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PORTARIA Nº 0330/2022
DE 29 DE ABRIL DE 2022

RETIFICAÇÃO

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº 
1522 de 28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 
003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro 
de 2019 e Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 
2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 2322/2018,

	
Na Portaria nº 163/2012, de 03 de setembro de 2012, 
publicado no Diário Oficial do Município nº 481 de 15 a 
21 de setembro de 2012, retificar

Onde se Lê:

Conceder ao (a) servidor (a) IVONETE DO AMOR 
DIVINO DOS SANTOS, matrícula 2745, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, lotado (a) na 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 23/08/1995 a 
22/08/2000 a partir de 01 de outubro de 2012.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) IVONETE DO AMOR 
DIVINO DOS SANTOS, matrícula 2745, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, lotado (a) na 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 17/05/1995 a 
16/05/2000 a partir de 01 de outubro de 2012.

Na Portaria nº 171/2016, de 13 de abril de 2016, 

 
 
     

DECRETO Nº 7761/2022
DE 12 DE MAIO DE 2022

Substitui membros do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação CACS-FUNDEB e 
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
pela Constituição Federal e nos termos da Lei Orgânica do 
Município de Camaçari,

DECRETA

Art. 1° - Ficam nomeados os membros a seguir indicados 
para recompor o Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação CACS-FUNDEB, para o biênio 2021/2022, 
conforme preconizado na Lei Municipal nº 1.658 de 
30/03/2021 e na Lei nº 14.113 de 25/12/2020, que 
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB:
I – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Nomear JESSICA ARNAULT PRADO MACHADO em 
substituição a João Batista dos Santos, na condição de 
suplente.
II – Representantes do Conselho Municipal de Educação:
Nomear MAGALI MARIA DE SALES DOS SANTOS em 
substituição a Durval Machado dos Santos, na condição de 
Titular;
Nomear JOSEMIRAN MARQUES SILVA em substituição a 
Marivaine Gomes Bitencourt, na condição de suplente.

Art. 2° - O mandato dos Conselheiros nomeados será 
complementar ao mandato iniciado em 30/03/2021, em 
consonância com o que prevê a Lei Nº 14.113 de 25/12/2020, 
que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB.
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM  12 DE MAIO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO
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publicado no Diário Oficial do Município nº 668 de 16 a 22 
de abril de 2016, retificar

Onde se Lê:

CONCEDER ao (a) servidor (a) IVONETE DO AMOR 
DIVINO DOS SANTOS, matrícula 2745, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, lotado (a) na 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 23/08/2000 a 
22/08/2005 a partir de 02 de maio de 2016.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) IVONETE DO AMOR 
DIVINO DOS SANTOS, matrícula 2745, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, lotado (a) na 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 17/05/2000 a 
16/05/2005 a partir de 02 de maio de 2016.

Na Portaria nº 498/2020, de 04 de maio de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Município nº 1511 de 28 de 
setembro de 2020, retificar

Onde se Lê:

CONCEDER ao (a) servidor (a) IVONETE DO AMOR 
DIVINO DOS SANTOS, matrícula 2745, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, lotado (a) na 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 17/05/2005 a 
16/05/2010 a partir de 04 de maio de 2020.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) IVONETE DO AMOR 
DIVINO DOS SANTOS, matrícula 2745, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, lotado (a) na 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 17/05/2010 a 
16/05/2015 a partir de 04 de maio de 2020.

Na Portaria nº 5.001/2020, de 03 de agosto de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Município nº 1533 de 29 
de outubro de 2020, retificar

Onde se Lê:

CONCEDER ao (a) servidor (a) IVONETE DO AMOR 
DIVINO DOS SANTOS, matrícula 2745, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, lotado (a) na 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao quinquênio aquisitivo 17/05/1995 
a 16/05/2000 a partir de 03 de agosto de 2020.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) IVONETE DO AMOR 
DIVINO DOS SANTOS, matrícula 2745, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, lotado (a) na 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao quinquênio aquisitivo 17/05/2015 
a 16/05/2020 a partir de 03 de agosto de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE ABRIL DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº 0344/2022
 DE 29 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 
2013, Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 
2017, Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal 
nº 1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 
672/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) TADEU JOSÉ MOTA 
VIEIRA,matricula 1063,ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Auditor Fiscal, lotado 
(a) na Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao 
quinquênio aquisitivo de 17/05/2010 a 16/05/2015 com 
data retroativa a 01 de Dezembro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE ABRIL DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA
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PORTARIA Nº 0340/2022
DE 28 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 

692/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) RENATO SILVA E 

ANDRADE, matricula 2619,ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Auditor Fiscal, lotado 

(a) na Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 17/05/2015 a 16/05/2020 com data 

retroativa a 11 de Maio de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE ABRIL DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 0341/2022
DE 28 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 

692/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) RENATO SILVA E 

ANDRADE, matricula 2619,ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Auditor Fiscal, lotado (a) 

na Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 17/05/2000 a 16/05/2005 com data retroativa 

a 10 de Dezembro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE ABRIL DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 0343/2022
DE 28 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº 
1522 de 28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 
003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro 
de 2019 e Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 
2020,              

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

nos autos do Processo Administrativo nº 658/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) VALDOMIRO SANTANA 

DE OLIVEIRA, matricula 39 90,ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário deAuditor Fiscal, lotado (a) 

na Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 17/05/2010 a 16/05/2015 com data retroativa 

a  02 de Agosto de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM28 DE ABRIL DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA
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PORTARIA Nº 0403/2022
DE 28 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

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

nos autos do Processo Administrativo nº 658/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) VALDOMIRO SANTANA 

DE OLIVEIRA,matricula 3990,ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário deAuditor Fiscal, lotado (a) 
na Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 17/05/1990 a 16/05/1995, a partir de 02 de 
Maio de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM28 DE ABRIL DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 0405/2022
DE 29 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

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

nos autos do Processo Administrativo nº 672/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) TADEU JOSÉ MOTA 

VIEIRA, matricula 1063,ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Auditor Fiscal, lotado 
(a) na Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 17/05/2015 a 16/05/2020, a partir de 02 de 
Maio de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE ABRIL DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 0410/2022
DE 28 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 

692/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) RENATO SILVA E 

ANDRADE,matricula 2619,ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Auditor Fiscal, lotado 
(a) na Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 17/05/2005 a 16/05/2010, a partir de 02 de 
Maio de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE ABRIL DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
13 de Maio de 2022 - Ano XIX
Nº 1908 - Pagina. 04 de 19



PORTARIA Nº 0431/2022
DE 06 DE MAIO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

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

nos autos do Processo Administrativo nº 869/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) SYLVANA MARIA 
FALCÃO D ALBUQUERQUE ARANHA, matricula 

8 1 2 5 , o c u p a n t e  d o  c a r g o  d e  p r o v i m e n t o  

efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 28/12/2010 a 27/12/2015, a partir de 10 de 
Maio de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 434/2022
DE 10 DE MAIO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o acordo de cooperação técnica 
celebrado entre a União, por intermédio da Delegacia da 
Receita Federal do Brasil, em Salvador-BA e o Município 
de Camaçari-BA, para fins de instalação do Ponto de 
Atendimento Virtual da Receita Federal do Brasil, nas 
dependências da Casa do Trabalho, ambiente 
pertencente ao Município de Camaçari-BA,

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo listados para 
atuarem no Ponto de Atendimento Virtual da Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil:

I- SELMA MARIA DE ALBUQUERQUE, cadastro nº 
64046;
II- SILVANA LÚCIA ARAUJO DA SILVA, cadastro nº 
60751;
III- JOSÉ VELOSO DE SOUZA ARAUJO, cadastro nº 
833237.

