,31m até o 
vértice ATQ-P-0304B, de coordenadas N 8.581.732,70m 
e E 581.638,66m; correspondente a Longitude -38°14' 
51,708" e Latitude -12°49'41,884" e Altitude de 7,20m  
deflexão à direita segue confrontando com a Servidão da 
Sitio Água Comprida com o azimute 293°35' por uma 
distância de 6,07m até o vértice ATQ-P-0304, de 
coordenadas N 8.581.735,14m e E 581.633,10m, 
correspondente a Longitude -38°14' 51,892" e Latitude -
12°49'41,804" e Altitude de 7,05m; deste segue 
confrontando com a Servidão do Sítio Agua Comprida, 
com azimute 331º 16' por uma distância de 297,08m até o 
vértice ATQ-P-0633, de coordenadas N 8.581.996,08m e 
E 581.491,08m, correspondente a Longitude -38°14' 
56,628" e Latitude -12°49'33,324" e Altitude de 7,34m; 
deflexão à direita segue no Azimute 56°22' por uma 
distância de 99,74m até o vértice ATQ-P-0634, de 
coordenadas N 8.582.023,47m e E 581.532,52m, 
correspondente a Longitude -38°14' 55,256" e Latitude -
12°49'32,428" e Altitude de 6,84m; deflexão à esquerda 
segue confrontando com a Servidão do Sitio Agua 
Comprida, com azimute de 337°28' por uma distância de 
6,11m;  até o vértice ATQ-P-0294, de coordenadas N 
8.582.029,12m e E 581.530,19m correspondente a 
Longitude -38°14'55,334" e Latitude -12° 49'32,245" e 
Altitude de 6,91m; 78°33' por uma distancia de 47,69m  
até o vértice ATQ-M-0084, de coordenadas N 
8.582.038,44m e E 581.576,94m correspondente a 
Longitude -38°14'53,784" e Latitude -12°49'31,937" e 
Altitude de 8,60m; deste segue confrontando com a 
Natureza Viva, com os seguintes azimutes e distancias: 
73°08' e 19,05m até o vértice ATQ-P-0295, ponto inicial 
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da descrição deste perímetro de 841,29m.
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema Geodésico 
Local, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção do Sistema Geodésico Local (SGL).

ÁREA DA SERVIDÃO DE ACESSO – TOTAL: 7.003,44 
m²
CONTEMPLANDO AS MATRÍCULAS Nº 50.128, Nº 
50.129 e 50.130, desmembradas da maior porção do 
SÍTIO ÁGUA COMPRIDA, registradas no 1º Ofício de 
Registro de Imóveis de Camaçari. 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice ATQ-M-
0087, georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de 
coordenadas N 8.582.158,76m e E 581.629,64m; 
correspondente a Longitude -38°14'52,048" e Latitude -
12°49'28,015" e Altitude de 9,28m; deste segue 
confrontando com o Parque dos Ipês com o azimute 
151°21' por uma distancia de 17,05m até o Vértice ATQ-
P-0284, de coordenadas N 8.582.143,85m e E 
581.637,81m; correspondente a Longitude -38° 
14'51,775" e Latitude -12°49'28,500" e Altitude 10,32m; 
deste segue confrontando com a Área adjacente ao 
Loteamento Parque do Sol, descrita na matricula 16.154, 
propriedade de LBS Empreendimentos Ltda, com os 
seguintes azimutes e distancias: 195°59' por uma 
distancia de 46,14m  até o vértice ATQ-P-0285, de 
coordenadas N 8.582.099,55m e E 581.624,97m 
correspondente a Longitude -38°14'52,197" e Latitude  -
12°49'29,943" e Altitude 10,00m; 197°01' por uma 
distancia de 68,37m  até o vértice ATQ-P-0286, de 
coordenadas N 8.582.034,26m e E 581.604,76m 
correspondente a Longitude -38°14'52,861" e Latitude -
12°49'32,070" e Altitude 10,48m; ;  deflexão à direita 
segue confrontando com a Reserva Legal do Parque dos 
Ipês, com o azimute 255°09' por uma distancia de 10,86m 
até o vértice ATQ-P-0301, de coordenadas N 
8.582.030,61m e E 581.592,68m; correspondente a 
Longitude -38°14'53,262" e Latitude -12°49'32,190" e 
Altitude de 9,20m; 253°02' e 12,63m até o vértice ATQ-P-
0300A, de coordenadas N 8.582.027,72m e E 
581.580,41m correspondente a Longitude -
38°14'53,668" e Latitude -12°49'32,286" e Altitude de 
8,42m; 258°31' e 46,77m  até o vértice ATQ-P-0299A, de 
coordenadas N 8.582.018,55m e E 581.534,54m 
correspondente a Longitude -38°14'55,189" e Latitude -
12°49'32,588" e Altitude de 7,96m; 236°22' e 44,33m  até 
o vért ice ATQ-P-0298A ,  de coordenadas N 
8.581.994,11m e E 581.497,56m correspondente a 
Longitude -38°14'56,413” e Latitude -12°49'33,387" e 
Altitude de 7,68m; deflexão à esquerda segue 
confrontando com a referida Reserva Legal, com azimute 
de 151°14' por uma distância de 171,26m  até o vértice 
ATQ-P-0297A, de coordenadas N 8.581.843,73m e E 
581.579,51m  correspondente a Longitude -
38°14'53,680" e Latitude-12°49'38,375" e Altitude de 
8,35m; deste segue confrontando com a Reserva Legal 
do Natureza Viva com o azimute de 150°59' por uma 
distância de 124,82m  até o vértice ATQ-P-0304A de 
coordenadas N 8.581.734,56m e E 581.640,03m 
correspondente a Longitude -38°14'51,668" e Latitude-

