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necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 

junto ao assento funcional da servidora.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2022. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 17 DE MAIO DE 2022

Retifica informações constantes no 

Decreto de 11 de fevereiro de 2014 que 

dispôs sobre a Estabi l idade de 

Serv idores  Públ icos  Munic ipa is  

ocupantes de cargos de provimento 

efetivo, em virtude da aprovação no 

estágio probatório.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 

Federal e,

CONSIDERANDO a necessidade de correção da 

estabilidade da Servidora, constantes na tabela do 

Decreto de 11 de fevereiro de 2014 que dispôs sobre a 

Estabilidade de Servidores Públicos Municipais 

ocupantes de cargos de provimento efetivo, em virtude 

da aprovação no estágio probatório, publicada no DOM 

n.º 555 de 15 a 21 de fevereiro de 2014, páginas 14 e 15;

RESOLVE

Art. 1º – Ficam retificadas as datas de admissão e de 

 

DECRETO DE 17 DE MAIO DE 2022

Retifica informações constantes no 

Decreto de 30 de maio de 2016 que dispôs 

sobre a Estabilidade de Servidores 

Públicos Municipais ocupantes de cargos 

de provimento efetivo, em virtude da 

aprovação no estágio probatório.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 

Federal e,

CONSIDERANDO a necessidade de correção da 

estabilidade da Servidora, constante na tabela do 

Decreto de 30 de maio de 2016 que dispôs sobre a 

Estabilidade de Servidores Públicos Municipais ocupantes 

de cargos de provimento efetivo, em virtude da aprovação 

no estágio probatório, publicada no DOM n.º 680 de 09 a 

15 de julho de 2016, página 05;

RESOLVE

Art. 1º – Ficam retificadas as datas de admissão e de 

estabilidade da Servidora, constantes na tabela do 

Decreto de 30 de maio de 2016, publicado no DOM n.º 680 

de 09 a 15 de julho de 2016, página 05. 

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 

Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 

DECRETOS

Nº SERVIDOR CAD CARGO ADMISSÃO 
ESTABILIDAD

E 

01 
MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

CARVALHO 
62973-9 MERENDEIRA 20/05/13 20/05/16 

 

Nº SERVIDOR CAD CARGO ADMISSÃO 
ESTABILIDAD

E 

01 
MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

CARVALHO 
62973-9 MERENDEIRA 17/05/13 17/05/16 
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estabilidade da Servidora, constantes na tabela do 

Decreto de 11 de fevereiro de 2014, publicado no DOM 

n.º 555 de 15 a 21 de fevereiro de 2014, páginas 14 e 15. 

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 

Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 

necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 

junto ao assento funcional da servidora.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2022. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 0425/2022
DE 16 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 944/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ERONILDES ALVES DA 

SILVA, matricula 9674, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de Agente Comunitária de Saúde, 

lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença 
Prêmio pelo período de 03 (três) meses referente ao 

quinquênio aquisitivo de 01/09/2014 a 31/08/2019, a partir 

de  23 de Maio de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

EDITAL DE CITAÇÃO

A COMISSÃO PROCESSANTE instituída pelo Decreto 
de 10 de Maio de 2021, expedido pelo Secretário da 
Administração, publicado no DOM n° 1723, de 06 de 
Agosto de 2021, p.04.

RESOLVE

1 – CITAR, pelo presente EDITAL, o servidor JOÃO 
MAGALDI DE LUNA FREIRE, matrícula n° 62381, 
Enfermeiro, lotado na Secretaria de Saúde - SESAU, que 
se acha em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 
15 (quinze) dias contados da data de publicação deste 
ato, apresentar defesa escrita nos autos do Processo de 
Apuração de Fatos n° 00011.11.15.383.2017, a que 
responde perante esta Comissão, sediada no 1° andar, 
da Secretaria da Administração – SECAD, localizada na 
Rua Francisco Drummond, s/n°, Centro Administrativo de 
Camaçari, CEP 42.800-000, Prédio Azul, Camaçari-Ba.

2 – Fica, ainda, o mesmo notificado de que, convocado 
pelo presente EDITAL, se não comparecer, pelo prazo de 
15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os trabalhos 
da presente Comissão seguirão sem a sua presença.

