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Esclarecimentos adicionais fineza se dirigir pessoalmente 

à Coordenadoria de Fiscalização ou manter contato 

através dos telefones (71) 3621-6610/6860/6604.

MARCÍLIO DA SILVA MEIRELES
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - CFIS

CALENDÁRIO LETIVO DE 2022

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 007/2021
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021

A Secretaria da Fazenda do Município de 
Camaçari - BA, representada neste ato pela 
Coordenação de Fiscalização - CFIS
, por resultarem infrutíferas as tentativas de 
notificação de forma pessoal, por meio 
eletrônico, via e-mail e por via postal, através de 
Aviso de Recebimento - AR, vem por meio deste 
Edital, NOTIFICAR os contribuintes abaixo 
relacionados, para ciência das Notificações de 
Lançamento listadas a seguir:
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

a) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

Nº 9.394/96;

b) Lei Nacional Nº 14.040/2020

c) Parecer CNE/CP Nº 05/2020

d) Parecer CNE/CP Nº 15/2020

e)Lei Municipal Nº 317/94;

f) Lei Municipal Nº 1.415/2015;

g)Decreto Municipal Nº 7363/2020

h)Portaria Nº 06/2020

i)Resolução CME Nº 01/1998;

j)Resolução CME Nº 01/2010;

k)Instrução Normativa SEDUC Nº 01/2015;

l) Instrução Normativa SEDUC Nº 01/2016;

m)Instrução Normativa SEDUC Nº 02/2020;

n)Parecer CME Nº 03/2020

TERMO ADMINISTRATIVO DE 
DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL

Termo Administrativo de Desapropriação Amigável que 

entre si fazem, de um lado, O MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito público interno, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 14.109.763/0001-80, com 

sede à Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro 

Administrativo, Camaçari, Estado da Bahia, a seguir 

denominado EXPROPRIANTE, neste ato representados 

pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito ANTÔNIO 

ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, brasileiro, casado, RG: 

0423173804 SSP/BA, CPF: 598.837.315-15 e, do outro 

lado, o Sr. AURELINO COELHO LIMA NETO, brasileiro, 

casado, portadora do RG de nº 0724613498 SSP/BA e do 

CPF de nº 978.568.945-04, casado sob o regime da 

comunhão parcial de bens com, PATRICIA VENTURA 

LIMA, brasileira, arquiteta, portadora do RG de nº 

869586238 SSP/BA, e do CPF nº 013.394.745-90, 

ambos residentes e domiciliados à Avenida Luis Vianna, 

Condomínio Le Parc, Torre 8, Ap. 1001 – Salvador/BA, 

seguir denominado EXPROPRIANDOS, tudo em 

conformidade com o processo administrativo nº 

00571.22.09.151.2021, mediante as cláusulas e 

condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem 

como objetivo dispor sobre a indenização expropriatória 

do imóvel localizado no Loteamento Limoeiro, Lote nº 15, 

Quadra D, tendo inscrição imobiliária municipal sob n° 

2003893, situado no Município de Camaçari, Bahia, 
 medindo 1.000,00 m² (mil metros quadrados), frente do 

imóvel medindo 20,00 m, fundo possui 20,00 m, lado 

direito medindo 50,00 m, e o imóvel localizado no 

Loteamento Limoeiro, Lote nº 05, Quadra D, tendo 

inscrição imobiliária municipal sob n° 2003892, situado 
 no Município de Camaçari, Bahia, medindo 1.000,00 m²

(mil metros quadrados), frente do imóvel medindo 20,00 

m, fundo possui 20,00 m, lado direito medindo 50,00 m 

conforme descrições pormenorizadas constantes nos 

laudos avaliatórios nº 0001/2021 e 0002/2021 e plantas 

anexa, o qual é parte integrante deste Termo 

Administrativo;

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
28 de Dezembro de 2021 - Ano XIX
Nº 1816 - Pagina. 02 de 04

S
E

D
U

R

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



Parágrafo Único - Os imóveis expropriandos foram 

declarados de utilidade pública para fins de 

desapropriação, através do Decreto Municipal nº 6.916, 

datado de 10 de agosto de 2018, publicado no Diário 

Oficial em 21 de agosto de 2018, cópia anexa, de 

propriedade do EXPROPRIANDO por força das 

Matrículas de nº 18.137 e 18.138, registrados no Cartório 

do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de 

Camaçari, Bahia.