12°49'41,823" e Altitude de 7,00m; deflexão à direita 
segue confrontando com a Reserva Legal do Natureza 
Viva, com azimute de 216°28' por uma distância de 
2,31m até o vértice ATQ-P-0304B, de coordenadas N 
8.581.732,69m e E 581.638,66m correspondente a 
Longitude-38°14'51,708" e Latitude-12°49'41,884" e 
Altitude de 7,20m; segue confrontando com a Reserva 
Legal do Sítio Agua  Comprida  com  azimute  de  
216°28”  por  uma  distância  de 99,74m até o vértice 
ATQ-M-0070A, de coordenadas N 8.581.653,28m e E 
581.579,01m  correspondente a Longitude -
38°14'53,679" e Latitude -12°49'44,474" e Altitude de 
11,20m; deflexão à direita segue confrontando com a Via 
Parque das Dunas de Abrantes, com azimute de 327°21' 
por uma distância de 12,13m  até o vértice ATQ-M-0070, 
de coordenadas N 8.581.663,34m e E 581.572,60m 
correspondente a Longitude -38°14'53,891" e Latitude -
12°49'44,147" e Altitude de 11,25m; deflexão à direita 
segue confrontando com o Condomínio Reserva Mundo 
Verde, averbado na Matricula 7299, com azimute de 
36°26' por uma distância de 90,04m  até o vértice ATQ-
M-0071, de coordenadas N 8.581.735,59m e E 
581.626,31m  correspondente a Longitude -
38°14'52,117" e Latitude -12°49'41,790" e Altitude de 
9,02m; deflexão à esquerda segue com o mesmo 
confrontante, com azimute de 331°16' por uma distância 
de 299,08m  até o vértice ATQ-M-0085, de coordenadas 
N 8.581.998,30m e E 581.483,56m correspondente a 
Longitude -38°14'56,878" e Latitude -12°49'33,252" e 
Altitude de 7,12m; deflexão à direita segue confrontando 
com o Sítio Água Comprida, com os seguintes azimutes e 
distancias: 56°22' e 55,90m  até o vértice ATQ-P-0294, 
de coordenadas N 8.582.029,12m e E 581.530,19m 
correspondente a Longitude -38°14'55,334" e Latitude -
12°49'32,245" e Altitude de 6,91m; 78°33' e 47,69m  até 
o vér t ice ATQ-M-0084 ,  de coordenadas N 
8.582.038,44m e E 581.576,94m correspondente a 
Longitude -38°14'53,784" e Latitude          -
12°49'31,937" e Altitude de 8,60m; deste segue 
confrontando com o Condomínio Natureza Viva, com os 
seguintes azimutes e distancias: 73°08'" e 19,05m  até o 
vértice ATQ-P-0295, de coordenadas N 8.582.043,91m e 
E 581.595,18m correspondente a Longitude -
38°14'53,180" e Latitude -12°49'31,757" e Altitude de 
8,66m;  16°32' e 119,95m  até o vértice ATQ-M-0087,  
ponto inicial da descrição deste perímetro de 1289,17m.
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39 º WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção do Sistema Geodésico Local (SGL).

CLÁUSULA QUARTA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: a área caracteriza-se como terreno 
próprio medindo 35.435,25 m² (trinta e cinco mil 
quatrocentos e trinta e cinco metros e vinte e cinco 
centímetros quadrados), situado na Rodovia Estadual BA 
099, Estrada do Coco, Km 14, Distrito de Abrantes no 
Município de Camaçari, Bahia, destinado ao 
empreendimento denominado CONDOMÍNIO VILA 
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NATUREZA VIVA.

II – Características gerais do projeto: trata-se de um 
parcelamento em condomínio urbanístico sujeito ao 
regime instituído nos termos da Constituição Federal 
(1988); Lei Federal nº. 4.591/1964; Código Florestal (Lei 
Federal nº 12.651/2012) e Resolução CONAMA nº 
303/02; Constituição Estadual da Bahia e demais leis 
pertinentes; Lei Orgânica do Município, Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano - PDDU (Lei nº 866/2008) e 
Código Urbanístico e Ambiental (Lei nº 913/2008), com 
39 (trinta e nove) unidades autônomas residenciais e 01 
(uma) área de lazer de uso comum, distribuídas segundo 
planta arquivada na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – SEDUR.

III – Distribuição das áreas: a área total do condomínio 
urbanístico é de 35.435,25 m² (trinta e cinco mil 
quatrocentos e trinta e cinco metros e vinte e cinco 
centímetros quadrados), assim distribuída:

a) área residencial, com 16.014,56 m² (dezesseis mil e 
quatorze metros e cinquenta e seis centímetros 
quadrados), equivalentes à  45,20% (quarenta e cinco 
vírgula vinte por cento) da área total do empreendimento 
com 39 (trinta e nove) unidades, distribuídas em 07 (sete) 
quadras, conforme listagem a seguir:

b) área de uso comum, com 16.540,63 m² (dezesseis 
mil, quinhentos e quarenta metros e sessenta e três 
centímetros quadrados), equivalentes à  46,68% 
(quarenta e seis virgula sessenta e oito por cento) da área 
total do empreendimento com 06 unidades, destinadas a 
sanitários, restaurante, churrasqueira, apoio ao 
restaurante, palco, piscina e deck, conforme listagem a 
seguir:

c) área de sistema viário interno, compreendendo: as 
vias de circulação interna ao condomínio totalizando 
5.816,67 m² (cinco mil e oitocentos e dezesseis metros e 
sessenta e sete centímetros quadrados), equivalente a 
16,42% (dezesseis vírgula quarenta e dois por cento) da 
área total do empreendimento;

d) área verde condominial, com 10.793,40 m² (dez mil e 
setecentos e noventa e três metros e quarenta 
centímetros quadrados), equivalente a 30,45% (trinta 
vírgula quarenta e cinco por cento) da área total do 
empreendimento, sendo:

1. Área de Preservação Permanente – 2.880,06 m²;
2. Área Verde – 6.461,97 m²;
3. Área Verde dos Passeios – 1.451,37 m². 