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2022
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem 
do Excelentíssimo Senhor Juiz César Augusto 
Borges através do Mandado de Segurança, processo 
nº 0504955-55.2018.8.05.0039 convoca o(a) candidato 
(a) classificado(a) para o cargode: AUXILIAR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - SEDE para comparecer a Rua 
Francisco Drummond s/n Centro Administrativo – 
Centro  (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no 
período de 18 a 20/05/2022das 09:00 às 12h00 e das 
13h30 às 15h00, para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: 
Diploma (para cargos nível superior), Certificado de 
Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), Carteira do Conselho 
Regional respectivo ou no órgão que regulamenta o 
exercício da profissão, histórico e certificado de 
conclusão do curso referente à escolaridade mínima 
exigida para a função com pré-requisito/escolaridade de 
nível fundamental, médio, técnico ou superior, expedida 
por Instituição de ensino autorizada por Secretaria da 
Educação ou reconhecida pelo Ministério da Educação – 
MEC, e devidamente registrado, título de eleitor (frente e 
verso), certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira, de identidade (RG), 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 
recente, Consulta Qualificação Cadastral (e-social)  e 
uma foto 3 x 4 recente.

ATENÇÃO
Os candidatos deverão acessar o link: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.
xhtml  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-
social) e apresentar o resultado da consulta, esta 
deverá ser impressa.
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SECRETARIA DA FAZENDA

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 23/05 A 21/06/2022
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA DO CONTORNO, 06, EDF. 
JACUIPE PRIME, 2º ANDAR, BAIRRO DOIS DE JULHO 
- CAMAÇARI/BA (AO LADO DO ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA EMANUEL MONTEIRO, PROX. A 
P R E F E I T U R A )  D E V E N D O  
IMPRETERIVELMENTESER AGENDADO ATRAVÉS 
DO TELEFONE 3621-6974 APÓS  ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS.

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;

b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos).

Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina.

CONVOCADOS:

DISPOSIÇÕES FINAIS:
Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação 
do referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no 
site –  a partir de 11/05/2022www.camacari.ba.gov.br

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número 
de inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
11 DE MAIO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

	PORTARIA Nº 013/2022
DE 06 DE MAIO DE 2022

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

Art. 1º – Designar a servidora Fabiana Santos da 
Purificação, cargo de coordenadora, matricula nº 
9897, para responder pela Diretoria de Planejamento 
Gestão e Finanças, no período de 10/05/2022 à 
30/05/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura, revogada as disposições em 
contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 06 DE MAIO DE 
2022.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 030/2022
DE 10 DE MAIO DE 2022

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município,
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SECRETARIA DA SAÚDE

Processo nº 0504955-55.2018.8.05.0039  
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SEDE 

Nº. Nome Insc. Clas. 
01 SELMA DE ANDRADE 80022305 10º 

 

http://www.camacari.ba.gov.br/


RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores DIONE SILVA HOMEM, 
cadastro nº 61329, SÉRGIO HENRIQUE WEBER 
QUEIROZ, cadastro nº 6396 e JAIDE BANDEIRA RIOS, 
cadastro nº 834854, para sob a gestão do primeiro, 
c o m p o r  a  C O M I S S Ã O  D E  
GESTÃO/ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA MULTI GEOTECNOLOGIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 19.043.455/0001-
12, para atestar e certificar a execução e recebimento 
dos serviços prestados no Contrato nº 0141/2021, com 
seus aditivos, no âmbito desta Secretaria.

Art. 2º. O colegiado deverá adotar as providências 
necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por 
parâmetro os resultados previstos no contrato, em 
observância ao cumprimento das regras previstas no 
instrumento contratual.

Art. 3º. Esta comissão atestará notas fiscais e 
acompanhará o cumprimento das cláusulas contratuais.

Art. 4º. O mandato desta comissão terá vigência por 12 
(doze) meses, a contar da data da publicação.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE MAIO DE 2022.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RESOLUÇÃO Nº 04/2022
DE 10 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas 
no § 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
s e t e m b r o  d e  2 0 1 4 ,

RESOLVE 

Estabelecer a meta de incremento da arrecadação para 
o mês de Marco de 2022, referente as fontes de receitas 
próprias geridas pela SEFAZ.

A meta do referido mês fica definida em R$ 
120.162.592,00 ( Cento e vinte milhões, cento e
sessenta e dois mil e quinhentos e noventa e dois 
reais), observando-se os parâmetros e as considerações 
abaixo elencadas, estimamos o esforço fazendário 
necessário para:

1º. As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de 
atualização captura os efeitos conjunturais da atividade 
econômica, devidamente atualizados, utilizando-se o 
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PIB de 3,9% (três Vírgula nove por cento) referente ao 
último trimestre, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, na forma do § 2º do artigo 
7º da Lei 1.351/2014.
2º. Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
– Especial – IPCA-E, acumulado no período de 
dezembro de 2020 a dezembro de 2021, no percentual 
de 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por cento), 
incidentes sobre as receitas tributárias elencadas nos 
dispositivos supracitados;
3º. Majoração do IPTU em 6,44% (seis vírgula quarenta e 
quatro por cento).
4º. Considerando o parágrafo único do artigo 14 da Lei 
1 3 5 0 / 2 0 1 4 ,  q u e  r e g e  s o b r e  a  e v e n t u a l
oscilação no ritmo da atividade econômica no município 
e considerando ainda as variáveis decorrentes do 
calendário fiscal histórico e de arrecadações 
extemporâneas que fogem da expectativa orçamentária, 
tais como a de conversão em rendas de demandas 
judiciais e programas de REFIS.
5º.  Considerando ainda a imprevisibilidade do montante 
a ser arrecadado no programa do REFIS, que atinge 
créditos tributários lançados e não pagos até 2021, bem 
como aqueles em litígio administrativo e judicial, 
implantado pela municipalidade para ajustar a 
regularidade fiscal do contribuinte e fomentar a atividade 
econômica. 
6°. Estes acontecimentos de oscilações, acrescido dos 
optantes de recolhimento do IPTU de 2022 em cota 
única, com desconto de 10%, devem ser ponderados e 
a j u s t a d a s  a o  l o n g o  d o  a n o  p a r a
uma melhor análise da curva de arrecadação, acrescido 
dos fatores do ritmo da atividade econômica no 
município, isto tudo demonstra a dificuldade para 
apresentar o cálculo da meta e do esforço necessário 
para ajustar a gestão tributária, as expectativas de 
receitas municipais para cálculo do esforço necessário 
para a projeção da meta no mês, ao qual estimamos para 
o mês de Março de 2022 um fator percentual de 30% 
(trinta por cento) para composição do índice de esforço 
fazendário observando-se os fatores acima elencados.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 
2022.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

CLIVIO MARCOS PINHEIRO SADY
AUDITOR FISCAL

DEIVES PIRES SAMPAIO
AUDITOR FISCAL

SÓCRATES BENTO SOUZA SIMÕES FILHO
COORDENADOR

LILIANE DA SILVA FERREIRA
TÉCNICO FAZENDÁRIO

ALISSON EMANUEL DOS SANTOS
DIRETOR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE

	

PORTARIA Nº 094/2022
DE 11 DE MAIO DE 2022

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 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 00889.22.09.461.2021, de 10 de 
maio de 2021, 

