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efetivo/estatutário de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 

lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 30 horas 

semanais para 15 horas semanais, pelo período de 01 
(um) ano sem prejuízo da sua remuneração, a partir de 24 
de dezembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

 

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998. 

CONSIDERANDO o artigo 156 da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo nº. 
00423.00.15.383.2017, referente à apuração de 
abandono de cargo,

RESOLVE

DEMITIR o servidor CLEBER HENRIQUE LOPES DE 
ALMEIDA matrícula nº 63588, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Motorista Classe B, 
lotado na Secretaria da Administração- SECAD, com 
data retroativa a 09 de novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica 
do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração 
conforme comprovação nos autos do Processo 
Administrativo nº 01884.11.02.882.2021

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a servidora DEISE BRANDAO 
DOS SANTOS, matricula nº 9340, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Assistente 
Administrativo, lotada na Secretaria da Educação – 
SEDUC, em 21 de outubro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DABAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 abril de 2008 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

01910.11.02.942.2021,

RESOLVE

PRORROGAR A REDUÇÃO da carga horária do (a) 

servidor (a) DAYANE SOUZA DOS SANTOS, matrícula 

nº 60728, ocupante do cargo de provimento 

DECRETOS



PORTARIA N° 171/2021
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação do Remebramento 
de 02 (duas) áreas designadas pelo LOTE 03 
e LOTE 04 da Quadra N, integrante do 
Loteamento  denominado ' 'TERRAS 
ALPHAVILLE CAMAÇARI'' situado na Estrada 
da Cascalheira (BA 531) - KM 0, neste 
Município de Camaçari,  para totalizar uma 
nova área de 569,72 m², na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 944.22.09.836.2021, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas 
situadas na Quadra N, no Loteamento 'TERRAS 
ALPHAVILLE CAMAÇARI'' situada na Estrada da 
Cascalheira (BA 531) - KM 0, sendo o LOTE 03  
registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício 
sob. matrícula de nº 17.595 com Inscrição Municipal sob. 
n° 2014481 e o LOTE 04 registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis do 2º Ofício sob. matrícula de nº 
17.596 com Inscrição Municipal sob. n° 201443, medindo 
284,86 m² cada para totalizar uma nova área de 569,72 
m². 
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propr iedade da Srª  ANA LUIZA ESTEVES 
NASCIMENTO, brasileira, empresária, solteira, não 
convive em união estável, CNH 07321116039 Detran/BA, 
CPF/MF 087.678.255-16, residente e domiciliada na Rua 
Santa Bernadete, n° 05, Centro, Camaçari, Ba. 

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

LOTE 03

I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 2  
(N=8.593.565,16;E=575.984,17), em limites com a Rua 
Ipê Roxo, daí segue com azimute e distância de 
3 0 7 ° 1 3 ' 2 4 "  -  1 0 , 7 5 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 3  
(N=8.593.571,66;E=575.975,62), confrontando com o 
Lote 02, daí segue com azimute e distância de 35°41'58" - 
2 5 , 0 0 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 4  
(N=8.593.591,96;E=575.990,20), confrontando com o 
Lote 30, daí segue com azimute e distância de 126°33'02" 
-  6 , 8 3 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 5  
(N=8.593.587,89;E=575.995,69), confrontando com o 

Lote 29, daí segue com azimute e distância de 128°03'08" 
-  5 , 2 2 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 6  
(N=8.593.584,67;E=575.999,81), confrontando com o 
Lote 04, daí segue com azimute e distância de 218°42'03" 
- 25,01m, até o início desta descrição, no vértice V02, 
com área de 284,86 m². 

LOTE 04

I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 1  
(N=8.593.558,22;E=575.992,38), em limites com a Rua 
Ipê Roxo, daí segue com azimute e distância de 
3 1 0 ° 1 0 ' 5 7 "  -  1 0 , 7 5 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 2  
(N=8.593.565,16;E=575.984,17), confrontando com o 
Lote 03, daí segue com azimute e distância de 38°42'03" - 
2 5 , 0 1 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 6  
(N=8.593.584,67;E=575.999,81), confrontando com o 
Lote 29, daí segue com azimute e distância de 129°21'12" 
-  5 , 2 2 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 7  
(N=8.593.581,36;E=576.003,85), confrontando com o 
Lote 28, daí segue com azimute e distância de 130°51'18" 
-  6 , 8 3 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 8  
(N=8.593.576,89;E=576.009,01), confrontando com o 
Lote 05, daí segue com azimute e distância de 221°42'22" 
- 25,00m, até o início desta descrição, no vértice V01, 
com área de 284,86 m².

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

ÁREA UNIFICADA  
I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 1  
(N=8.593.558,22;E=575.992,38), em limites com a Rua 
Ipê-Roxo, daí segue com azimute e distância de 
3 1 0 ° 1 0 ' 5 7 "  -  1 0 , 7 5 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 2  
(N=8.593.565,16;E=575.984,17), confrontando com a 
Rua Ipê-Roxo, daí segue com azimute e distância de 
3 0 7 ° 1 3 ' 2 4 "  -  1 0 , 7 5 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 3  
(N=8.593.571,66;E=575.975,62), confrontando com o 
Lote 02, daí segue com azimute e distância de 35°41'58" - 
2 5 , 0 0 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 4  
(N=8.593.591,96;E=575.990,20), confrontando com o 
Lote 30, daí segue com azimute e distância de 126°33'02" 
-  6 , 8 3 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 5  
(N=8.593.587,89;E=575.995,69), confrontando com o 
Lote 29, daí segue com azimute e distância de 128°03'08" 
-  5 , 2 2 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 6  
(N=8.593.584,67;E=575.999,81), confrontando com o 
Lote 29, daí segue com azimute e distância de 129°21'12" 
-  5 , 2 2 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 7  
(N=8.593.581,36;E=576.003,85), confrontando com o 
Lote 28, daí segue com azimute e distância de 130°51'18" 
-  6 , 8 3 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 8  
(N=8.593.576,89;E=576.009,01), confrontando com o 
Lote 05, daí segue com azimute e distância de 221°42'22" 
- 25,00m, até o início desta descrição, no vértice V01, 
com área total de 569,72 m².

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Engenheiro Civil Everson Santos da Rocha, 
Registro de n° 0513513019, nos termos da ART de n°BA 
20210517772.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



Art. 5° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE NOVEMBRO 
2021.