CLÁUSULA QUINTA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO

O sistema viário será implantado pelo PROPRIETÁRIO e 
é composto por: leito carroçável de 7,00m de largura, 
calçadas com 2,40m de largura com, perfil de 1,0m de 
largura destinados a faixa de grama, entre o meio-fio e a 
área de passeio, e 1,40m de largura para área de passeio 
pavimentado. O sistema será provido de sinalizações 
horizontal e vertical e acessibilidade, conforme normas 
técnicas, conforme projeto e plantas apresentados à 
Prefeitura.

CLÁUSULA SEXTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO 

I – Da Aprovação dos Projetos Arquitetônicos:

Os parâmetros urbanísticos incidentes nas frações ideais 
deste condomínio respeitam a legislação urbanística 
vigente e devem ainda obedecer às determinações 
constantes na Convenção do Condomínio Vila Natureza 
Viva. Desta forma, considerando a proposta de 
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preservação da natureza e de sua beleza, dos animais e 
da harmonia entre os moradores, fica condicionado à 
aprovação da Prefeitura a pré-aprovação do projeto 
arquitetônico por comissão instituída pelo condomínio, 
habilitada para essa finalidade específica, com o objetivo 
de garantir além do atendimento aos parâmetros, o 
atendimento às regras ecológicas e humanitárias da Vila, 
principalmente quanto aos materiais e técnicas 
empregadas na construção.

II – Dos Parâmetros Urbanísticos:

a) Gabarito:
As residências serão térreas, com altura máxima de 6,50 
m (seis metros e cinquenta centímetros), a partir do nível 
de implantação, sendo permitido mezanino;

O lote A1, considerando sua implantação diferenciada, 
poderá ter até 03 (três) pavimentos, com altura máxima 
de 12,00 m (doze metros);

b) Área Ocupada: A área máxima a ser ocupada pelas 
unidades autônomas será de 150,00 m² (cento e 
cinquenta metros quadrados), independente da 
metragem do lote;

c) Área Permeável: 60% (sessenta por cento) do lote;

d) Recuos mínimos das construções:

Frontal: 4,00m (quatro metros), nos terrenos de esquina 
poderá ser considerado recuo frontal apenas a testada 
de acesso ao imóvel; 
Lateral: 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);
Fundo: 2,00m (dois metros); 
Cerca viva: limite do terreno.
O lote A1, considerando sua implantação diferenciada e 
sua localização central, sem fazer limite com os 
perímetros externos do condomínio, segue isento do 
atendimento aos recuos especificados;
§1º Ficam vedadas a construção, ampliação ou alteração 
das unidades e das áreas comuns sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos neste TAC e na convenção do condomínio.

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

§3º As unidades autônomas dos lotes e respectivas 
construções destinam-se às finalidades que lhes são 
próprias: fim exclusivamente unifamiliar e serão limitados 
em 01 (uma) unidade imobiliária por lote.

§4º Fica proibida a construção de mais de 1 (uma) 
unidade residencial em um mesmo lote, mesmo que as 
duas somadas estejam dentro do limite de 150,00 m² 
(cento e cinquenta metros quadrados) de ocupação.

§5º A garagem, interna ou externa, não será 
contabilizada nos 150,00 m² (cento e cinquenta metros 
quadrados) de ocupação, desde que não ultrapasse o 
tamanho máximo de 30,00 m² (trinta metros quadrados).

§6º A construção do lote A1 poderá seguir formato de 
casa com vários quartos, seguindo recuos especiais por 
conta do seu formato, conforme disposições acima;

§7º É permitida a construção de cerca, com tela e 
madeira ou apenas em madeira, de até 1,50 m (um metro 
e cinquenta) de altura, seguindo os limites do lote.