RESOLVE

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado LAGOA MAR EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito 
no CNPJ sob Nº 13.476.429/0001-00, para a 
Implantação de um empreendimento Pluriresidencial, do 
tipo urbanização integrada, denominado RESIDENCIAL 
SEA GENIPABU, numaárea total de 38.131,16 m², área 
total construída 11.975,38 m², área permeável 22.922,45 
m², área verde de uso comum 9.625,23 m², composto por 
76 unidades, em 05 quadras, estacionamento com 188 
vagas, guarita, depósito de lixo, área de lazer, área verde, 
localizado na Gleba 01, (Desmembrada da maior parte 
da Fazenda Santa Bárbara e Genipabu), CEP: 42.805-
200, Barra do Jacuípe, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari-BA, coordenadas UTM 596.214 E e 8.596.900 
S, inserido Zona de Expansão Controlada – ZEC 2, da 
Macrozona Urbana de Monte Gordo MG-ZU.2 e Unidade 
de ConservaçãoÁrea de Proteção Ambiental - APA 
Lagoas de Guarajuba,conforme Lei Municipal Nº. 866, de 
11 de janeiro de 2008, lei Municipal Nº 913 de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM N° 4327/2013 
alterada pela Resolução CEPRAM N° 4420/2015, 
Resolução CEPRAM N° 4579/2018 e Resolução 
CEPRAM N° 387 de 27 de fevereiro de 1991. Esta 
Licença está sendo concedida, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes:I. 
Realizar obra conforme projeto aprovado pela SEDUR; II. 
Manter e atualizar: a) Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC), 
conforme os requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 
12.932/2014; b) Programa de Educação Ambiental 
(PEA), voltado para os funcionários da obra, com ênfase 
na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; III. 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)Aplicar o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, conforme os 
requisitos estabelecidos na NR 7, com o objetivo da 
promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA a 
ser implementado; h) Realizar treinamento com os 
funcionários para situação de emergência; i) Remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; IV. Priorizar a contratação de mão de obra 
local;V. Executar o projeto de paisagismo, conforme 
aprovado na CLA/SEDUR, utilizando espécies 
endêmicas e de significativa relevância ecológica, 
priorizando a manutenção da vegetação nativa e das 
áreas verdes existentes;VI. Executar projeto do 
sistema de esgotamento sanitário e de drenagem de 
águas pluviais conforme aprovação técnica da 
CLA/SEDUR e EMBASA; VII. 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; VIII. 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;IX. Atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
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contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia de Projeto AOP (Nº 001/2021 de 
21.01.2021 Proc. 00503/2020), emitida pela SEDUR;X. 
Em caso de impacto negativo ao meio ambiente, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades; XI. 
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; XII. Quando do 
ALVARÁ DE HABITE-SE o interessado deverá 
apresentar à SEDUR relatório de cumprimento de 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria; XIII. 
A tender  r igorosamente aos condic ionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo 
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIV. 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 dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º 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 entrará 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 11 DE MAIO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO LOTEAMENTO GUARAJUBA BEACH 
& COUNTRY, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 

do Loteamento Guarajuba Beach & Country, que entre 
si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na 
Rua Francisco Drumond, Centro Administrativo, 
Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-80, autorizado 
pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica Municipal Revisada, 
neste ato representado pela Secretár ia de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, ANDREA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA, através da 
competência delegada pelo Decreto Municipal de 02 de  
Janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Município 
em 04 de Janeiro de 2021, doravante denominado 
MUNICÍPIO ,  e  do  ou t ro  lado  a  empresa ,  
RESIDENCIALFAZENDA PARAÍSO SPE LTDA., 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
37.586.114/0001-75, com sede na Rua Ramalho Ortigão, 
nº 30, Loja 01, Pituba, Município do Salvador/BA, neste 
ato representada, pelos Sócios Administradores 
LEONARDO FERREIRA DE COSTA LINO, empresário, 
brasileiro, inscrito no CPF 040.068.865-43 e Carteira de 
Identidade Profissional nº 46.402, órgão expedidor 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia e 
NESTOR NERI CORTES, empresário, brasileiro, inscrito 
no CPF 502.798.585-15, Carteira de Habilitação nº 
04381496621, espedida pelo Departamento de Trânsito 
do Estado da Bahia, doravante denominada 
PROPRIETÁRIA, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
MUNICÍPIO estabelece normas para implantação do 
Projeto Urbanístico do LOTEAMENTO GUARAJUBA 
BEACH & COUNTRY, tendo em vista o constante 
Processo Administrativo nº 02701.22.09.061.2021 de 16 
de novembro e 2021.

I – LOCALIZAÇÃO: área de 479.832,00 m² 
(quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e trinta e 
dois metros quadrados), destinada ao empreendimento 
denominado Loteamento Guarajuba Beach & Country, 
situa-se na Área de terra denominada “Fazenda Riacho 
Doce”,Monte Gordo, s/nº, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari – BA.

II – CARACTERÍSTICAS E MEMORIAL DESCRITIVO 
DA ÁREA: a área caracteriza-se como terreno próprio e, 
corresponde a uma poligonal com área total de 
479.832,00 m² (quatrocentos e setenta e nove mil 
oitocentos e trinta e dois metros quadrados), a qual será 
resultante do processo de unificação das Matrículas nº 
12.017 e nº 25.780 do 1º Oficio de Registro de Imóveis de 
Camaçari, área de terra remanescente do imóvel rural 
anteriormente denominado Córrego da Pedra e Camamu 
e Sitio Santa Terezinha, situada no Distrito de Monte 
Gordo, Município de Camaçari/BA, com os seguintes 
limites, confrontações e poligonal final conforme 
descriçãoInicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
V01, de coordenadas N 8.604.418,61 m. e E 597.919,09 
m., situado no limite com Estrada Velha de Monte Gordo, 
deste, segue com azimute de 181°07'19" e distância de 
8,88 m., confrontando neste trecho com Estrada Velha de 
Monte Gordo, até o vértice V02, de coordenadas N 
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8.604.409,74 m. e E 597.918,92 m.;  deste, segue com  
azimute de 196°03'54" e distância de 80,03 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V03, de coordenadas N 
8.604.332,83 m. e E 597.896,77 m.;  deste, segue com  
azimute de 172°21'30" e distância de 160,44 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V04, de coordenadas N 
8.604.173,82 m. e E 597.918,10 m.;  deste, segue com  
azimute de 149°15'09" e distância de 160,67 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V05, de coordenadas N 
8.604.035,73 m. e E 598.000,25 m.;  deste, segue com  
azimute de 138°41'06" e distância de 138,27 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V06, de coordenadas N 
8.603.931,88 m. e E 598.091,53 m.; deste, segue com 
azimute de 166°42'11" e distância de 149,88 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V07, de coordenadas N 
8.603.786,02 m. e E 598.126,01 m.; deste, segue com  
azimute de 183°06'02" e distância de 95,32 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V08, de coordenadas N 
8.603.690,83 m. e E 598.120,85 m.; deste, segue com  
azimute de 159°22'57" e distância de 107,33 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V09, de coordenadas N 
8.603.590,38 m. e E 598.158,64 m.;  deste, segue com  
azimute de 145°06'06" e distância de 59,62 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V10, de coordenadas N 
8.603.541,47 m. e E 598.192,76 m.; deste, segue com  
azimute de 131°40'55" e distância de 120,04 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V11, de coordenadas N 8.603.461,65 
m. e E 598.282,41 m.;  deste, segue com  azimute de 
158°14'18" e distância de 44,05 m., confrontando neste 
trecho com Estrada Velha de Monte Gordo, até o vértice 
V12, de coordenadas N 8.603.420,74 m. e E 598.298,74 
m.;  deste, segue com  azimute de 191°17'01" e distância 
de 124,74 m., confrontando neste trecho com Estrada 
Velha de Monte Gordo, até o vértice V13, de 
coordenadas N 8.603.298,41 m. e E 598.274,33 m.;  
deste, segue com  azimute de 189°29'43" e distância de 
8,89 m., confrontando neste trecho com Estrada Velha de 
Monte Gordo, até o vértice V14, de coordenadas N 
8.603.289,64 m. e E 598.272,86 m.;  deste, segue com  
azimute de 194°46'46" e distância de 31,44 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V15, de coordenadas N 
8.603.259,25 m. e E 598.264,84 m.;  deste, segue com  
azimute de 211°57'33" e distância de 80,16 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V16, de coordenadas N 
8.603.191,24 m. e E 598.222,41 m.;  deste, segue com  
azimute de 225°30'01" e distância de 71,48 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V17, de coordenadas N 
8.603.141,13 m. e E 598.171,43 m.;  deste, segue com  
azimute de 307°28'58" e distância de 11,61 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 