AGDA SILVA COSTA 
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 193 / 2021
17 DE NOVEMBRO DE 2021

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015 e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 02255.22.09.461.2021, de 01 de 
outubro de 2021,

RESOLVE 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 02 (dois) anos, ao 
interessado RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA, inscrito (a) no CNPJ nº 
14.308.527/0001-92, com sede no Lot. Hipolito Lima de 
Oliveira, s/n°, Quadra F, Lote 08 e 09, Itapicuru, Cruz das 
Almas/BA, para a implantação de um empreendimento 
pluriresidencial, do tipo Urbanização Integrada, 
denominado de Condomínio Busca Vida Side Concept,  
numa área total do projeto de 36.092,36 m², subdividido 
em dois condomínios, área Condomínio Residencial 
Harmonia de 14.844,24 m², sendo área verde/lazer de 
3.578,84 m², área ocupada total de 2.191,90 m², área 
construída total de 2.207,89 m²,  área reservada (via) de 
4.197,09  m², área permeável de 11.666,60  m², área 
sistema viário de 3.416,11  m², e área Condomínio 
Residencial Alegria de 21.248,12 m², sendo área 
verde/lazer de 4.561,19 m², área ocupada total de 
2.960,80 m², área construída total de 2.976,79 m², área 
permeável de 15.792,64  m², área sistema viário de 
6.223,18 m², totalizando 73 unidades habitacionais, 
sendo taxas de permeabilidade de 78% e 74%, área de 

vegetação em estágio médio 30% a preservar de 
1.561,71 m², área de preservação permanente na 
matrícula 11.174 de 2.166,25 m², sendo área total 
matrícula de 52.675,00 m², localizado no Condomínio 
Busca Vida, área remanescente da Gleba 12, Busca Vida, 
Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, nas coordenadas 
UTM (Long/Lat) 578.970,119 E/ 8.579.219,034 S, 
inserido na poligonal da Zona de Expansão Controlada 
– ZEC 1, Macrozona AB-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 
866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 
03 de setembro de 2008, e na poligonal da Zona de 
Ocupação Controlada – ZOC III da APA Joanes 
Ipitanga, conforme Resolução Cepram n° 2.974 de 24 
de maio de 2002. Esta licença está sendo concedida 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - apresentar à CLA/SEDUR 
como condição necessária a realização de qualquer 
intervenção na área: a) manifestação quanto a 
supressão de vegetação (ASV), no órgão ambiental 
competente, conforme estabelece Lei Federal n° 
11.428/2006 e suas alterações; b) aprovação técnica da 
Embasa para o projeto do sistema de esgotamento 
sanitário, conforme especificado nas cartas de 
viabilidades, Carta n° 345/VT/20-MS, Carta n° 
163/VT/21-MS, Carta n° 346/VT/20-MS, Carta n° 
162/VT/21-MS; c) Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção 
(PCMAT), acompanhado da ART do responsável; II – 
atender aos requisitos da Lei da Mata Atlântica referentes 
a supressão de vegetação secundária em estágio médio 
de regeneração, sendo a poligonal da área de vegetação 
em estágio médio 30% a preservar definida pelas 
coordenadas UTM (Lat/Long) dos vértices: M01, S 
8.579.241,51m e E 579.158,22m; M02, S 8.579.209,82m 
e E 579.166,54m; M03, S 8.579.183,10m e E 
579.167,50m; M04, S 8.579.164,31m e E 579.157,27m; 
M05, S 8.579.152,91m e E 579.126,28m; M06, S 
8.579.185,72m e E 579.116,40m; M07, S 8.579.187,80m 
e E 579.119,56m; M08,  S 8.579.189,08m e E 
579.120,69m; M09, S 8.579.178,02m e E 579.126,31m; 
M10, S 8.579.184,74m e E 579.139,28m; M11, S 
8.579.181,21m e E 579.140,25m; M12, S 8.579.179,77m 
e E 579.140,06m; M13,  S 8.579.177,65m e E 
579.139,85m; M14, S 8.579.175,26m e E 579.140,48m; 
M15, S 8.579.173,17m e E 579.141,39m; M16, S 
8.579.171,49m e E 579.142,95m; M17, S 8.579.169,48m 
e E 579.146,28m; M18,  S 8.579.169,01m e E 
579.150,25m; M19, S 8.579.170,09m e E 579.153,82m; 
M20, S 8.579.173,00m e E 579.156,92m; M21, S 
8.579.175,84m e E 579.158,41m; M22, S 8.579.181,55m 
e E 579.158,07m; M23, S 8.579.184,78m e E 
579.156,23m; M24, S 8.579.186,46m e E 579.154,14m; 
M25, S 8.579.188,69m e E 579.151,67m; M26, S 
8.579.190,15m e E 579.149,88m; M27, S 8.579.201,25m 
e E 579.144,12m; M28,  S 8.579.207,98m e E 
579.157,08m; M29, S 8.579.233,58m e E 579.143,78m; 
M30, S 8.579.233,93m e E 579.146,10m; M31, S 
8.579.233,52m e E 579.149,11m; M32, S 8.579.234,54m 
e E 579.153,10m; M33,  S 8.579.236,52m e E 
579.155,83m; M34, S 8.579.239,40m e E 579.157,65m; 
M01, com uma área de 1.561.71m²;  III - preservar a 
vegetação ciliar, o ambiente aquático e as características 
hidrodinâmicas dos cursos d´águas existentes na área de 
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influência do empreendimento, realizando, inclusive, 
obras de engenharia com a finalidade de mitigar os 
desbarrancamentos nos trechos de intervenções; IV - 
adotar medidas preventivas no sentido de evitar a 
instalação de processos erosivos durante a implantação 
do empreendimento, apresentando Programa de 
Controle da Erosão e Assoreamento; V - atender às 
condicionantes referentes: a) a manifestação da APA 
Joanes Ipitanga, Nota Técnica n° 45, processo n° 
046.0525.2021.0009230-59, referente a manutenção e 
requalificação da lagoa e áreas úmidas existentes na 
propriedade, implantando sistemas de drenagem de 
forma a regular o nível de água e promover o fluxo 
hídrico, apresentar projeto no prazo de 30 (trinta) dias; 
b) ao projeto de drenagem de águas pluviais do 
empreendimento, com redutores de velocidade, 
armazenamento e utilização das águas pluviais para fins 
de aproveitamento em jardins e limpeza de áreas 
comuns; conforme aprovado na CLA/SEDUR; c) a 
Autorização para Supressão de Vegetação (ASV), 
apresentando Relatório Técnico de Acompanhamento 
referente as atividades de supressão de vegetação, 
resgate de flora e afugentamento de fauna e cubagem de 
material lenhoso; d) a viabilidade da Embasa, para o 
abastecimento de água e esgotamento sanitário; VI - 
elaborar e manter:  a) Plano de enriquecimento e 
recuperação da vegetação (PREV) priorizando a 
manutenção da vegetação nativa e das áreas verdes 
remanescentes no empreendimento, no prazo de 30 
(trinta) dias; b) Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos da Construção Civil (PGRSCC), conforme os 
requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 12.932/2014; 
c) Programa de Educação Ambiental (PEA), voltado para 
os funcionários da obra, com ênfase na gestão dos 
resíduos, priorizando ações de sustentabilidade 
ambiental; VII - apresentar projeto de paisagismo, 
priorizando o uso de espécies nativas da região do 
empreendimento, sendo exigido no projeto 70 % de 
espécies nativas arbóreas e 50 % de espécies nativas 
arbustivas localizadas na região do empreendimento e 