CLÁUSULA SÉTIMA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA

I – Sistema Viário: as vias do sistema viário interno serão 
implantadas e entregues, exclusivamente pelo 
PROPRIETÁRIO, de terra batida;
II – Calçadas: as calçadas ao longo dos alinhamentos 
das áreas comuns condominiais e ao longo dos 
alinhamentos das unidades residenciais serão 
executadas pelo PROPRIETÁRIO; 
III – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação: As unidades serão abastecidas por rede de 
energia elétrica e de iluminação, executadas pelo 
PROPRIETÁRIO e contará com rede de distribuição 
interna ao condomínio, interligada à concessionária, 
ficando a cargo de cada adquirente a ligação de cada 
unidade imobiliária;
IV – Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será executado pelo 
PROPRIETÁRIO e contará com rede de distribuição 
interna ao condomínio, interligada à concessionária, 
ficando a cargo de cada adquirente a ligação de cada 
unidade imobiliária;
V – Sistema de esgotamento sanitário: O sistema 
interno de esgotamento será executado pelo 
PROPRIETÁRIO e se dará através de fossa ecológica 
BET (Bacia de Evapotranspiração), devendo suprir a 
necessidade das áreas comuns e também as unidades 
residenciais.
Caso haja necessidade de ampliação do sistema, cada 
condômino ficará responsável pela construção de uma 
fossa BET (Bacia de Evapotranspiração) em sua unidade 
residencial para suprir um possível entupimento, 
transbordamento ou defeito da fossa comum, sendo esta 
de responsabilidade do próprio condômino.  
É responsabilidade de cada condômino construir e 
manter funcionando sua fossa ecológica ou outro 
sistema de esgotamento sanitário de acordo com as 
normas internas ecológicas da Vila, após aprovação da 
comissão do condomínio, bem como licenciamento pelo 
MUNICÍPIO para sua implantação. 
VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pelo 
PROPRIETÁRIO, atendendo à contribuição pluvial 
interna;
VII – Fechamento: o fechamento do empreendimento 
será feito em todo o perímetro da poligonal do 
condomínio com mourões de eucalipto, com altura de 
2,40m (dois metros e quarenta centímetros);
VIII - Paisagismo: O empreendimento será entregue 
com seu paisagismo implantado conforme projeto 
aprovado e apresentado na Secretar ia  de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR.

CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE EXECUÇÃO
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O prazo para execução das obras será de 48 (quarenta e 
oito) meses, a contar da expedição da competente 
licença para implantação do empreendimento pelo 
MUNICÍPIO, sob pena de, não o fazendo, ser o 
empreendimento considerado clandestino, para todos os 
efeitos jurídicos.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES

I – O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:

a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo com 
as especificações indicadas nas Cláusulas Quarta, 
Quinta e Sexta, do presente Termo de Acordo e 
Compromisso, às suas expensas e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, no prazo indicado na cláusula oitava;
c) fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente a legislação 
pertinente à matéria e a Convenção do Condomínio;

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:

a) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
b) intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental;
c) 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, na Legislação Vigente e na 
Convenção do Condomínio.

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:

a) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
ambiental e a Convenção do Condomínio;
b) cumprir as decisões da assembleia de condomínio, 
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;
c) 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 DÉCIMA – REGISTRO DO CONDOMÍNIO

O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação da 
portaria correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a 
Certidão de Matrícula constando registrado o 
empreendimento no 1º Ofício do Registro de Imóveis da 
Comarca de Camaçari.

                

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará o 
PROPRIETÁRIO, 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, 13 de dezembro de 2019. 

____________________________________________
MUNICÍPIO

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

____________________________________________
PROPRIETÁRIO

FRANCISCO JOSÉ SOUZA DE ATHAYDE

Testemunhas: 

1. Nome:
CPF:

2. Nome:
CPF:

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2019 DO 
CONTRATO Nº 0129/2018 ENTRE A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
CLINICA CIRURGICA DE CAMAÇARI - ME.
 
A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com 
sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. Elias Natan 
Moraes Dias, brasileiro, casado, portador do R.G nº 
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1.385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº 
1 9 7 . 9 9 1 . 9 5 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0129/2018, conforme Processo Nº 
0579.11.07.611.2017, que se regerá pela legislação 
pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
0579.11.07.611.2017, Credenciamento nº 002/2017.

OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, COM BASE NAS 
NECESSIDADES COMPLEMENTARES DA REDE 
PÚBLICA E NOS PREÇOS FIXADOS NA TABELA 
N A C I O N A L ,  D E  P R O C E D I M E N T O S ,  
MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES E 
MATERIAIS ESPECIAIS DO SUS E TABELA 
MUNICIPAL (EXTRA SUS), CONFORME RESOLUÇÃO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE N° 03 DE 15 
DE MARÇO DE 2011; AOS USUÁRIOS DO SUS 
MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES 
E S T A B E L E C I D A S  N O  A N E X O  I  D O  
CREDENCIAMENTO N° 002/2017 – COMPEL. 
FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 0001/2019, cujo objetivo é a alteração da Cláusula 
Primeira - DO OBJETO, previsto no Primeiro Termo 
Aditivo ao Contrato 0129/2018: 
Onde se lê: 

(...) Clausula Terceira do Contrato n° 128/2019 (...)

Leia-se

(...)  Cláusula Terceira do Contrato n° 129/2018 (...)

 Camaçari, 16 de Dezembro de 2019.

Elias Natan Morais Dias
Secretário de Saúde

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
P R E S TA Ç Ã O  D E  S E RV I Ç O S  N º  0 0 2 4 / 2 0 1 8 .  
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: EMPRESA ARTES GRÁFICAS E 
EDITORA DO NORDESTE LTDA - EPP.   DO OBJETO; 
Este Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo da 
vigência do Instrumento do Contrato nº 0024/2018;  DO 
PRAZO: Por força deste Termo Aditivo, fica prorrogado o 
prazo do Contrato n° 0024/2018, por mais 12 (doze) meses, 
sendo que a partir de 05 de Janeiro de 2020, passará a viger 
até o dia 05 de Janeiro de 2021;  DO PREÇO :  Em virtude da 
dilação contida neste instrumento, o valor global é de 
R$145.930,00 (Cento e quarenta e cinco mil, novecentos e 
trinta reais);  Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do contrato original.  Os recursos financeiros para 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da Ação 4009; Elemento de 
Despesa 33903000 e Fontes 7101.000.  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus 
Termos Aditivos, não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA:  Camaçari, 06 de Dezembro de 2019. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 241/2019. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA:  AGILIZE 
M A N U T E N Ç Ã O  E  C O M É R C I O  D E  
ELETROELETRÔNICOS E REFRIGERAÇÂO EIRELLI-
EPP.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Terceira (Do Preço) do instrumento 
original; DO ACRÉSCIMO: O contrato descrito na cláusula 
anterior sofrerá acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), o 
que corresponde ao valor de R$20.750,00 (vinte mil, 
setecentos e cinquenta reais), tendo, assim, seu valor global 
sido modificado para R$103.750,00 (cento e três mil, 
setecentos e cinquenta reais).DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento;  DA ASSINATURA: 
Camaçari, 09 de Dezembro de 2019. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO . MUNICÍPIO