Gordo, até o vértice V18, de coordenadas N 
8.603.148,19 m. e E 598.162,22 m.;  deste, segue com  
azimute de 261°53'32" e distância de 9,67 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V19, de coordenadas N 
8.603.146,83 m. e E 598.152,64 m.;  deste, segue com  
azimute de 291°20'15" e distância de 16,34 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V20, de coordenadas N 
8.603.152,78 m. e E 598.137,42 m.;  deste, segue com  
azimute de 289°17'14" e distância de 13,48 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V21, de coordenadas N 
8.603.157,23 m. e E 598.124,69 m.;  deste, segue com  
azimute de 254°51'30" e distância de 12,59 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V22, de coordenadas N 
8.603.153,94 m. e E 598.112,54 m.;  deste, segue com  
azimute de 235°32'44" e distância de 17,25 m., 
confrontando neste trecho com Estrada Velha de Monte 
Gordo, até o vértice V23, de coordenadas N 
8.603.144,18 m. e E 598.098,31 m.;  deste, segue com  
azimute de 314°59'38" e distância de 9,25 m., 
confrontando neste trecho com Estrada dos Coqueiros, 
até o vértice V24, de coordenadas N 8.603.150,72 m. e E 
598.091,77 m.;  deste, segue com  azimute de 
314°34'39" e distância de 17,56 m., confrontando neste 
trecho com Estrada dos Coqueiros, até o vértice V25, de 
coordenadas N 8.603.163,04 m. e E 598.079,26 m.;  
deste, segue com  azimute de 313°41'41" e distância de 
19,66 m., confrontando neste trecho com Estrada dos 
Coqueiros, até o vértice V26, de coordenadas N 
8.603.176,62 m. e E 598.065,05 m.;  deste, segue com  
azimute de 224°55'22" e distância de 11,86 m., 
confrontando neste trecho com Estrada dos Coqueiros, 
até o vértice V27, de coordenadas N 8.603.168,23 m. e E 
598.056,68 m.;  deste, segue com  azimute de 
221°45'09" e distância de 13,62 m., confrontando neste 
trecho com Estrada dos Coqueiros, até o vértice V28, de 
coordenadas N 8.603.158,07 m. e E 598.047,60 m.;  
deste, segue com  azimute de 222°31'22" e distância de 
10,62 m., confrontando neste trecho com Estrada dos 
Coqueiros, até o vértice V29, de coordenadas N 
8.603.150,24 m. e E 598.040,43 m.;  deste, segue com  
azimute de 314°59'02" e distância de 86,10 m., 
confrontando neste trecho com Estrada dos Coqueiros, 
até o vértice V30, de coordenadas N 8.603.211,11 m. e E 
597.979,53 m.;  deste, segue com  azimute de 
310°57'43" e distância de 177,15 m., confrontando neste 
trecho com Estrada dos Coqueiros, até o vértice V31, de 
coordenadas N 8.603.327,24 m. e E 597.845,75 m.;  
deste, segue com  azimute de 268°57'27" e distância de 
45,67 m., confrontando neste trecho com Estrada dos 
Coqueiros, até o vértice V32, de coordenadas N 
8.603.326,41 m. e E 597.800,09 m.;  deste, segue com  
azimute de 301°46'49" e distância de 19,54 m., 
confrontando neste trecho com Estrada dos Coqueiros, 
até o vértice V33, de coordenadas N 8.603.336,70 m. e E 
597.783,48 m.;  deste, segue com  azimute de 41°30'08" 
e distância de 81,40 m., confrontando neste trecho com 
Riacho dos Pinheiros, até o vértice V34, de coordenadas 
N 8.603.397,66 m. e E 597.837,42 m.;  deste, segue com  
azimute de 332°44'31" e distância de 195,71 m., 
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confrontando neste trecho com José Antonio, até o 
vértice V35, de coordenadas N 8.603.571,64 m. e E 
597.747,78 m.;  deste, segue com  azimute de 
337°39'23" e distância de 608,19 m., confrontando neste 
trecho com José Antonio, até o vértice V36, de 
coordenadas N 8.604.134,16 m. e E 597.516,57 m.;  
deste, segue com  azimute de 298°34'11" e distância de 
18,25 m., confrontando neste trecho com Paulo Castro, 
até o vértice V37, de coordenadas N 8.604.142,89 m. e E 
597.500,54 m.;  deste, segue com  azimute de 55°15'43" 
e distância de 327,38 m., confrontando neste trecho com 
Vitalmiro Moreira da Silva, até o vértice V38, de 
coordenadas N 8.604.329,44 m. e E 597.769,57 m.;  
deste, segue com  azimute de 59°11'23" e distância de 
174,09 m., confrontando neste trecho com Vitalmiro 
Moreira da Silva, até o vértice V01, de coordenadas N 
8.604.418,61 m. e E 597.919,09 m.;   ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 
WGr/EGr, tendo como o Datum o Sirgas 2000. Todos os 
azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM.

III – DOCUMENTAÇÃO: o imóvel ao qual o loteamento 
será implantado foi adquirido pela PROPRIETÁRIA 
através de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada 
no Livro 003, Ordem 168, Fls. 176 e 179, perante o 
Cartório do Registro Civil com Funções Notariais – Aratu, 
localizado no Município de Simões Filho/BA, e da 
Escritura Pública lavrada no livro 512-E, folha 75, perante 
o Cartório do 9º Tabelionato de Notas de Salvador e 
encontram-se registradas junto ao 1º Oficio de Registro 
de Imóveis de Camaçari é resultante do processo de 
unificação das Matrículas nº 12.017 e nº 25.780, sendo 
essa área de terra remanescente do imóvel rural 
anteriormente denominado Córrego da Pedra e Camamu 
e Sitio Santa Terezinha, situada no Distrito de Monte 
Gordo, Município de Camaçari/BA.

IV – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO: 
trata-se de um loteamentopredominantemente 
residencial sujeito ao regime instituído nos termos da Lei 
Complementar Municipal nº 913 de 03 de setembro de 
2008 e art. 2º, §8º, da Lei Federal nº. 6.766, de 19 de 
Dezembro de 1979 com alterações posteriores, 
composto de 277 (duzentos e setenta e sete) lotes 
r e s i d e n c i a i s  u n i f a m i l i a r e s ,  0 1  ( u m )  l o t e  
comercial/serviço, 05 (cinco) lotes destinados à 
Associação de Moradores, totalizando 283 (duzentos e 
oitenta e três)lotesdistribuídos segundo planta arquivada 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente – SEDUR.

V – DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS: a área total da gleba 
do empreendimento é de 479.832,00m² (quatrocentos e 
setenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois metros 
quadrados), e encontra-se assim distribuída:

a) Área de Preservação Permanente - 
APP com 68.922,38 m² (sessenta e oito 
mil, novecentos e vinte e dois metros e 
trinta e oito decímetros quadrados), 

equivalentes à 14,36% (quatorze vírgula 
trinta e seis por cento) da área total do 
empreendimento.

b) Área Líquida com 410.909,62 m² 
(quatrocentos e dez mil, novecentos e 
nove metros e sessenta e dois 
decímetros quadrados).

c) Área Residencial com 231.553,60 m² 
(duzentos e trinta e um mil, quinhentos e 
cinquenta e três metros e sessenta e seis 
decímetros quadrados), equivalentes à 
56,35% (cinquenta e seis vírgula trinta e 
cinco por cento) da área líquida do 
empreendimento com 277 (duzentos e 
setenta e sete) lotes distribuídos em 22 
quadras, assim identificadas:

d) Área para Associação de Moradores 
(Institucional Privado) com 22.772,02 m² 
(vinte e dois mil, setecentos e setenta e 
dois metros e dois decímetros 
quadrados), equivalentes a 5,23% (cinco 
vírgula vinte e três por cento) da área 
líquida do empreendimento, distribuída 
em 05 (cinco) lotes.

e) Área Comercial com 12.634,40 m² 
(doze mil, seiscentos e trinta e quatro 
met ros  e  quaren ta  dec ímet ros  
quadrados), equivalentes à 2,63% (dois 
vírgula sessenta e três por cento) da área 
líquida do empreendimento, distribuída 
em 1 (um) lote.

f) Áreas Públicas no terreno com 
212.871,99 m² (duzentos e doze mil, 
oitocentos e setenta e um metros e 
noventa e nove decímetros quadrados) 
equivalentes a 44,36% (quarenta e 
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quatro vírgula trinta e seis por cento) da 
área to ta l  do empreendimento,  
correspondendo a: 

1. Á r e a s  d e  S i s t e m a  V i á r i o  
com35.643,87 m² (trinta e cinco mil, 
seiscentos e quarenta e três metros e 
o i t e n t a  e  s e t e  d e c í m e t r o s  
quadrados), equivalentes a 7,43% 
(sete vírgula quarenta e três por 
c e n t o )  d a  á r e a  t o t a l  d o  
empreendimento;

2. Áreas verdes com 108.305,74m² 
(cento e oito mil, trezentos e cinco 
metros e setenta e quatro decímetros 
quadrados), equivalentes a 26,36% 
(vinte e seis virgula trinta e seis por 
c e n t o )  d a  á r e a  l i q u i d a  d o  
empreendimento;

3. Área de Preservação Permanente - 
APP com 68.922,38 m² (sessenta e 
oito mil, novecentos e vinte e dois 
metros e trinta e oito decímetros 
quadrados), equivalentes a 14,36% 
(catorze vírgula trinta e seis por 
c e n t o )  d a  á r e a  b r u t a  d o  
empreendimento.

g) Áreas Públicas fora do terreno 
correspondendo a: 

Área Institucional com 23.991,60 m² (vinte e três mil, 
novecentos e noventa e um metros e sessenta 
decímetros quadrados), equivalentes a 5% (cinco por 
cento) da área total do empreendimento, que será doada 
em área externa do loteamento, no lugar denominado 
FAZENDA BOA SORTE registrado na Matrícula nº 
27.393, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari-
BA, que passará por processo de desdobro da porção 
maior, conforme a seguinte descrição: 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M01, de 
coordenadas N 8.603.403,67m e E 597.119,23m; deste 
segue confrontando com  no quadrante Nordeste, com 
azimute de 178°36'38,01" por uma distância de 167,51m 
até o vertice M02, de coordenadas N 8.603.236,21m e E 
597.123,29m; deste segue confrontando com  no 
quadrante Sudeste, com azimute de 263°13'24,95" por 
uma distância de 95,81m até o vertice M03, de 
coordenadas N 8.603.224,90m e E 597.028,14m; deste 
segue confrontando com  no quadrante Sudeste, com 
azimute de 239°11'03,46" por uma distância de 26,34m 
até o vertice M04, de coordenadas N 8.603.211,41m e E 
597.005,52m; deste segue confrontando com  no 
quadrante Sudeste, com azimute de 250°24'03,99" por 
uma distância de 36,62m até o vertice M05, de 
coordenadas N 8.603.199,13m e E 596.971,03m; deste 
segue confrontando com  no quadrante Sudoeste, com 
azimute de 282°24'03,97" por uma distância de 5,45m 
até o vertice M06, de coordenadas N 8.603.200,30m e E 
596.965,70m; deste segue confrontando com  no 
quadrante Noroeste, com azimute de 6°16'56,97" por 

uma distância de 174,08m até o vertice M07, de 
coordenadas N 8.603.373,33m e E 596.984,75m; deste 
segue confrontando com  no quadrante Noroeste, com 
azimute 77°17'19,19" por uma distância de 137,85m até 
o vertice M01, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
fechando assim o perímetro do polígono acima descrito 
com uma área superficial de 23991.59m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 45 WGr, tendo como Datum o 
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

CLÁUSULA SEGUNDA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO EXTERNO DE ACESSO E SISTEMA 
VIÁRIO INTERNO
O sistema viário será implantado pela PROPRIETÁRIA e 
apresenta: pista com largura mínima de 7m (sete 
metros), calçada de 3,0m (três metros), nos dois lados da 
rua, sendo 1,60m (um metro e sessenta centímetros) de 
faixa gramada, mais 1,40m (um metro e quarenta 
centímetros) de passeio, distribuídos entre o meio-fio e 
as áreas públicas.

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

Calçada de 3,0m (três metros), nos dois lados da rua, 
sendo 1,60m (um metro e sessenta centímetros) de faixa 
gramada, mais 1,40m (um metro e quarenta centímetros) 
de passeio, distribuídos entre o meio-fio e as áreas 
públicas.

Todo o sistema será provido de sinalizações horizontal e 
vertical.

A trilha de cavalos e quadriciclos será implantada pela 
PROPRIETÁRIA e apresenta: pista com largura de 
5,00m (cinco metros), de terra batida.

O sistema viário externo de acesso será composto de 
passeios e pista de rolamento em pavimento intertravado 
em conformidade com as normas aprovadas pelo Órgão 
Municipal de Trânsito e provido de sinalizações 
horizontal e vertical, com observância à execução de 
rampas para acessibilidade de PDC, conforme NBR 
9050/2004, revisada em 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
O loteamento destina-se, prioritariamente ao uso 
residencial unifamiliar e somente será permitido o uso 
comercial para lote cuja destinação já foi indicado na 
CLÁUSULA PRIMEIRA acima, desde que considerado 
integrado ao uso residencial predominante.
I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância dos limites das 
unidades para as edificações.

a) frente = 6,00m (seis metros), para os lotes 
uniresidenciais sendo possível projetar o beiral ou 
marquizes da edificação até 1,00m (um metro) sobre o 
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recuo, e 10,00m para os lotes institucionais e comerciais;
b) laterais limítrofes = 2,00m (três metros), em cada lado, 
sendo possível projetar o beiral ou marquizes da edificação 
até 1,00m (um metro) sobre o recuo;
c) fundos = 3,00m (três metros), sendo possível projetar o 
beiral ou marquizes da edificação até 1,00m (um metro) 
sobre o recuo;

Não será permitido alinhar a construção nas divisas da 
unidade imobiliária, com exceção da edícula. 
II – Gabarito: 03 pavimentos, sendo térreo mais dois 
pavimentos, contados a partir do nível da rua do ponto mais 
baixo do meio fio do logradouro que lhe é lindeiro, 
correspondente ao ponto médio da testada do terreno, com 
altura máxima limitada à 12,00m (doze metros);
III – Taxa de ocupação máxima (Io): 40% (trinta por 
cento), a ser aplicado sobre a área total da unidade, para 
cálculo da área máxima a ser ocupada pelas construções 
da referida unidade;
IV – Índice de utilização máximo (Iu): 0.60, a ser aplicado 
sobre a área total da unidade; 
V – Índice de permeabilidade mínimo (IP): 0.60, a ser 
aplicado sobre a área total da unidade; 
VI – Edículas: será permitida a construção de edículas 
exclusivamente térreas (um pavimento), obedecendo-se 
as seguintes determinações:

a) a área total construída da edícula não poderá 
u l t rapassar  60,00m² (sessenta metros 
quadrados), não podendo ser edificada de forma a 
se caracterizar como unidade autônoma, assim 
entendida como aquela em que o uso pode se dar 
de forma independente do uso da construção 
principal.

b) quando encostar, em limites do fundo da unidade, 
deverá ter parede dupla.