2 plantio de 01 espécie arbórea para cada 100 m de área 
permeável; VIII - solicitar no Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (INEMA), e apresentar outorga em 
caso de utilização de poços ou fontes naturais, 
lançamento de efluente em corpo hídrico e intervenções 
em corpos hídricos; IX - a área destinada à supressão de 
vegetação deverá ser compensada com ações de 
recuperação florestal em áreas inseridas no mesmo 
ecossistema, utilizando espécies vegetais adaptadas às 
características locais, conforme Nota Técnica n° 45 do 
INEMA, apresentar projeto executivo no prazo de 30 
(trinta) dias; X - apresentar as viabilidades referentes ao 
transporte e trânsito (STT) e coleta de resíduos (SESP); 
XI - adotar as medidas necessárias a fim de minimizar os 
impactos durante a fase de construção, atendendo aos 
padrões de intensidade de som, de emissões 
atmosféricas, de tratamento e disposição de efluentes 
líquidos e resíduos sólidos, conforme estabelece a 
legislação vigente, bem como:  a) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo à unidade de reaproveitamento 
licenciada, devendo ter como objetivo prioritário nessa 
ação a não geração e, secundariamente, a redução, 

recuperação, reutilização e reciclagem; b) armazenar os 
resíduos sólidos em recipientes adequados (coleta 
seletiva) e em área reservada e impermeabilizada, 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas ou recolhimento pelo serviço de limpeza 
pública municipal, acondicionando e enviando para 
tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos 
gerados, em instalação devidamente licenciada; c) 
instalar no canteiro de obras, sistema de tratamento de 
efluentes sanitários por fossa séptica com limpezas 
periódicas, não sendo admitido sumidouro, bem como, 
destinar o efluente coletado somente para unidades de 
tratamento licenciadas; d) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas, devendo apresentar 
cópias das notas fiscais e credenciamento do fornecedor; 
e) manter os dispositivos de sinalização e advertência da 
obra em perfeito estado de conservação, alertando a 
comunidade quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos, estabelecendo limitações físicas que 
dificultem o acesso direto a vegetação nativa e as áreas 
verdes existentes; f) garantir a implementação do 
Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho da 
Construção Civil (PCMAT), fiscalizando o uso obrigatório 
dos Equipamentos de Proteção individual (EPI) pelos 
funcionários da obra, conforme respectivas Normas 
Reguladoras NR-18 e NR-006 do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE); g) realizar treinamento com os 
funcionários para situação de emergência; h) remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; XII - é proibido: a) lançamento de qualquer 
tipo de efluente no solo ou no corpo hídrico, mesmo que 
tratado; b) aterro de áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; 
c) instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente; XIII - 
atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município; XIV - 
manter protegidas todas as áreas de preservação 
permanente (APP) existentes na área de abrangência do 
terreno, respeitando o recuo mínimo de 30(trinta) metros 
do curso d´água, medidos em projeção horizontal a partir 
da margem, conforme Artigo 51 da Lei Municipal nº 
913/2008, adotando medidas de proteção com 
instalação, preferencialmente, de cercas vivas utilizando 
espécies nativas na sua delimitação e colocação de 
placas de sinalização com informações da área a ser 
protegida; XV - executar os projetos de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e de drenagem de águas 
pluviais com acompanhamento técnico da obra - ATO, 
visando garantir o atendimento das normas técnicas 
pertinentes; XVI - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades; 
XVII - comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência 
de qualquer acidente ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência 
do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XVIII - quando do ALVARÁ DE 
HABITE-SE o interessado deverá apresentar à 
SEDUR relatório de cumprimento de condicionantes 
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estabelecidos nesta Portaria; XIX - atender 
rigorosamente aos condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria e, encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XX - requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

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

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

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 194/2021
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação do desmembramento 
da Área Remanescente da Gleba 12, integrante 
do Condomínio Busca Vida, no Distrito de 
Abrantes, neste Município de Camaçari, medindo 
52.675,00m², a ser desmembrada em 06 (seis) 
novas áreas denominadas: Área 01, com 
1.274,65m², Área 02, com 15.506,05m², Área 03, 
com 21.248,12m², Área 04, com 9.557,49m², 
Área 05, com 2.166,25m² e Área de Acesso com 
2.922,44m², na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 janeiro de 2021, 

publicada no Diário Oficial nº 1574, de 04 janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 00574.22.09.005.2021 de 06 de abril de 2021, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE 

Art. 1° - Aprovar o desmembramento da Área 
Remanescente da Gleba 12, integrante do Condomínio 
Busca Vida, no Distrito de Abrantes, neste Município de 
Camaçari, medindo 52.675,00m², a ser desmembrada 
em 06 (seis) novas áreas denominadas: Área 01, com 
1.274,65m², Área 02, com 15.506,05m², Área 03, com 
21.248,12m², Área 04, com 9.557,49m², Área 05, com 
2.166,25m² e Área de Acesso com 2.922,44m².

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
p r o p r i e d a d e  d a  E m p r e s a  R i b e i r o  S a n t o s  
Empreendimentos Imobiliários Ltda, inscrito no CPF/MF 
sob nº: 14.308.527/0001-92, e encontra-se registrada no 
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari 
– Bahia, sob a matrícula de nº 11.174 R-09 e Inscrito no 
Censo Imobiliário Municipal sob n° 0002045694.

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

ÁREA REMANESCENTE DA GLEBA 12
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01A, 
de coordenadas N 8.579.173,49m e E 578.791,21m; 
deste, segue confrontando com Silvio Franco e Matricula 
13.253, com os seguintes azimutes e distâncias:  
61°28'41" e 90,16 m até o vértice V-02A, de coordenadas 
N 8.579.216,54m e E 578.870,43m;  ; deste, segue 
confrontando com COND.MONTE CALMON, com os 
seguintes azimutes e distâncias:  62°48'11" e 78,68 m até 
o vértice V-03A, de coordenadas N 8.579.252,50m e E 
578.940,41m; 62°42'11" e 128,13 m até o vértice V-04A, 
de coordenadas N 8.579.311,26m e E 579.054,27m; ; 
deste, segue confrontando com Silvio Franco e Matricula 
13.253, com os seguintes azimutes e distâncias:  
62°01'59" e 134,00 m até o vértice V-05A, de 
coordenadas N 8.579.374,10m e E 579.172,62m; ; deste, 
segue confrontando com ORLANDO ARAÚJO FILHO, 
com os seguintes azimutes e distâncias:  201°04'53" e 
16,85 m até o vértice V-06A, de coordenadas N 
8.579.358,38m e E 579.166,56m; 223°56'22" e 17,96 m 
até o vértice V-07A, de coordenadas N 8.579.345,45m e 
E 579.154,10m; 181°46'05" e 31,77 m até o vértice V-
08A, de coordenadas N 8.579.313,70m e E 
579.153,12m; 169°10'59" e 31,92 m até o vértice V-09A, 
de coordenadas N 8.579.282,35m e E 579.159,11m; 
179°29'28" e 45,04 m até o vértice V-10A, de 
coordenadas N 8.579.237,31m e E 579.159,51m; 
166°18'32" e 27,38 m até o vértice V-11A, de 
coordenadas N 8.579.210,71m e E 579.165,99m; 
178°45'58" e 26,01 m até o vértice V-12A, de 
coordenadas N 8.579.184,71m e E 579.166,55m; 
196°22'31" e 32,03 m até o vértice V-13A, de 
coordenadas N 8.579.153,98m e E 579.157,52m; 
109°35'57" e 13,39 m até o vértice V-14A, de 
coordenadas N 8.579.149,49m e E 579.170,13m; 
163°02'23" e 17,45 m até o vértice V-15A, de 
coordenadas N 8.579.132,80m e E 579.175,22m; 
215°31'47" e 8,29 m até o vértice V-16A, de coordenadas 
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N 8.579.126,05m e E 579.170,40m; ; deste, segue 
confrontando com GLEBA 12./002, MAT 11.778, com os 
seguintes azimutes e distâncias:  250°19'12" e 47,01 m 
até o vértice V-17A, de coordenadas N 8.579.110,22m e 
E 579.126,14m; ; deste, segue confrontando com GLEBA 
12/002, MAT 11.778, com os seguintes azimutes e 
distâncias:  340°19'53" e 68,01 m até o vértice V-18A, de 
coordenadas N 8.579.174,26m e E 579.103,25m; 
248°58'57" e 249,47 m até o vértice V-19A, de 
coordenadas N 8.579.084,79m e E 578.870,38m; ; deste, 
segue confrontando com SG11 30/31, \PMAT 13.253, 
com os seguintes azimutes e distâncias:  339°41'47" e 
54,35 m até o vértice V-20A, de coordenadas N 
8.579.135,76m e E 578.851,52m; 251°24'09" e 44,09 m 
até o vértice V-21A, de coordenadas N 8.579.121,70m e 
E 578.809,73m;  ; deste, segue confrontando com 
GLEBA 12./033, MAT 13.133, com os seguintes azimutes 
e distâncias:  340°19'23" e 55,00 m até o vértice V-01A, 
ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando 
assim o perímetro do polígono acima descrito com uma 
área superficial de 52.675,00m2.

Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir da estação ativa da RBMC de Brasilia, de 
coordenadas N m e E m, e encontram-se representadas 
no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central 
nº 39°00', fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. 
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção U T M.

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

ÁREA 01
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V02B, de 
coordenadas N 8.579.238,26m e E 578.918,29m; deste 
segue confrontando com COND.MONTE CALMON no 
quadrante Noroeste, com azimute de 62°22'18,98" por 
uma distância de 9,71m até o vertice V02C, de 
coordenadas N 8.579.242,76m e E 578.926,90m; deste 
segue confrontando com RIBEIRO SANTOS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA no 
quadrante Nordeste, com azimute de 152°07'36,67" por 
uma distância de 130,46m até o vertice V02D, de 
coordenadas N 8.579.127,44m e E 578.987,89m; deste 
segue confrontando com GLEBA 12/002, MAT 11.778 no 
quadrante Sudeste, com azimute de 249°42'20,95" por 
uma distância de 10,01m até o vertice V19B, de 
coordenadas N 8.579.123,96m e E 578.978,50m; deste 
segue confrontando com RIBEIRO SANTOS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA no 
quadrante Sudoeste, com azimute 332°13'17,41" por 
uma distância de 129,18m até o vertice V02B, ponto 
inicial da descrição deste perímetro, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito com uma área 
superficial de 1.274.65m².
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

 
ÁREA 02

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V01A, de 
coordenadas N 8.579.171,73m e E 578.794,06m; deste 
segue confrontando com Silvio Franco e Matricula 
13.253 no quadrante Noroeste, com azimute de 
61°24'44,46" por uma distância de 90,16m até o vertice 
V02A, de coordenadas N 8.579.214,87m e E 
578.873,23m; deste segue confrontando com Silvio 
Franco e Matricula 13.253 no quadrante Noroeste, com 
azimute de 62°44'21,25" por uma distância de 50,77m 
até o vertice V02B, de coordenadas N 8.579.238,12m e E 
578.918,36m; deste segue confrontando com RIBEIRO 
SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
no quadrante Nordeste, com azimute de 152°13'17,41" 
por uma distância de 129,03m até o vertice V19B, de 
coordenadas N 8.579.123,96m e E 578.978,50m; deste 
segue confrontando com GLEBA 12/002, MAT 11.778 no 
quadrante Sudeste, com azimute de 248°46'25,21" por 
uma distância de 112,82m até o vertice V19A, de 
coordenadas N 8.579.083,12m e E 578.873,33m; deste 
segue confrontando com SG11 30/31,  MAT 13.253  no 
quadrante Sudoeste, com azimute de 339°37'50,60" por 
uma distância de 54,35m até o vertice V20A, de 
coordenadas N 8.579.134,07m e E 578.854,42m; deste 
segue confrontando com SG11 30/31,  MAT 13.253  no 
quadrante Sudeste, com azimute de 251°20'12,14" por 
uma distância de 44,09m até o vertice V21A, de 
coordenadas N 8.579.119,96m e E 578.812,64m; deste 
segue confrontando com  GLEBA 12./033,  MAT 13.133 
no quadrante Sudoeste, com azimute 340°15'26,17" por 
uma distância de 55,00m até o vertice V01A, ponto inicial 
da descrição deste perímetro, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito com uma área 
superficial de 15.506,05m2.
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

ÁREA 03
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V03A, 
de coordenadas N 8.579.248,25m e E 578.938,01m; 
deste segue confrontando com Silvio Franco e 
Matricula 13.253 no quadrante Noroeste, com azimute 
de 62°39'16,18" por uma distância de 104,50m até o 
vertice V04, de coordenadas N 8.579.296,25m e E 
579.030,83m; deste segue confrontando com RIBEIRO 
SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA       
no quadrante Nordeste, com azimute de 152°26'55,08" 
por uma distância de 80,13m até o vertice V09B, de 
coordenadas N 8.579.225,21m e E 579.067,89m; deste 
segue confrontando com RIBEIRO SANTOS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA no 
quadrante Noroeste, com azimute de 63°12'40,77" por 
uma distância de 105,33m até o vertice V09A, de 
coordenadas N 8.579.272,68m e E 579.161,92m; deste 
segue confrontando com ORLANDO ARAÚJO FILHO 
no quadrante Nordeste, com azimute de 179°25'31,40" 
por uma distância de 36,71m até o vertice V10A, de 
coordenadas N 8.579.235,97m e E 579.162,29m; deste 
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segue confrontando com ORLANDO ARAÚJO FILHO 
no quadrante Nordeste, com azimute de 166°56'02,45" 
por uma distância de 26,39m até o vertice V11A, de 
coordenadas N 8.579.210,27m e E 579.168,25m; deste 
segue confrontando com ORLANDO ARAÚJO FILHO 
no quadrante Nordeste, com azimute de 177°04'12,83" 
por uma distância de 26,64m até o vertice V12A, de 
coordenadas N 8.579.183,66m e E 579.169,62m; deste 
segue confrontando com ORLANDO ARAÚJO FILHO 
no quadrante Sudeste, com azimute de 196°37'00,57" 
por uma distância de 18,35m até o vertice V12B, de 
coordenadas N 8.579.166,08m e E 579.164,37m; deste 
segue confrontando com RIBEIRO SANTOS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA no 
quadrante Sudeste, com azimute de 250°52'49,74" por 
uma distância de 52,52m até o vertice V12C, de 
coordenadas N 8.579.148,88m e E 579.114,74m; deste 
segue confrontando com GLEBA 12/002, MAT 11.778 
no quadrante Sudoeste, com azimute de 340°10'48,58" 
por uma distância de 25,49m até o vertice V18A, de 
coordenadas N 8.579.172,86m e E 579.106,10m; deste 
segue confrontando com GLEBA 12/002, MAT 11.778 
no quadrante Sudeste, com azimute de 248°54'59,82" 
por uma distância de 114,54m até o vertice V18B, de 
coordenadas N 8.579.131,65m e E 578.999,23m; deste 
segue confrontando com RIBEIRO SANTOS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA no 
quadrante Sudoeste, com azimute 332°17'45,42" por 
uma distância de 131,69m até o vertice V03A, ponto 
inicial da descrição deste perímetro, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito com uma área 
superficial de 21.248,12m². 
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