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 
0228/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
E A EMPRESA GFORT SOLUÇÕES 

QUARTO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 011/2016. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  JOÃO DO SACRAMENTO SOBRINHO; 
DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto 
alterar a Cláusula Segunda do Instrumento original, assinado  
em 20 de janeiro de 2016, cujo objeto é a Locação de 01 (um) 
imóvel, situado no Loteamento Parque Verde II, Loteamento 
Colônia de Férias Rio da Prata, nº 445, Camaçari-BA, 
conforme descrito na cláusula primeira (DO OBJETO)  e no 
termo de dispensa de licitação nº 04/2016;  DO PRAZO: Por 
força do presente Termo Aditivo, o contrato descrito na 
clausula anterior fica prorrogado por mais 12 meses, de 
modo que, a partir de  20 de janeiro de 2020, passará a ser 20 
de janeiro de 2021; DO PREÇO: Fica mantido o valor global 
estipulado para o referido instrumento de R$ 53.603,64 
(cinquenta e três mil, seiscentos e três reais e sessenta e 
quatro centavos);  Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira, do Contrato original.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e 
de seus Termos Aditivos, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 12 de 
dezembro de 2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

TECNOLÓGICAS 
LTDA.  DO OBJETO : Este Termo tem por objeto a rescisão 
unilateral do Contrato nº 0228/2018,   DA RESCISÃO 
UNILATERAL: Por força do presente Termo de Rescisão, o 
CONTRATANTE dá por rescindido unilateralmente o 
contrato acima referido a partir de 06 de dezembro de 2019 
em razão de descumprimento contratual por parte da 
contratada e do interesse público não justificar a 
continuidade do referido pacto, o que se faz com amparo na 
Cláusula Décima Segunda do contrato em questão.  DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 06 de dezembro de 2019. 
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ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0265/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Contratação de 
empresa para realizar os serviços de imposição de dados 
e confecção de documentos referentes ao 
IPTU/TRSD/COSIP/2020, destinados a Secretaria da 
Fazenda do Município de Camaçari – Ba.. Acolhimento: 
10/01/2020 a partir das 08h00min; Abertura:13/01/2020, 
às 09h00min; Disputa: 13/01/2020, às 14h00min. 

(Horário Brasília) Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Tel.: (71) 3621-6665 – Diego Manoel Oliveira 
da Paixão– Pregoeiro. PREGÃO N.º 0265/2019 
(ELETRÔNICO) – COMPEL – AVISO DE ABERTURA. 

TERMO DE RETI - RATIFICAÇÃO AO TERCEIRO TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO Nº 143/2017. CONTRATANTE:  
M U N I C Í P I O  D E  C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D A :  
TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA. DO OBJETO:  O 
presente Termo Aditivo tem por objeto Reti-Ratificar a 
Cláusula Segunda do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 
143/2017;  DA ALTERAÇÃO:  Em razão do equívoco que 
fez constar na Cláusula Terceira (DO PREÇO) do Terceiro 
Termo Aditivo ao Contrato n° 143/2017, ONDE SE LÊ: 
“Tendo em vista a necessidade de acréscimo do quantitativo 
do Lote 01, itens 02 e 04 através do presente Termo Aditivo, 
acrescido o valor de R$ 24.915.00 (vinte e quatro mil, 
novecentos e quinze reais), correspondente a 20% (vinte por 
cento) do valor do item 02 acrescido e 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do item 04 acrescido. Deste modo, o valor 
global do mesmo após os acréscimos passará a ser na 
ordem de R$ 214.348,70 (duzentos e quatorze mil, trezentos 
e quarenta e oito reais e setenta centavos) pelo período de 05 
(cinco) meses”, LEIA-SE: Tendo em vista a necessidade de 
acréscimo do quantitativo do Lote 01, itens 02 e 04 através do 
presente Termo Aditivo, acrescido o valor de R$ 
18.480,78(dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta 
e oito centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do 
valor do item 02 acrescido, e 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do item 04 acrescido.Deste modo, o valor global do 
mesmo após os acréscimos passará a ser na ordem de R$ 
158.887,86 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta 
e sete reais e oitenta e seis centavos) pelo período de 03 
(três) meses e 21 (vinte e um)dias”.  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus 
Termos Aditivos posteriores, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 12 de Dezembro 
de 2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO.

Objeto: Contratação de empresa para realizar os 
serviços de imposição de dados e confecção de 
documentos referentes ao IPTU/TRSD/COSIP/2020, 
destinados a Secretaria da Fazenda do Município de 
Camaçari – Ba.. Acolhimento: 10/01/2020 a partir das 
08h00min; Abertura:13/01/2020, às 09h00min; Disputa: 
13/01/2020, às 14h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: 
(71) 3621-6665 – Diego Manoel Oliveira da Paixão– 
Pregoeiro.