CLÁUSULA SEGUNDA – O EXPROPRIANTE pagará, a 

título de indenização, as quantias de R$ 486.360,00 

(quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e 
2 sessenta reais), referente a 1.000,00 m (mil metros 

quadrados), do Lote nº 5 e R$ 486.360,00 (quatrocentos 

e oitenta e seis mil, trezentos e sessenta reais), 
2 referente a 1.000,00 m (mil metros quadrados), do Lote 

nº 15, localizados no Loteamento Limoeiro, ambos 

Quadra D, tendo inscrição imobiliária municipal sob n° 

2003892 e 2003893, situado no Município de Camaçari, 

Bahia, consoante conclusão do Laudo de Avaliação 

efetuado pela Comissão para fim de Desapropriação, 

nomeada pelo Decreto n° 7.538, de 11 de maio de 2021, 

publicado no Diário Oficial em 17 de maio de 2021, cópia 

anexa;

Parágrafo primeiro - Os valors fixados no caput desta 

cláusula correspondem à justa indenização no valor de 

R$ 972.720,00 (novecentos e setenta e dois mil, 

trezentos e sessenta reais), subtraída a quantia de R$ 

66.877,99 (sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e 

sete reais e noventa e nove centavo) referente ao 

débito de IPTU até a presente data e será realizado de 

uma única vez, a ser creditada no Banco Bradesco, 

agência 3579-3, conta corrente 0050236-7, de 

titularidade de Patricia Ventura Lima.

Parágrafo segundo – Pago o valor justo, será lavrada 

escritura pública de desapropriação amigável para fins 

de registro na matrícula do imóvel, conforme estabelece 

o §2º do art. 10-A do Decreto-Lei 3365/41.

CLÁUSULA TERCEIRA – Com o recebimento total da 

quantia referida na cláusula anterior e, se for o caso, com 

os acréscimos decorrentes de eventual mora, o 

EXPROPRIANDO dará quitação geral, de forma 

irretratável e irrevogável, para nada mais requerer, a 

qualquer título, transmitindo a EXPROPRIANTE o 

domínio, direitos, posse e ações que tiver sobre os 

imóveis expropriandos.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo a rescisão do presente 

acordo administrativo, a EXPROPRIANTE estará 

obrigada a imediatamente proceder desocupação, aos 

EXPROPRIANDOS, dos imóveis expropriados que lhes 

serão cedidos nos termos do parágrafo segundo desta 

cláusula, sob pena de caracterização de esbulho 

possessório. 

Parágrafo segundo – Após a liquidação do valor 

indenizatório estabelecido no presente acordo, e em 

havendo recusa dos EXPROPRIANDOS em ceder a 

EXPROPRIANTE à posse total do imóvel expropriando, 

arcará aquele com a multa de 20% (vinte por cento) do 

valor recebido, além de outras cominações legais.

CLÁUSULA QUARTA – Observado o disposto na 

cláusula anterior, os EXPROPRIANDOS se obrigam, por 

si e sucessores, a assinar as escrituras públicas de 

desapropriação, ou quaisquer outros documentos, bem 

como tomar eventuais providências judiciais que se 

façam necessárias à transmissão da propriedade, 

incumbindo-lhe, ainda, resolver as pendências tributárias 

eventualmente existentes, no tocante aos imóveis 

expropriandos.

CLÁUSULA QUINTA – Caso haja descumprimento por 

parte da EXPROPRIANDA ou do EXPROPRIANTES de 

qualquer dos atos constantes neste acordo 

administrativo, que venha a ensejar o ajuizamento de 

ação judicial para o implemento das obrigações, a parte 

inadimplente arcará com os honorários advocatícios, 

referentes a 10% (dez por cento) do valor atribuído a 

causa, bem como as custas judiciais.

CLÁUSULA SEXTA - Este contrato é celebrado em 

caráter irrevogável e irretratável.

CLÁUSULA SÉTIMA - Fica eleito o Foro do Município de 

Camaçari - Ba para dirimir qualquer divergência 

decorrente da aplicação ou interpretação das cláusulas 

do presente termo.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o 

presente acordo em 02 (duas) vias de igual teor e validade 

jurídica, na presença de 02 (duas) testemunhas 

infrassignatárias.

Município de Camaçari-BA, 26 de novembro de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

AURELINO COELHO LIMA NETO

EXPROPRIADO

PATRICIA VETURA LIMA

EXPROPRIADA
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AVISO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE 
ABERTURA

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL informa que na publicação do AVISO DE 
ABERTURA do PREGÃO - N.º 0305/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de preço para aquisição de cânula de 
guedel, máscara N95 e máscara cirúrgica tripla, 
para atender as Unidades de Saúde do município, 
veiculada no Diário Oficial do Município n.º 1815 e 
no Jornal Tribuna da Bahia do dia 23/12/2021. 

Onde se lê:

PREGÃO Nº 0305/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA.

Leia-se:

PREGÃO Nº 0305/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA.
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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