ÁREA 04
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V04, de 
coordenadas N 8.579.298,90m e E 579.036,01m; 
deste segue confrontando com Silvio Franco e 
Matricula 13.253 no quadrante Noroeste, com azimute 
de 62°22'12,35" por uma distância de 158,98m até o 
vertice V05A, de coordenadas N 8.579.372,63m e E 
579.176,86m; deste segue confrontando com 
ORLANDO ARAÚJO FILHO no quadrante Sudeste, 
com azimute de 200°34'20,86" por uma distância de 
13,87m até o vertice V06A, de coordenadas N 
8.579.359,64m e E 579.171,98m; deste segue 
confrontando com ORLANDO ARAÚJO FILHO no 
quadrante Sudeste, com azimute de 220°32'49,15" por 
uma distância de 22,50m até o vertice V07A, de 
coordenadas N 8.579.342,54m e E 579.157,36m; 
deste segue confrontando com ORLANDO ARAÚJO 
FILHO no quadrante Sudeste, com azimute de 
181°40'25,85" por uma distância de 27,81m até o 
vertice V08A, de coordenadas N 8.579.314,75m e E 
579.156,54m; deste segue confrontando com 
ORLANDO ARAÚJO FILHO no quadrante Nordeste, 
com azimute de 171°21'40,70" por uma distância de 
40,52m até o vertice V09A, de coordenadas N 

8.579.274,68m e E 579.162,63m; deste segue 
c o n f r o n t a n d o  c o m  R I B E I R O  S A N T O S  
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA no 
quadrante Sudeste, com azimute de 242°33'24,42" por 
uma distância de 100,95m até o vertice V09B, de 
coordenadas N 8.579.228,16m e E 579.073,04m; 
deste segue confrontando com RIBEIRO SANTOS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA no 
quadrante Sudoeste, com azimute 332°22'12,35" por 
uma distância de 79,85m até o vertice V04, ponto inicial 
da descrição deste perímetro, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito com uma área 
superficial de 9.557.49m².
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

ÁREA 05
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V02B, de 
coordenadas N 8.579.238,26m e E 578.918,29m; deste 
segue confrontando com COND.MONTE CALMON no 
quadrante Noroeste, com azimute de 62°22'18,98" por 
uma distância de 9,71m até o vertice V02C, de 
coordenadas N 8.579.242,76m e E 578.926,90m; deste 
segue confrontando com RIBEIRO SANTOS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA       no 
quadrante Nordeste, com azimute de 152°07'36,67" por 
uma distância de 130,46m até o vertice V02D, de 
coordenadas N 8.579.127,44m e E 578.987,89m; deste 
segue confrontando com GLEBA 12/002, MAT 11.778 no 
quadrante Sudeste, com azimute de 249°42'20,95" por 
uma distância de 10,01m até o vertice V19B, de 
coordenadas N 8.579.123,96m e E 578.978,50m; deste 
segue confrontando com RIBEIRO SANTOS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA   no 
quadrante Sudoeste, com azimute 332°13'17,41" por 
uma distância de 129,18m até o vertice V02B, ponto 
inicial da descrição deste perímetro, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito com uma área 
superficial de ÁREA : 2.166.25m².
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

ACESSO
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V02C, de 
coordenadas N 8.579.242,76m e E 578.926,90m; deste 
segue confrontando com COND.MONTE CALMON no 
quadrante Noroeste, com azimute de 62°55'00,94" por 
uma distância de 12,11m até o vertice V02E, de 
coordenadas N 8.579.248,27m e E 578.937,68m; deste 
segue confrontando com RIBEIRO SANTOS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA no 
quadrante Nordeste, com azimute de 152°13'45,91" por 
uma distância de 131,69m até o vertice V02F, de 
coordenadas N 8.579.131,75m e E 578.999,04m; deste 
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segue confrontando com GLEBA 12/002, MAT 11.778 no 
quadrante Sudeste, com azimute de 248°51'00,31" por 
uma distância de 11,95m até o vertice V02D, de 
coordenadas N 8.579.127,44m e E 578.987,89m; deste 
segue confrontando com RIBEIRO SANTOS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA no 
quadrante Sudoeste, com azimute 332°07'36,67" por 
uma distância de 130,46m até o vertice V02C, ponto 
inicial da descrição deste perímetro, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito com uma área 
superficial de 2.922.44m².
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.
 
Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Arquiteto e Urbanista João Paulo de Almeida 
Dória de Souza, inscrito no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil – CAU sob Registro n° 00A1592750, 
nos termos da RRT de n° SI10589253I00CT001.

Art. 5° - A aprovação desta Portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 18 DE NOVEMBRO 
DE 2021.

AGDA SILVA COSTA 
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 18/11/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA dos Autos de 
Infrações Nº 0004771 e 0002528, referente ao Processo 
Fiscal nº 01431.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 06/2021
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 
INTERESSE SOCIAL – REURB-S

Dispõe sobre a NOTIFIÇÃO, situada Rua 
da Mangueira, Bairro Areias, Distrito de 
Abrantes Camaçari, BA, na forma que 
indica.

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, Estado 
da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Municipal datado do dia 02 de janeiro de 
2021 e pelos Decretos nº 7547/2021 e nº 7034/2019, e 
tendo em vista, assim como as demais disposições de 
Direito pertinentes

RESOLVE

NOTIFICAR a todos os titulares de domínio, confinantes 
e terceiros eventualmente interessados, de uma parcela 
do núcleo urbano informal consolidado, denominado de 
LOTEAMENTO DO MUTIRÃO 3-AREAIS, encontra-se 
em processo de Regularização Fundiária, na modalidade 
Interesse Social REURB-S, conforme Lei Federal nº 
13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018.

 A área onde foi edificado tem como objetivo regularizar o 
núcleo urbano informal consolidado, denominado 
LOTEAMENTO DO MUTIRÃO 3-AREAIS, com a 
seguinte descrição: “Inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice Pt0, de coordenadas N 8584556.833 m e E 
583962.639 m, Datum SIRGAS 2000  com Meridiano 
Central -39, localizado a AREIAS, Código INCRA ;  deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:152°28'28.98'' e 8.13; até o vértice Pt1, de 
coordenadas N 8584549.626 m e E 583966.395 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:198°07'57.80'' e 14.70; até o vértice Pt2, de 
coordenadas N 8584535.656 m e E 583961.820 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:215°50'1.88'' e 12.58; até o vértice Pt3, de 
coordenadas N 8584525.460 m e E 583954.457 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:168°11'5.84'' e 5.73; até o vértice Pt4, de 
coordenadas N 8584519.851 m e E 583955.630 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:206°47'30.24'' e 24.33; até o vértice Pt5, de 
coordenadas N 8584498.131 m e E 583944.663 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:223°41'40.60'' e 12.28; até o vértice Pt6, de 
coordenadas N 8584489.254 m e E 583936.181 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:204°45'27.12'' e 14.93; até o vértice Pt7, de 
coordenadas N 8584475.693 m e E 583929.927 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:234°40'29.14'' e 61.60; até o vértice Pt8, de 
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coordenadas N 8584440.077 m e E 583879.671 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:124°12'8.81'' e 7.31; até o vértice Pt9, de 
coordenadas N 8584435.967 m e E 583885.717 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:216°39'42.11'' e 7.27; até o vértice Pt10, de 
coordenadas N 8584430.132 m e E 583881.374 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:235°01'48.17'' e 43.40; até o vértice Pt11, de 
coordenadas N 8584405.258 m e E 583845.810 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:233°38'3.50'' e 120.80; até o vértice Pt12, de 
coordenadas N 8584333.629 m e E 583748.533 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:238°17'16.96'' e 28.04; até o vértice Pt13, de 
coordenadas N 8584318.889 m e E 583724.678 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:232°16'25.16'' e 57.04; até o vértice Pt14, de 
coordenadas N 8584283.989 m e E 583679.566 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:234°16'27.63'' e 116.08; até o vértice Pt15, de 
coordenadas N 8584216.208 m e E 583585.328 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:232°32'46.18'' e 52.58; até o vértice Pt16, de 
coordenadas N 8584184.231 m e E 583543.585 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:232°43'38.00'' e 113.40; até o vértice Pt17, de 
coordenadas N 8584115.557 m e E 583453.349 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:235°52'28.94'' e 38.08; até o vértice Pt18, de 
coordenadas N 8584094.193 m e E 583421.824 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:149°33'41.18'' e 1.39; até o vértice Pt19, de 
coordenadas N 8584092.994 m e E 583422.528 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:179°57'25.21'' e 2.65; até o vértice Pt20, de 
coordenadas N 8584090.342 m e E 583422.530 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:234°12'28.39'' e 34.81; até o vértice Pt21, de 
coordenadas N 8584069.981 m e E 583394.291 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:259°47'1.72'' e 8.10; até o vértice Pt22, de 
coordenadas N 8584068.544 m e E 583386.321 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:236°38'26.38'' e 27.97; até o vértice Pt23, de 
coordenadas N 8584053.162 m e E 583362.956 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:185°19'44.36'' e 4.53; até o vértice Pt24, de 
coordenadas N 8584048.653 m e E 583362.536 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:234°53'3.54'' e 39.22; até o vértice Pt25, de 
coordenadas N 8584026.091 m e E 583330.453 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:234°53'3.54'' e 60.06; até o vértice Pt26, de 
coordenadas N 8583991.543 m e E 583281.324 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:235°16'49.57'' e 44.38; até o vértice Pt27, de 
coordenadas N 8583966.266 m e E 583244.846 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:314°29'7.94'' e 4.76; até o vértice Pt28, de 
coordenadas N 8583969.600 m e E 583241.451 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:230°06'22.02'' e 60.83; até o vértice Pt29, de 
coordenadas N 8583930.585 m e E 583194.780 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 