PREGÃO N.º 266/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA – Objeto: Registro de preço para 
aquisição de fornecimento e instalação de mobiliário e 
equipamento escolar, os termos das especificações 
contidas no presente Termo de Referência e observadas 
as especificações técnicas exigidas pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação - FNDE, através do 
Manual de Orientações Técnicas, Vol. 07 do Ministério da 
Educação. Acolhimento: 09/01/2020 a partir das 
08h00min; Abertura: 10/01/2020, às 09h00min; 
Disputa: 10/01/2020, às 10h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação n.º: 798784. Tel.: (71) 3621-6880 – Ana Paula 
Souza Silva - Presidente da Comissão Central de 
Licitação – COMPEL, Aricele Guimarães Machado 
Oliveira – Pregoeira Designada.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0156/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preço para aquisição de veículos, para 
atender as Unidades de Saúde do município de 
C a m a ç a r i - B A .  L O T E  0 1 :  P R O M I T E N T E  
FORNECEDOR: PEDRAGON AUTOS LTDA; VALOR 
GLOBAL: R$ 942.860,00 (novecentos e quarenta e dois 
mil oitocentos e sessenta reais); LOTE 02: 
PROMITENTE FORNECEDOR: MANUPA COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI LTDA; 
VALOR GLOBAL:  R$ 2.770.000,00 (dois milhões 
setecentos e setenta mil  reais).  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 12/12/2019. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0433/2019 – 
PREGÃO Nº 0156/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de veículos, 
para atender as Unidades de Saúde do município de 
Camaçari-BA. VALOR GLOBAL: R$ 942.860,00 
(novecentos e quarenta e dois mil oitocentos e sessenta 
reais). PROMITENTE FORNECEDOR: PEDRAGON 
AUTOS LTDA.  DATA DA ASSINATURA: 12/12/2019. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS.
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NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À Empresa ULYFRION COMÉRCIO E SERVIÇOS - 
LTDA
Proc. n.º 0936.11.07.689.2019

Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar 
razões finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, relativo ao não cumprimento das obrigações da 
Ata de Registro de Preço Nº 173/2018, oriundos do 
Pregão Nº 064/2018 (Presencial) – COMPEL, Processo 
Licitatório Nº 118.11.07.611.2018, cujo objeto é Registro 
de Preço para aquisição de condicionadores de ar, 
incluindo instalação e transporte, para atender as 
diversas unidades da  Administração Municipal.

Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, ensejando 
a aplicação das penalidades cabíveis. A defesa deverá 
ser apresentada perante a Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - 
COPEC por um representante legal, mediante 
comprovação, na recepção da Coordenadoria de 
Materiais e Patrimônio, das 8 às 11:30h e das 13:30h às 
16:00h.

Camaçari, 18  de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Leandro Mendonça
Presidente  da COPEC

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 
(ISSM) – 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0434/2019 – 
PREGÃO Nº 0156/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de veículos, 
para atender as Unidades de Saúde do município de 
Camaçari-BA. VALOR GLOBAL: R$ 2.770.000,00 (dois 
milhões setecentos e setenta mil reais).PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  M A N U PA C O M E R C I O  D E  
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI LTDA.  
DATA DA ASSINATURA: 12/12/2019. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS.