§1º Na faixa de recuo frontal será permitida apenas a 
construção de piscina, desde que respeitado o recuo 
mínimo de 3,00m (três metros) em relação à frente e 1,00m 
(um metro) em relação à lateral do lote.
§2ºÉ permitida a construção de uma única unidade 
principal em cada lote, com área total construída mínima de 
200,00m² (duzentos metros quadrados), à exceção dos 
lotes destinados à associação.
§3º A construção das divisas entre lotes deverão ser de 
cerca de madeira com espaçamento mínimo de 1,00m (um 
metro), podendo ser utilizado base de cimento, com até 
10cm (dez centímetros) do solo, pintado de verde ou tela 
verde, sendo a sua construção permitida somente nas 
laterais e no fundo do lote, com altura total de 1,80m (um 
metro e oitenta centímetros), vedado qualquer elemento de 
vedação no recuo frontal, permitido nos recuos laterais até 
o limite do recuo frontal.
§4º Em relação às limitações de contenção e aterro, deverá 
ser respeitado o limite de até 2,00m (dois metros) de altura, 
contados do perfil natural do terreno, sendo vedada a 
construção de contenção no trecho do recuo frontal, 
ficando proibida a contenção em geomanta ou similares.

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Antes da aprovação de qualquer obra em lotes privados, no 
âmbito da poligonal do LOTEAMENTO, deverá este ser 
previamente submetido à avaliação da ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES, para parecer sobre a viabilidade das 
intervenções, sob a ótica da legislação Municipal, 
restrições construtivas do loteamento e definições do seu 
Estatuto Social, ficando vedado ao MUNICÍPIO a 
liberação de Alvarás de Construção sem a juntada ao 
processo administrativo do parecer técnico da 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. 

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

a. Construção nas áreas de recuo frontal, lateral e 
de fundo, em qualquer lote, com exceção de 
edículas, conforme citado na CLÁUSULA 
TERCEIRA;

b. Construções e ocupações nas Áreas de 
Preservação Permanente – APP, conforme 
legislação ambiental vigente;

c. Construções e ocupações que desvirtuem a 
destinação do lote, sobretudo, quanto aos lotes 
residenciais, devendo ser observada a sua 
utilização uniresidencial e unifamiliar;

d. Alteração do paisagismo nas áreas do 
loteamento deverá ter prévia aprovação da 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES;

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as 
construções, cuja via de acesso, possua infraestrutura 
concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.
§3º As construções a serem realizadas nos lotes da 
Associação, serão objeto de análises específicas para 
emissão dos respectivos Alvarás posteriormente à 
aprovação do loteamento.

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

II – Trilha de Cavalos e Quadriciclo: será implantada, 
exc lus ivamente pe la  PROPRIETÁRIA ,  com 
pavimentação de terra batida;

III – Acesso: O acesso será executado, exclusivamente 
pela PROPRIETÁRIA, em pavimentação de piso 
intertravado, conforme projeto devidamente avaliado 
pela SEINFRA e aprovado pela SEDUR;

IV – Passeios: os passeios serão executados pela 
PROPRIETÁRIA, com grama e piso intertravado, e em 
frente aos lotes residenciais serão executados pelos 
futuros PROPRIETÁRIAS DESSES LOTES, com 
observância à execução de rampas para acessibilidade 
de PDC, conforme NBR 9050/2004, revisada em 2020.
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V – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: Os lotes serão abastecidos por 
rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
executadas pela PROPRIETÁRIA, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA e arquivado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
ficando a cargo de cada adquirente a ligação de energia 
para a unidade imobiliária correspondente; 

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

VII –Rede de coleta de esgoto: o sistema de coleta de 
esgotos sanitários será interligado à rede existente, 
conforme Carta nº 124VT/21 – MS, expedida pela 
EMBASA, cabendo à PROPRIETÁRIA a implantação 
apenas nas áreas dos lotes da associação, sendo que a 
referida instalação nos lotes residenciais e comerciais 
ficará a cargo dos FUTUROS PROPRIETÁRIOS. O 
projeto será elaborado de acordo com normas e 
diretrizes técnicas vigentes e aprovadas pela EMBASA.

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

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

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

X. Identificação das áreas públicas: 

a. AÁreaInstitucional deverá estar devidamente 
delimitada com cerca de arame e estacas de 
concreto ou madeira tratada;

b. as áreas verdes deverão ser urbanizadas, com 
tratamento paisagístico, resguardando as 
características do local e instalação de 
equipamentos urbanos, trilhas com piso 
acessível, iluminação pública, sendo que a 
vegetação composta de árvores de porte 
deverão ser devidamente sinalizadas com o 
nome científico e popular e deverão compor o 
projeto paisagístico aprovado nesta SEDUR.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução das obras de infraestrutura será 
de 02 (dois) anos, a contar da data de expedição da 
Licença de Implantação do Loteamento, sendo 
prorrogável por 1 (um) ano por solicitação justificada da 
PROPRIETÁRIA. As obras deverão iniciar no prazo 
máximo de 1 (um) ano contado da expedição da referida 
licença.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES E 
CONTRAPARTIDAS
I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se a:

a. Cumprir quanto disposto no presente 
instrumento;

b. Solicitar a Prefeitura Municipal o Alvará de 
Obras, que autorizará a dar início às obras de 
implantação do Loteamento;

c. Após emissão do Alvará de Obras, executar 
todas as obras relacionadas, de acordo com as 
especificações indicadas nas Cláusulas 
Segunda e Quinta do presente Termo de Acordo 
e Compromisso.

d. Responsabilizar-se pela construção de depósito 
de lixo dispostos internamente para o veículo 
coletor responsável pelo recolhimento, de 
acordo com a viabilidade da empresa 
responsável pela limpeza urbana municipal;

e. Entregar ao Município as áreas doadas, livres e 
desembaraçadas de qualquer ônus, com 
tratamento paisagístico, conforme aprovado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, com a instalação dos equipamentos 
urbanos, conforme identificado nas Cláusulas 
Segunda e Quinta do presente instrumento;

f. Executar os serviços de melhoria de 
infraestrutura do sistema viário externo de 
acesso ao empreendimento, no entorno da 
poligonal, composto de passeios, rede de 
drenagem, i luminação, arbor ização e 
paisagismo;

g. Executar os serviços de melhoria de 
infraestrutura do sistema viário de acesso à Área 
Institucional, composto de pavimentação, 
passeios, rede de drenagem, iluminação, 
arborização e paisagismo;

h. Fornecer e instalar na poligonal do Parque 
Natural das Dunas de Abrantes e Jauá, em local 
específico e definido por esta SEDUR, 500,00m 
de alambrado, com a seguinte especificação: 
tela revestida PVC verde Fortinet Family Fio 
2,50mm - 5 x10cm com estrutura em tubo 
galvanizado 42,20mm e tubo de 25,00mm, H = 
1,80m;

i. Promover a requalificação de uma área com 
aproximadamente 2.150,00m² localizada no 
Loteamento Parque Nascente do Capivara, 
no Distrito Sede deste Município, na área 
localizada na Área Institucional 2, limítrofe 
com a área de usos comum do Conjunto 
Residencial Alpha I, compreendendo o 
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projeto paisagístico e intervenções nos 
equipamentos públicos, devendo o mesmo 
ser elaborado pela SEDUR através do 
Programa REFLORA, aprovado através do 
Decreto Municipal 7679/2022;

j. Apresentar no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias após a efetivação do Registro 
Imobiliário do Loteamento, a Escritura de 
Doação ao MUNICÍPIO das Áreas Verdes e 
Institucionais, arcando a PROPRIETÁRIA com 
todos os encargos necessários, decorrentes da 
t ransferência,  sem nenhum ônus ao 
MUNICÍPIO.