e distância:231°34'49.49'' e 6.82; até o vértice Pt30, de 
coordenadas N 8583926.346 m e E 583189.435 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:231°44'57.48'' e 7.31; até o vértice Pt31, de 
coordenadas N 8583921.820 m e E 583183.694 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:230°42'19.74'' e 24.53; até o vértice Pt32, de 
coordenadas N 8583906.285 m e E 583164.710 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:232°40'23.91'' e 25.60; até o vértice Pt33, de 
coordenadas N 8583890.761 m e E 583144.352 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:232°56'40.75'' e 6.77; até o vértice Pt34, de 
coordenadas N 8583886.679 m e E 583138.946 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:232°44'47.42'' e 16.83; até o vértice Pt35, de 
coordenadas N 8583876.489 m e E 583125.547 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:229°56'8.31'' e 13.85; até o vértice Pt36, de 
coordenadas N 8583867.573 m e E 583114.945 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:232°53'39.61'' e 17.74; até o vértice Pt37, de 
coordenadas N 8583856.873 m e E 583100.801 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:232°53'39.61'' e 17.74; até o vértice Pt38, de 
coordenadas N 8583846.173 m e E 583086.656 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:238°40'32.86'' e 10.25; até o vértice Pt39, de 
coordenadas N 8583840.842 m e E 583077.896 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:232°38'41.14'' e 13.57; até o vértice Pt40, de 
coordenadas N 8583832.607 m e E 583067.108 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:233°16'22.86'' e 5.85; até o vértice Pt41, de 
coordenadas N 8583829.111 m e E 583062.422 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:230°11'41.61'' e 10.91; até o vértice Pt42, de 
coordenadas N 8583822.128 m e E 583054.042 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:226°49'20.97'' e 11.95; até o vértice Pt43, de 
coordenadas N 8583813.949 m e E 583045.325 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:313°08'40.54'' e 3.98; até o vértice Pt44, de 
coordenadas N 8583816.674 m e E 583042.418 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:232°35'6.89'' e 55.93; até o vértice Pt45, de 
coordenadas N 8583782.691 m e E 582997.994 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:310°12'31.91'' e 16.25; até o vértice Pt46, de 
coordenadas N 8583793.181 m e E 582985.585 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:35°32'45.02'' e 9.04; até o vértice Pt47, de 
coordenadas N 8583800.539 m e E 582990.842 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:36°27'47.30'' e 54.61; até o vértice Pt48, de 
coordenadas N 8583844.458 m e E 583023.297 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:39°09'34.96'' e 27.25; até o vértice Pt49, de 
coordenadas N 8583865.590 m e E 583040.507 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:315°48'52.85'' e 1.39; até o vértice Pt50, de 
coordenadas N 8583866.590 m e E 583039.535 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:42°26'8.35'' e 19.12; até o vértice Pt51, de 
coordenadas N 8583880.701 m e E 583052.437 m; deste, 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
22 de Novembro de 2021 - Ano XIX

Nº 1792 - Pagina. 09 de 17



segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:135°14'19.44'' e 1.44; até o vértice Pt52, de 
coordenadas N 8583879.678 m e E 583053.452 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:49°11'37.03'' e 34.94; até o vértice Pt53, de 
coordenadas N 8583902.509 m e E 583079.896 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:319°11'37.03'' e 4.58; até o vértice Pt54, de 
coordenadas N 8583905.978 m e E 583076.901 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:47°38'48.60'' e 15.50; até o vértice Pt55, de 
coordenadas N 8583916.421 m e E 583088.355 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:135°34'59.44'' e 4.58; até o vértice Pt56, de 
coordenadas N 8583913.149 m e E 583091.561 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:44°55'2.49'' e 71.40; até o vértice Pt57, de 
coordenadas N 8583963.712 m e E 583141.978 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:59°06'50.06'' e 11.79; até o vértice Pt58, de 
coordenadas N 8583969.762 m e E 583152.093 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:47°17'14.19'' e 3.20; até o vértice Pt59, de 
coordenadas N 8583971.935 m e E 583154.447 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:47°16'29.50'' e 56.73; até o vértice Pt60, de 
coordenadas N 8584010.423 m e E 583196.119 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:317°17'34.04'' e 4.80; até o vértice Pt61, de 
coordenadas N 8584013.950 m e E 583192.863 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:0°59'29.08'' e 1.95; até o vértice Pt62, de 
coordenadas N 8584015.900 m e E 583192.897 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:47°17'33.95'' e 14.22; até o vértice Pt63, de 
coordenadas N 8584025.544 m e E 583203.345 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:137°17'33.72'' e 2.54; até o vértice Pt64, de 
coordenadas N 8584023.677 m e E 583205.069 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:46°07'27.39'' e 85.74; até o vértice Pt65, de 
coordenadas N 8584083.102 m e E 583266.873 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:47°10'1.56'' e 278.58; até o vértice Pt66, de 
coordenadas N 8584272.499 m e E 583471.169 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:50°13'14.81'' e 111.12; até o vértice Pt67, de 
coordenadas N 8584343.598 m e E 583556.567 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:58°38'41.33'' e 117.46; até o vértice Pt68, de 
coordenadas N 8584404.717 m e E 583656.872 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:63°42'53.35'' e 152.77; até o vértice Pt69, de 
coordenadas N 8584472.367 m e E 583793.842 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:77°00'25.83'' e 1.42; até o vértice Pt70, de 
coordenadas N 8584472.686 m e E 583795.224 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:67°26'39.29'' e 12.41; até o vértice Pt71, de 
coordenadas N 8584477.446 m e E 583806.682 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:51°27'22.22'' e 10.47; até o vértice Pt72, de 
coordenadas N 8584483.967 m e E 583814.868 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:64°01'53.55'' e 11.57; até o vértice Pt73, de 

coordenadas N 8584489.033 m e E 583825.270 m; deste, 
segue confrontando com , com os seguintes azimute plano 
e distância:63°43'50.70'' e 153.19; até o vértice Pt0, de 
coordenadas N 8584556.833 m e E 583962.639 m, 
encerrando esta descrição. Ao todo a poligonal possui 
100.918,59 m², ANEXO.

Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este 
edital, sendo que a ausência de impugnação implicará a 
perda de eventual direito de que o notificado titularize 
sobre o imóvel objeto da Regularização Fundiária, de 
acordo com o art. 31, §1º, §5º e §6º, da Lei Federal nº 
13.465/2017 e art. 24, §1º, §5º e §6º, do Decreto Federal nº 
9.310/2018. 

As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao objeto 
deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data da última publicação do 
presente edital, sendo protocoladas na Secretaria de 
Habitação, com as devidas justificativas plausíveis que 
serão analisadas pelos setores responsáveis, priorizando 
o procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, 
conforme art. 31, §3º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 
24, §7º, do Decreto Federal nº 9.310/2018. 

Não havendo manifestação em contrário no período de 30 
(trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos notificados 
os elementos e teor deste edital. 

O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANEXO I

VIVIAN ANGELIM FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
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GABINETE DA SECRETÁRIA HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

TERMO DE APOSTILAMENTO                     
Nº 0018/2021 DO CONTRATO Nº  0161/2017 

DA EMPRESA CLIMABOM 
REFRIGERAÇÃO LTDA

VIVIAN ANGELIM FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO 

PREGÃO N.º 0255/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL - A 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
torna público para conhecimento dos interessados, que 
em virtude de Retificação no termo de referencia e no  
edital , a sessão para acolhimento, abertura das 
propostas de preços e disputa referente PREGÃO N.º 
0255/2021  (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é 

, fica PRORROGADO o Acolhimento:
/12/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 03/12/2021, 

às 09h00min; Disputa: 03/12/2021, às 10h00min. 
(Horário Brasília). Edital reformulado/Informações

 ( ). Tel.: 
(71) 3621-6665 – Diego Manoel Oliveira da Paixão.

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva, incluindo transporte, fornecimento e 
substituição de peças, partes, componentes e 
acessórios, em equipamentos do tipo: geladeira, freezer 
vertical e horizontal, fogão industrial e doméstico, 
resfriador de água e eletro eletrônico, leves e pesados 
pertencentes as unidades escolares da rede municipal 
de Camaçari  
02

: 
www.licitacoes-e.com.br Licitação n.º: 905722

PREGÃO N.º 271/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Aquisição de 
equipamentos para compor o "Museu de Camassary". 
Acolhimento: 02/12/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 03/12/2021, às 09h00min; Disputa: 
03/12/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 909198 . Tel.: (71) 3621-6655/6717. Aracele 
Santos de Oliveira– Pregoeira da COMPEL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumond s/n, CEP 42.800-970, Centro, 
Camaçari -Ba, neste ato representado pelo Prefeito Sr 
.ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador do R.G nº 
04231738-04 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  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 0161/2017, conforme Processo nº 
0451.11.07.611.2017, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº  
0451.11.07.611.2017, Pregão Presencial  nº 0059/2017.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
I N S TA L A Ç Ã O ,  D E S I N S TA L A Ç Ã O ,  C O M  
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 
PARTES, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR 
OUTROS NOVOS E ORIGINAIS PARA AR 
CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS UNIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI-BAHIA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 0018/2021, cujo objeto é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 09 de novembro de 2021.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº  64/2021
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021

A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, embasado no Processo de Pensão por Morte nº 
00111.07.10.377.2021, com fundamento no artigo 40, § 
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8º da Constituição Federal de 1988, artigo 23 da 
Emenda Constitucional 103/2019, combinado com os 
artigos 14, inciso II e III, 15, inciso II, 17, 23 Inciso II, 25, 
26 e 29 da Lei Municipal Complementar nº 1644/2020

RESOLVE

Art. 1º. Alterar a Portaria de n° 43 de 09 de setembro de 
2021, que concedeu e fixou a pensão por morte a 
HEITOR ARAÚJO LORDELO, em razão da concessão 
do referido beneficio a novo Dependente à senhora 
LUCIANA SANTOS DE ARAÚJO, (companheira) do 
ex-segurado RICARDO LORDELO DE SOUSA,  
passando a vigorar nos seguintes termos:

Art. 2º.  Conceder e fixar o beneficio de Pensão por 
Morte à senhora LUCIANA SANTOS DE ARAÚJO, 
companheira, e a HEITOR ARAÚJO LORDELO, (filho 
menor) representado pela sua genitora LUCIANA 
SANTOS DE ARAÚJO, instituído pelo ex-segurado 
(ativo) RICARDO LORDELO DE SOUSA, matrícula  
101121, falecido em 21/01/2021, integrado por dois 
dependentes, no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem 
reais), constituído do valor de R$ 1.022,04 (hum mil e 
vinte e dois reais e quatro centavos), equivalente a cota 
parte de 70% (setenta por cento), acrescida do valor de 
R$ 77,96 (setenta e sete reais e noventa e seis 
centavos) referente à complementação do salário 
mínimo, conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 4º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á 
na forma do art. 33 da Lei Municipal Complementar 
1644/2020, não possuindo paridade com o servidor 
ativo.

Art. 5º. Tendo em vista o quanto disposto no §2 º do art. 
201 da Constituição Federal, os proventos observarão o 
valor do salário mínimo vigente.

Art. 6º. Ressalvado os demais casos de perda da 
pensão por Morte previsto em Lei, o direito ao benefício 
ora instituído, cessará em 17/11/2036 para LUCIANA 
SANTOS DE ARAÚJO, companheira  e para HEITOR 
ARAÚJO LORDELO, ao completar maior idade, diante 
do quanto previsto no artigo 14, inciso III e artigo 24, 
inciso I e II, alinea “d” da Lei Complementar Municipal nº 
1644/2020.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação, retroagindo seus efeitos a 15/09/2021, data 
do requerimento do processo nº 00138.07.10.377.2021 
em favor da senhora LUCIANA SANTOS DE ARAÚJO, 

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 65/2021
 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Promove servidor ocupante de cargo de 
provimento efetivo/estatutário, dentro da mesma 
classe de cargos a que pertence, de NÍVEL I para 
NÍVEL II, nos termos do Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos 
do Quadro de Provimento Efetivo do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari; Lei 
Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei Municipal 
nº. 874, de 04 de abril de 2008; Decreto Municipal nº. 
4.742 de 09 de abril de 2009; Lei Municipal nº. 1.582/2019 
e, 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício, conforme comprovação 
nos autos do Processo Admin is t ra t ivo  nº .  
00173.07.10.377.2021;

RESOLVE 

Art.1º. Promover a servidora BÁRBARA GARCIA DA 
SILVA E SILVA, matricula nº 110019, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de Técnico em Seguro 
Social, lotado na Diretoria De Previdência do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari, de 
NÍVEL I para NÍVEL II, dentro da mesma classe de 
cargos a que pertence.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de 
novembro 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 17 DE NOVEMBRO 
DE 2021. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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PORTARIA Nº 66/2021
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Promove servidora ocupante de cargo de 
provimento efetivo/estatutário, dentro da mesma 
classe de cargos a que pertence, de NÍVEL I para 
NÍVEL II, nos termos do Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos 
do Quadro de Provimento Efetivo do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari; Lei 
Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei Municipal 
nº. 874, de 04 de abril de 2008; Decreto Municipal nº. 
4.742 de 09 de abril de 2009; Lei Municipal nº. 1.582/2019 
e, 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício, conforme comprovação 
nos autos do Processo Admin is t ra t ivo  nº .  
00177.07.10.377.2021;