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
dezenove, às 10h00min, na sala de reuniões da 
Controladoria-Geral do Município (CGM), reuniram-se 
extraordinariamente os membros do Conselho Fiscal do 
ISSM, sob a presidência do primeiro, Anderson dos 
Santos Rocha (membro titular) e Tiago Santos de Jesus 
(membro suplente), representando a CGM; Erika 
Eduarda Oliveira (membro suplente), no exercício da 
substituição, representando os servidores públicos 
efetivos do Município; e Emanuelle Rocha Reimão dos 
Reis (membro titular) e Mateus Reissurreição da Silva 
(membro suplente), representando o Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), estando 
presentes os seguintes servidores convidados: Ernâni 
Bernardino Alves de Sena, diretor administrativo e 
financeiro do ISSM, e Ana Clara Andrade de Almeida, 
chefe de gabinete. Ausente a seguinte conselheira: 
Marineide Alves da Silva (membro titular). A teor do art. 
90, §5º, da Lei Municipal 1582/2019, de 12 de junho de 
2019, após verificação do quórum legal, foi estabelecida 
a seguinte pauta: (a) avaliação e aprovação das contas 
do terceiro trimestre de 2019 do ISSM; (b) aprovação 
do Regimento Interno do Conselho Fiscal; (c) criação 
do cronograma e plano de trabalho do Conselho 
Fiscal; e d) o que ocorrer. O presidente do Conselho 
Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, iniciou os trabalhos 
justificando a ausência da conselheira Marineide Alves 
da Silva, declinando que a mesma encontra-se em gozo 
de férias. Em seguida, ao colocar em pauta o primeiro 
item da ata, (a) avaliação e aprovação das contas do 
terceiro trimestre de 2019 do ISSM, o presidente 
discorreu que após análise dos demonstrativos 
contábeis do ISSM, notadamente do balanço de receitas 
e despesas administrativas, das aplicações financeiras, 
do passivo atuarial e dos créditos previdenciários, 
verificou-se que as contas do terceiro trimestre de 2019 
do ISSM encontram-se regulares, razão pela qual opina 
por sua aprovação com as ressalvas constantes no 
Parecer do Conselho Fiscal - ISSM n° 02/2019 ora posto 
em deliberação. Dito isso, após breves debates e 
considerações pertinentes, os membros do Conselho 
Fiscal decidiram, por unanimidade, aprovar as contas do 
terceiro trimestre de 2019 do ISSM, cujas razões 
encontram-se delineadas no aludido parecer que ora 
passa a integrar a presente ata para todos os efeitos 
jurídicos. Passando para o segundo item da ata, (b) 
aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal, 
o presidente informou que, em virtude da nova estrutura 
organizacional do Conselho Fiscal introduzida pela Lei n° 
1582/2019, de 12 de junho de 2019, que alterou a Lei n° 
997/2009 e outras legislações pertinentes, foi elaborada 
uma minuta de Regimento Interno, com a participação de 
todos os conselheiros, para regulamentar as atividades 
desenvolvidas pelo Conselho Fiscal. Após leitura da 
referida minuta, os conselheiros decidiram, por 
unanimidade, aprovar o Regimento Interno do Conselho 
Fiscal, determinando o seu encaminhamento à 
Superintendência do ISSM, por meio de comunicação 
oficial, para adoção das providências cabíveis. Dando 
seguimento à reunião, em atenção ao terceiro item da 
pauta, (c) criação do cronograma e plano de trabalho 
do Conselho Fiscal, o presidente disponibilizou aos 
presentes uma minuta do Plano de Trabalho e 
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Cronograma de Reuniões para o ano de 2020, com datas 
e pautas previamente agendadas, para deliberação. 
Abertos os debates, os membros do Conselho Fiscal 
decidiram, por unanimidade, aprovar o Plano de Trabalho 
e Cronograma de Reuniões do Conselho Fiscal para o 
ano de 2020, conforme documento em anexo que ora 
passa a integrar a presente ata. Ao término da reunião, no 
último item da pauta, d) o que ocorrer, a chefe de 
gabinete, Ana Clara Andrade de Almeida, pediu a palavra 
para informar sobre a necessidade de o Conselho Fiscal 
deliberar sobre o Relatório de Governança Corporativa 
do 3º Trimestre de 2019 do ISSM, apresentado em sua 3ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 03/12/2019. Em 
seguida, o presidente colocou em votação o referido 
relatório, oportunidade em que os conselheiros 
decidiram, por unanimidade, aprová-lo, recomendando, 
para tanto, a sua publicação na página oficial do Instituto, 
em observância ao princípio da publicidade dos atos 
administrativos. Por fim, foi determinado ao secretário 
que: i) encaminhe-se cópia da presente ata para 
publicação no Diário Oficial do Município (DOM); e ii) 
arquive-se o presente expediente com as formalidades 
de praxe. E nada mais havendo passível de registro, o 
presidente do Conselho Fiscal, Anderson dos Santos 
Rocha, encerrou a reunião agradecendo a presença de 
todos e eu, Mateus Reissurreição da Silva, na qualidade 
de secretário designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 
de agosto de 2019, lavrei a presente ata que vai por mim 
e pelos demais assinada.

 Anderson dos Santos Rocha
Presidente/Membro titular do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 

(CGM)

Tiago Santos de Jesus
Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

Emanuelle Rocha Reimão dos Reis
Membro titular do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 

Municipal (ISSM

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário/Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)

Erika Eduarda Oliveira 
Membro suplente do Conselho Fiscal no exercício da 

substituição

Representante dos servidores públicos efetivos do 

Município

Ana Clara Andrade de Almeida
Chefe de Gabinete 

Convidado 

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de 

Seguridade do Servidor Municipal (ISSM)

Convidado

                                                                           
 

Após apreciação dos documentos supracitados foram 
objeto de ressalvaos seguintes pontos a seguir 
enumerados:

Parecer n° 02/2019 – 
Conselho Fiscal do ISSM

Dispõe sobre a prestação de contas do 
Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM, referente ao 3º 
trimestre de 2019.

1.RELATÓRIO

O Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do 
Servidor do Município de Camaçari, com fundamento 
na Lei Municipal 1.582/2019, manifesta-se sobre a 
prestação de contas do Instituto referentes ao 3° 
trimestre do exercício de 2019.

2. ANÁLISE 

Inicialmente importante ressaltar que até o momento 
da 4ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal 
ocorrida no dia 9 de dezembro não houve retorno 
sobre  as observações feitas pelo Conselho descritas 
no Parecer nº 01/2019.

O conselho analisou dentro do período compreendido 
entre julho e setembro do corrente ano vasta 
documentação referente às contas e investimentos do 
ISSM, quais sejam: Relatório de controle interno, 
Aplicações e Resgates-APR, Demonstrativo de 
Aplicações e Investimentos dos Recursos-
DAIR,Demonstrativos Contábeis,Demonstrativo de 
Informações Previdenciárias e Repasses-DIPR, 
Demonstrativo da Política de Investimentos-DPIN, 
Política de Investimentos,Notificações do TCM-BA e 
suas decisões sobre as contas do Instituto, relatório 
mensal de investimentos e relatório de Governança 
corporativa. 

1ºHouve identificação do desenquadramento dos 
seguintes Fundos: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO 
ESTRATÉGICA (em relação à resolução 3.922/2010, 
art. 7º, I, b e art.13º) e ITAÚ DUNAMIS FIC (em 
relaçãoao art 8º, II, a, do PI 2019).