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) Autorizar expressamente a PROPRIETÁRIA 
para aprovação de projeto e construção, bem 
como benfeitorias nos lotes da Associação de 
Moradores;

d) Liberar os lotes caucionados integral ou 
p a r c i a l me n te ,  a ss i m  q u e  cu mp r i d a ,  
comprovadamente, as disposições deste 
instrumento parcial ou em sua totalidade;

e) Emitir o Alvará de Conclusão de Obras do 
Loteamento, após vistoria e confirmação da 
conclusão das obras de infraestrutura do 
Loteamento e comprovação da doação das 
áreas públicas ao Município.

f) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da 
emissão de alvará, se foram atendidas as 
exigências estabelecidas neste Termo e na 
Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes dos lotes obrigam-se a:
a) Realizar individualmente a reunião do seu lixo 

domiciliar, depositando-o em local de fácil 
acesso para o recolhimento que será feito pela 
Associação de Moradores e às suas expensas, 
coleta essa de lixo domiciliar e das áreas 
comuns, colocando-o em depósitos internos de 
fácil acesso ao veículo municipal coletor, que 
recolherá os resíduos, sem adentrar o 
loteamento, sob responsabilidade do Município;

b) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo 
e Compromisso, especialmente no que tange a 
legislação ambiental e urbanística vigente;

c) Cumprir as decisões da assembleia da 
Associação dos Moradores, que defina 
princípios, normas e posturas próprias, de 
acordo com as legislações em vigor e com os 
princípios apontados pelas licenças ambientais 
e urbanística a que o empreendimento será 
submetido, inclusive sobre a forma de cotização 
de despesas de conservação e manutenção das 
áreas sob responsabilidade da associação;

d) Apresen ta r  pa ra  ap rovação  jun to  à  
M u n i c i p a l i d a d e ,  q u a i s q u e r  p r o j e t o s  

arquitetônicos de construção, reforma ou 
ampliação, só podendo dar início às respectivas 
obras, após o recebimento do alvará de 
construção correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIAS
Como garantia à plena execução das obras de infraestrutura do 
empreendimento, fica caucionado ao Município a área de 
79.406,93 m² (setenta e nove mil, quatrocentos e seis metros, 
noventa e três decímetros quadrados), equivalente a 30,10% 
(trinta virgula dez por cento) da área total dos lotes, distribuída 
em 93 (noventa e três) lotes, conforme relação a seguir, em 
conformidade com o Art. 39 da Lei 913/2008:

CLÁUSULA NONA – REGISTRO DO LOTEAMENTO
A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da data do ato de publicação do decreto de 
aprovação correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a 
certidão oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da 
Comarca de Camaçari, relativa ao registro do empreendimento, 
assim como a matricula individual das áreas públicas.
CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES
A inobservância de qualquer das estipulações consignadas no 
presente instrumento, sujeitará a PROPRIETÁRIA, sem 
prejuízo de outras cominações, às multas previstas na 
legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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-BA, 11 de maio de 2022.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

RESIDENCIALFAZENDA PARAÍSO SPE LTDA
PROPRIETÁRIA
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APOSTILAMENTOS

S
E
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U

L
T

SECRETARIA DA CULTURA

Nº do Processo Administrativo  00360.11.07.611.2021  
N° do Edital de L icitação  Concorrência nº 006/2021  
Data da Proposta  04/11/21  
Nº do Contrato  0022/2022  

Objeto  
Execução das obras e serviços de paisagismo ao 
entorno do Viaduto do Trabalhador – Município Sede de 
Camaçari - Bahia  

Data de Assinatura  07 de fevereiro de 2022  
Valor inicial do contrato  R$ 1.172.485,19  

Vigência do Contrato  08 (oito) meses contados a partir da publicação do 
contrato.  

Prazo de Execução  06 (seis) meses contados a partir da emissão da Ordem 
de Serviço.  

Preposto da Contratada junto a Secretaria  Filipe Prado de Oliveira Britto  
CPF 795.200.815 -34 

Engenheiro responsável pela Contratada  Alberto Antônio Conceição Guimarães Junior  
CREA 024687/D,  
CPF 197.773.105 -87 

Empenho  992  

 

S
E

IN
F

R
A

SECRETARIA DA INFRAESTRURURA

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a 
Empresa INPAV JMPN – Construtora e 
Serviços Ltda, CNPJ 11.720.698/0001-36 a 
iniciar a execução das obras e serviços de 
paisagismo ao entorno do Viaduto do Trabalhador 
– Município Sede de Camaçari - Bahia, conforme 
contrato 0022/2022.

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o 
servidor Leon Pereira Brito Franco, Engenheiro 
Civil, cadastro 832903, CREA 71765-D, CPF 
008.310.035-02, com os poderes e obrigações 
previstas na Lei Federal 8.666/93 e estipuladas 
no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 
serviços parciais.

Camaçari-BA, 01 de abril de 2022

Ciente

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

FILIPE PRADO DE OLIVEIRA BRITTO
INPAV JMPN – CONSTRUTORA E SERVIÇOS 

LTDA

RESOLUÇÃO Nº 001/2022
DE 10 DE MAIO DE 2022

Divulga Lista de trabalhadores da 
cultura aptos a receber renda 
emergencial  Auxílio Cultura Todo Dia II. 

A SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
especificamente, respeitando o quanto dispõe o 
parágrafo único do art. 2º da Portaria nº 27/2022, 
publicada na edição 1885 do Diário Oficial do Município, 
que dispõe sobre os requisitos da concessão do Auxílio 
Cultura Todo Dia II, renda emergencial para os 
trabalhadores da cultura

RESOLVE

Art. 1º - Informar que, a partir da presente publicação, 
e s t a r á  d i s p o n í v e l  a t r a v é s  d o  l i n k  
https://drive.google.com/file/d/1b6JbdseIitil6jqWQ
DQbFC7zAvXkGbWa/view?usp=sharing no a lista 
final de habilitados para o recebimento da renda.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001 DO 
CONTRATO Nº 0431/2020 DE 21 DE AGOSTO DE 2020 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E 
SELF CORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/nº, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari-Bahia, neste ato representado pela secretária 
RENOILDES SANTOS OLIVEIRA, portador do R.G nº 
4798384-10 SSP-BA, Inscrito no CIC/MF sob nº 
6 4 1 . 1 4 9 . 2 9 5 - 6 8 ,  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 0431/2020, conforme Processo nº 
01156.11.07.611.2019 que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal  nº 8.666/1993, com as alterações 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VALOR R$ 291.775,00 
 

ÓRGÃO UNIDADE 
PROJETO 
ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE 

 
 

15 - SEDES – 
SECRETARIA DE 
DESENVOLVIME
NTO SOCIAL E 

CIDADANIA 
 
 
 
 
 

 
 

15.37 – FMAS – 
FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 
 
 
 

2084 – 
BENEFÍCIOS 

EVENTUAIS DA 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 
 
 
 

3.3.90.32 –  
MATERIAL, BEM 

OU SERVIÇO 
PARA 

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA 

 
 

 
 
 

15000000 
    16610000 

26610000 
    02280000 

 
 
 

 

DOTAÇÃO ANTERIOR 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade 

Elemento de 
Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

4039 - MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAM E EDIFICIOS 

3.3.90.39 Outros 
Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

0100000 - Recursos 
Ordinários 

3.3.90.30 Material 
de consumo 

    DOTAÇÃO ATUAL 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade 

Elemento de 
Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

4071 - CONSERVAÇÃO DE 
PRAÇAS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS 

3.3.90.39 Outros 
Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 

impostos 
3.3.90.30 Material 
de consumo 

 

D
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes.