RESOLVE 

Art.1º. Promover a servidora TUIRA ALVES ARAUJO, 
matrícula nº 110018, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Administrador, lotada na Diretoria 
Administrativa e Financeira do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari, de NÍVEL I para NÍVEL 
II, dentro da mesma classe de cargos a que pertence.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de 
novembro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 17 DE NOVEMBRO 
DE 2021. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 67/2021
 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Promove servidor ocupante de cargo de 
provimento efetivo/estatutário, dentro da 
mesma classe de cargos a que pertence, de 
NÍVEL I para NÍVEL II, nos termos do Plano 
de Carreira, Cargos e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Quadro de 
Provimento Efetivo do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de 
Camaçari.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari; Lei 
Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei Municipal 
nº. 874, de 04 de abril de 2008; Decreto Municipal nº. 
4.742 de 09 de abril de 2009; Lei Municipal nº. 1.582/2019 
e, 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício, conforme comprovação 
nos autos do Processo Admin is t ra t ivo  nº .  
00176.07.10.377.2021;

RESOLVE 

Art.1º. Promover o servidor CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, matrícula nº 110005, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Analista de 
Seguro Social – Ciências Contábeis, lotado na Diretoria 
Administrativa e Financeira do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari, de NÍVEL I para NÍVEL 
II, dentro da mesma classe de cargos a que pertence.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de 
novembro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 17 DE NOVEMBRO 
DE 2021. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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PORTARIA Nº 68/2021
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL- ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, embasado no Processo 
de pensão por morte nº 00149.07.10.372.2021, com 
fundamento no art. 40, § 8º da Constituição Federal de 
1988, artigo 23 da Emenda Constitucional 103/2019, 
combinado com os artigos 14 inciso I e §1º, 17, 23, Inciso 
II, 24, §1º e 25 e 29 da Lei Municipal Complementar nº 
1644/2020.

RESOLVE

Art. 1º Alterar, a partir de 18 de novembro 2021, a 
composição dos proventos do beneficio de Pensão por 
Morte, concedida por meio da Portaria n° 58/2021 de 03 
de novembro de 2021, à senhora SIMONE RIBEIRO DA 
CUNHA, (viúva), passando o valor de R$ 1.100,00 (hum 
mil e cem reais), a ser constituído do valor de R$ 941,70 
(novecentos e quarenta e um reais e sententa centavos), 
equivalente a cota parte de 60% (sessenta por cento), 
acrescida do valor de R$ 158,30 (cento e cinquenta e oito 
reais e trinta centavos) referente à complementação do 
salário mínimo, conforme demonstrativos de cálculo.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 69/2021
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL- ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, embasado no Processo 
de pensão por morte nº 00144.07.10.372.2021, com 
fundamento no art. 40, § 8º da Constituição Federal de 
1988, artigo 23 da Emenda Constitucional 103/2019, 
combinado com os artigos 14 inciso II, art. 15, inciso I, 23 
Inciso I e II, 24, §1°, 25 e 26 e 28 da Lei Municipal 
Complementar nº 1644/2020.

RESOLVE

Art.1º 

 

 Em razão de erro material, alterar a redação do 
art. 1º da Portaria nº. 62/2021, de 16 de novembro de 
2021, no que concerne exclusivamente ao valor total dos 
proventos de pensão a serem recebidos pelas Senhora 
EDEMILDE MARIA DA SILVA SOARES (companheira) 
e MARILENE CAMARA SILVA (beneficiária de pensão 
alimentícia), de modo que onde se lê: R$ 2.222,73 (dois 

mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e três 
centavos), leia-se R$ 3.222,73 (três mil, duzentos e vinte 
e dois reais e setenta e três centavos), ficando 
inalterados os valores individuais dos benefícios de 
pensão recebidos por cada uma das beneficiárias.

Art. 2.  Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 28/08/2021, data 
do óbito do ex-segurado.

Em razão de erro material, alterar a redação do art. 
1º da Portaria nº. 61/2021, de 16 de novembro de 2021, 
no que concerne exclusivamente ao valor total dos 
proventos de pensão a serem recebidos pelas Senhoras 
MARILENE CAMARA SILVA (beneficiária de pensão 
alimentícia) e EDEMILDE MARIA DA SILVA SOARES 
(companheira), de modo que onde se lê: R$ 2.222,73 
(dois mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e três 
centavos), leia-se R$ 3.222,73 (três mil, duzentos e vinte 
e dois reais e setenta e três centavos), ficando 
inalterados os valores individuais dos benefícios de 
pensão recebidos por cada uma das beneficiárias.

Art. 2.  Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 13/10/2021, data 
do requerimento.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 70/2021
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL- ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, embasado no Processo 
de pensão por morte nº 00155.07.10.372.2021, com 
fundamento no art. 40, § 8º da Constituição Federal de 
1988, artigo 23 da Emenda Constitucional 103/2019, 
combinado com os artigos 14 inciso II, art. 15, inciso II e 
VI, 23 Inciso I e II, 25, 26 e 28 da Lei Municipal 
Complementar nº 1644/2020.

RESOLVE

Art. 1º 

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI-BA, 
EM 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA
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EXTRATO DA ATA DA 329ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 329ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 01 de outubro de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 05 de outubro de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI

EXTRATO DA ATA DA 330ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 330ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 05 de outubro de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 

Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 05 de outubro de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI

EXTRATO DA ATA DA 331ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 331ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 08 de outubro de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 13 de outubro de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI
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EXTRATO DA ATA DA 332ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 332ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 13 de outubro de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 13 de outubro de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI

EXTRATO DA ATA DA 333ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 333ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 18 de outubro de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 20 de outubro de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI

EXTRATO DA ATA DA 334ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 334ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 20 de outubro de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 20 de outubro de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI
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Nº DO PROCESSO PLACA AIT RESULTADO 
784/2019 JPX 5123 G007605604 IMPROVIDO 

1370/2019 OZE 5325 G009902060 PROVIDO 
1219/2019 PJU 9496 G008702364 IMPROVIDO 
16075/2018 JRV 2775 G007500296 IMPROVIDO 

45/2020 JRH 3315 G007601955 PROVIDO 
1639/2019 JQN 8241 G006700564 IMPROVIDO 
1625/2019 NTG 8342 G011300426 PROVIDO 

 

Nº DO PROCESSO PLACA AIT RESULTADO 
498/2019 JPP 4388 G009800026 IMPROVIDO 

1372/2019 OZE 7458 G007606136 PROVIDO 
15680/2018 JNW 5100 G007100310 IMPROVIDO 
1220/2019 PJU 9496 G008702382 IMPROVIDO 
910/2021 GYZ 6072 G006800034 PROVIDO 
1609/2019 PJU 3C78 G006300270 IMPROVIDO 
1636/2019 PKP 8009 G009500499 PROVIDO 

 



EXTRATO DA ATA DA 335ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 335ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 25 de outubro de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 29 de outubro de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI

EXTRATO DA ATA DA 336ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 336ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 29 de outubro de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 29 de outubro de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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