O Instituto prestou esclarecimentos, porém sem a 
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base numérica (memória de cálculo) solicitada pelo 
Conselho. Recomendamos que no relatório de gestão 
de investimentos, seja incluída uma nota explicativa 
que contenha o detalhamento dos fatos de forma mais 
clara e transparente, de forma que contemple todos os 
usuários da informação;

2ºQuando da realização de aplicação em Fundos de 
Renda Fixa e Multimercado, recomendamos que seja 
incluído na APR o Rating emitido por agência 
estrangeira classificadora de risco, pois esta 
informação está aportada no credenciamento, porém 
o mesmo não é disponibilizado para todos os usuaríos 
da informação;

3º Solicitou-se ao ISSM esclarecimentos sobre a 
c o n t a b i l i z a ç ã o  d a s  c o t a s  d o s  F u n d o s  
Imobiliários,visto que, existe uma diferença 
considerável entre os valores de perdas constantes no 
relatório de gestão de investimentos, e os 
efetivamente contabilizados. Foram prestados os 
devidos esclarecimentos, porém o Conselho verificará 
as informações trazidas com cautela por tratar-se de 
tema complexo, informando que a princípio as dúvidas 
estão sanadas;

4ºApós análise da conciliação bancária foi identificado 
o valor de R$ 2.862,58 (dois mil e oitocentos e 
sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) 
como saída não considerada pela contabilidade, o 
mesmo se refere a pagamento incorreto feito a Gerson 
Mendes dos Santos 357904, porém o citado 
pagamento foi realizado em 04/05/2018, não sendo 
recomendado que um valor fique em conciliação 
durante um lapso temporal tão extenso, com isto, 
solicitamos que na prestação de contas referente ao 
4º  t r imestre de 2019,  se ja apresentado 
esclarecimento sobre esse fato;

5º Vericou-se o processo de pagamento nº 91 (mês de 
Abril), onde no mesmo consta a aquisição de um HD 
externo portátil capacidade de armazenamento 2TB – 
Marca: Seagate – modelo: STEA200400, com a 
natureza de despesa: 33903000 – Material de 
Consumo, porém no opinativo deste Conselho este 
equipamentotem características de material 
permanente, conforme Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público 8º edição e Portaria nº 448, 
de 13 de Setembro de 2002, do Ministério da Fazenda. 
Dessa forma, solicitamos esclarecimentos do setor 
técnico do Instituto sobre esta classificação, que 
deverá ser apresentada na prestação de contas do 4º 
trimestre de 2019;

6º Após análise de alguns processos licitatórios do 
ISSM, visando uma melhor formalização dos 
mesmos, recomendamos a utilização das seguintes 
normativas: Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 

2 0 1 7 ,  d o  M i n i s t é r i o  d o  P l a n e j a m e n t o ,  
Desenvolvimento e Gestão (formação de preços) e a 
Instrução Normativa CGM nº 03, de 10 de julho de 
2018, da Controladoria Geral do Município 
(Normatização e Regulamentação do Fluxo 
Operacional do processo de aquisição de bens e 
serviços).

7º Apesar da solicitação de informações acerca do 
andamento da Sindicância referente aos 
Investimentos Estressados, até o momento da 
elaboração deste parecer não houve resposta ao 
quanto solicitado.

Considerandoos resultados positivos alcançados pela 
estratégia de investimentos e levando em conta que a 
meta atuarial no período em análise foi alcançada, que 
as contas do ISSM se encontram em conformidade 
com a política de investimentos, a legislação e normas 
aplicáveis ao referido RPPS opinamos pela 
aprovação das contas apresentadas. 

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto,restam aprovadas com as 
ressalvas apontadas,as contas do ISSM,referentes ao 
3° trimestre de 2019.

Camaçari, 09 de Dezembro de 2019.

Anderson dos Santos Rocha
Conselheiro Titular – Presidente

Emanuelle Rocha Reimão dos Reis 
Conselheira Titular

Erika Eduarda Oliveira
Conselheira Suplente no exercício da substituição
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Checklist de envio mensal de documentos a ser elaborado.

Demais relatórios de gestão.

Mês Data Horário Local Tipo Pautas do Dia

Janeiro de 

2020
27/01/2019 10:00 - 12:00 Sala de reunião ISSM Ordinária

(i)Avaliação e aprovação das contas do quarto trimestre de 2019 do 

ISSM.

(ii) Apresentação do Código de Ética;

(iii) Apresentação do PE para 2020

(iv) Análise e Aprovação do Relatório de Governança Corporativa 2019.

(v) Elaboração de parecer ao relatório de prestação de contas

Abril de 

2020
23/04/2020 10:00 - 12:01 Sala de reunião ISSM Ordinária

(i) Avaliação e aprovação das contas do primeiro trimestre de 2020 do 

ISSM. 

(ii) Análise e Aprovação do Relatório de Governança Corporativa do 1º 

Trimestre de 2020.

(iii) Apreciação do Relatório de Gestão Atuarial.

Julho de 

2020
23/07/2020 10:00 - 12:02 Sala de reunião ISSM Ordinária

(i) Avaliação e aprovação das contas do segundo trimestre de 2020 do 

ISSM.

(ii) Análise e Aprovação do Relatório de Governança Corporativa do 2º 

Trimestre de 2020.

(iii) Apreciação do Relatório de Gestão Atuarial.

Outubro de 

2020
23/10/2020 10:00 - 12:03 Sala de reunião ISSM Ordinária

(i) Avaliação e aprovação das contas do segundo trimestre de 2020 do 

ISSM.

(ii) Análise e Aprovação do Relatório de Governança Corporativa do 3º 

Trimestre de 2020.

(iii) Apreciação do Relatório de Gestão Atuarial.

Dados relevantes, sobretudo os que tenham relação com as mudanças na política de investimento;

Demonstrativos e declarações externas com os respectivos recibos de envio.

Conselho Fiscal

Plano de trabalho e Cronograma de Reuniões

Deverá ser enviado periodicamente para acompanhamento do Conselho Fiscal

Relatório Mensal e Anual do Controle Interno e espelho de envio ao TCM-BA;
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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