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório Nº 
0414/2019.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AGENDAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO A 
EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE 
B I L H E T E S  D E  PA S S A G E N S  A É R E A S  E  
TERRESTRES PARA OS BENEFICIARIOS 
A T E N D E N D O  A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – SEDES 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI.

FUNDAMENTO: com base no Art. 65, §8º, da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0001/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Quinta – DA DOTAÇÃO DAS DESPESAS, 
prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente: 

Camaçari-BA, 03 de Janeiro de 2022.

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 AO 
CONTRATO N° 0178/2021 - PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA, TRATAMENTO 
DA ÁGUA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, 
COMPOSTOS DE COMPONENTES ELÉTRICOS 
ELETRÔNICOS DAS FONTES LUMINOSAS 
ORNAMENTAIS E INTERATIVAS DE PISO NAS 
SEGUINTES PRAÇAS: 1.DESEMBARGADOR 
MONTENEGRO; 2 ABRANTES, CENTRO; 3. BARRA 
DE JACUIPE, NA COSTA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI/BA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA EUROATLANTICA 
BRASIL LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 

denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n° 0178/2021, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: TOMADA DE PREÇOS 
004/2021. 

O B J E T O :  AT U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari-BA, 03 de janeiro de 2022.

	
JOSELENE CARDIM BARBOSA

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS 0002/2022 – COMPEL

PROCESSO N.º: 00021.11.07.611.2022
 
OBJETO: Contratação de Empresa de Consultoria 
Especializada em Mobilidade Urbana para Elaborar 
Estudo de Modelagem do Sistema de Transporte Público 
de Camaçari, contemplando as Vias Estruturais de 
Ligação entre a Sede e a Costa de Camaçari.
 
 A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL torna público, para conhecimento dos 
interessados, que empresa: EGL ENGENHARIA LTDA 
impetrou recurso no dia 11/05/2022 “tempestivamente” 
em face da decisão da Comissão de Licitação que 
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S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE

habilitou a empresa OFICINA – ENGENHEIROS 
CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Informamos que 
a peça recursal e os autos do Processo Administrativo 
encontram-se à disposição dos interessados para vistas 
e apresentação de contrarrazões. Camaçari, 12 de maio 
de 2022.    Ana Paula Souza Silva - Presidente da 
COMPEL. 

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação do Aviso de Abertura de 
Licitação Internacional da Tomada de Preços nº 
0002/2022– COMPEL, veiculada no Diário Oficial do 
Município n.º 1878 Página 22 de 24  do dia 29 de março 
de 2022.

Onde se lê: 

Objeto: Contratação de Empresa de Consultoria 
especializada Urbana para elaborar Estudo de 
Modelagem do Sistema de Transporte Público de 
Camaçari, contemplando as vias do programa de 
integração e desenvolvimento urbano, social e 
ambiental, firmados pelo Município de Camaçari.

Leia-se:

Objeto: Contratação de Empresa de Consultoria 
Especializada em Mobilidade Urbana para Elaborar 
Estudo de Modelagem do Sistema de Transporte Público 
de Camaçari, contemplando as Vias Estruturais de 
Ligação entre a Sede e a Costa de Camaçari.

PORTARIA Nº 051/2022
DE 06 DE MAIO DE 2022

Instituir nova composição de 
comissão permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar – COPAD 
da Superintendência de Trânsito e 
Transporte – STT do município de 
Camaçari e dá outras providências.

O D I R E T O R S U P E R I N T E N D E N T E D A S U PE R 
I N TE N D Ê N C I A D E T R Â N SITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em 
especial das especificadas nos termos da Lei Orgânica 
do Município; Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 
730, de 18 de maio de 2006; Lei nº 758, 31 de outubro de 
2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 

24 de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; 
Lei nº. 1144, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 
de julho de 2013;

CONSIDERANDO a necessidade de apuração da 
responsabilidade dos servidores da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT, por irregularidades 
praticadas no exercício de suas atribuições ou que 
tenham relação com as atribuições de cargo em que se 
encontrem investidas, quando os fatos não estiverem 
definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria.

CONSIDERANDO o artigo 167 da Lei Municipal n.º 407 
de 30 de agosto de 1998 c/c artigo 143 da Lei n.º 8.112 de 
11 de dezembro de 1990. 

RESOLVE

Art. 1º. Revogar a Portaria nº 019/2022, de 21 de 
fevereiro de 2022, a partir da data de 04 de abril de 2022.

Art. 2º. Substituir membro da Comissão Permanente de 
Processo Administrativo Disciplinar - COPAD, conforme 
descrito no art. 1º. 

Art. 3º. Designa para compor a comissão a que se refere 
o artigo anterior os seguintes servidores:

I –FRED OLIVEIRA LEITE, mat. 1074;

II –FILIPI JOSÉ MAGALHÃES CORREIA, mat. 101365; 

III-EDMILSON MARQUES BEZERRA, mat. 101361.

Parágrafo único: Fica designada na qualidade de 
suplente, a fim de substituir os titulares especificados nos 
incisos anteriores a servidora LIDIANE FREITAS COSTA 
EVANGELISTA, matr. 10691. 

Art. 4º. A comissão constituída na forma da presente 
Portaria será presidida pelo servidor indicado no inciso I 
do artigo anterior.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 04 de abril 
de 2022.
.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 06 DE MAIO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE

Processo Administrativo nº 046/2022. Inexigibilidade 

n° 001/2022. Objeto: contratação de advogada 

especializada em Direito Administrativo sob a ótica dos 
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direitos fundamentais, focando diretamente no que 

se relaciona a Processo Disciplinar e Sindicância a 

ser ministrado nos dias 09, 10 e 12 de Maio de 2022. 

Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, c/c art. 13, 

inciso III da Lei 8.666/93, de 21/06/1993. 

Contratado: Nelma de Jesus Barreto. Valor Global: 

R$ 2.000,00 (Dois mil reais). Data: 06 de Maio de 

2022.

Camaçari-BA, 10 de Maio de 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO 

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DA STT

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO. Dispensa de Licitação n° 003/2022. 

Objeto: aquisição de água mineral e gelo para 

atender as necessidades da STT. Valor Global: R$ 

31.800,00 (Trinta e um mil e oitocentos reais); 

Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores. Contratado: 

Oxford Comercio e Serviços de Montagem de 

Móveis Eireli. 

Camaçari-BA, 10 de Maio de 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 049/2022. Dispensa 

de Licitação n° 003/2022. Contrato n° 001/2022. 

Objeto: aquisição de água mineral e gelo para 

atender as necessidades da STT

Contratado: Oxford Comercio e Serviços de 

Montagem de Moveis Eireli. Valor global: R$ 

31.800,00 (Trinta e um mil e oitocentos reais). 

Período de vigência: até o dia 31 de Dezembro de 

2022, com início na data da assinatura em 10 de 

Maio de 2022; Fundamento legal da Lei n° 8.666/93 

e alterações posteriores.

Camaçari-BA, 10 de Maio de 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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