3 – Publique-se.

Camaçari-BA, 24 de maio de 2022.

SARA DE ANDRADE SANTOS
MEMBRO - PRESIDENTE

JANETE DA SILVA FREITAS
MEMBRO
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Nº SERVIDOR CAD CARGO ADMISSÃO 
ESTABILIDAD

E 

48 IONE ALVES DA SILVA 61509-1 PROFESSORA 05/05/10 05/10/13 

 

Nº SERVIDOR CAD CARGO ADMISSÃO 
ESTABILIDAD

E 

48 IONE ALVES DA SILVA  61509-1 PROFESSORA 28/04/10 28/04/13 

 



PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. Mário Pascoal Hasselmann, e com 
fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do Regimento 
Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 2.182, de 22 
de maio de 1992, faço saber, a quem interessar possa, 
que no dia 31/05/2022, às 09h, este colegiado realizará 
sessão ordinária por meio de videoconferência, 
conforme previsto no §2º, b, e §2º-B, do Decreto nº 7535, 
de 10 de maio de 2015, para julgamento dos seguintes 
processos:

Recurso Voluntário nº 073/2021
Auto de Infração nº 5224/2019
Assunto: IPTU
Recorrente: BIRLA CARBON BRASIL LTDA
Representante: Adv. Perola de Abreu Farias 
Carvalho
Relator: ConselheiroAlex Vieira
Recurso Voluntário nº 074/2021
Auto de Infração nº 5225/2019
Assunto: TRSD
Recorrente: BIRLA CARBON BRASIL LTDA
Representante: Adv. Perola de Abreu Farias 
Carvalho
Relator: ConselheiroAlex Vieira
Recurso Voluntário nº 034/2022
Processo Administrativo nº 05132 /2021
Assunto: Impugnação de Impostos e Taxas
R e c o r r e n t e :  B O T I C A  C O M E R C I A L  
FARMACEUTICA LTDA
Representante: Clarice Sampaio
Relatora: Conselheira Fernanda Ferreira Braidy e 
Moreira
Recurso Voluntário nº 038/2022
Auto de Infração nº 4672/2019
Assunto: ISSR
Recorrente: CASCALHEIRA COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA
Representante: Rodrigo
Relatora: Conselheira Fernanda Ferreira Braidy e 
Moreira
Recurso Voluntário nº 060/2022
Processo Administrativo nº 00984/2022
Assunto: Impugnação de Impostos e Taxas
Recorrente: JULIO CESAR BRANDÃO RIOS
Relator: Conselheiro Elisangela da Silva 
Guimarães
Recurso Voluntário nº 019/2022
Processo Administrativo nº 05966/2021
Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributo 
Indevidos
Recorrente: THAIS OLIVEIRA NUNES
Relator: Conselheiro Elisangela da Silva 
Guimarães

Recurso de Ofício (REVELIA) nº 051/2022 
Auto de infração nº 1835/2021
Assunto: ISSE
Recorrente: Fazenda Pública Municipal
Recorrida: TCMS DO BRASIL TUBULAÇÃO, 
CALDEIRARIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA
Representante: Ivana Santana
Relator: Conselheiro Elisangela da Silva 
Guimarães
Recurso de Voluntário nº 026/2022
Auto de Infração nº 5635/2021
Assunto: IPTU
Recorrente: GUARAJUBA SHOPPING LTDA
Representante: Rangel &Pottes Advogados
Relatora: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da 
Silva
Recurso de Voluntário nº 025/2022
Auto de Infração nº 5636/2021
Assunto: IPTU
Recorrente: GUARAJUBA SHOPPING LTDA
Representante: Rangel &Pottes Advogados
Relatora: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da 
Silva

Camaçari-BA, 25 de maio de 2022

EDINALVA FARIAS DA SILVA
SECRETÁRIA DESTE COLEGIADO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA 
ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI - EDITAL 01/2022

Resultado Final, em conformidade com as disposições 
contidas no item 10 do Edital 01/2022.

Para critério de desempate, foi considerada a data de 
nascimento informada no Formulário de Inscrição, de 
acordo com o disposto no Edital nº 01/2022, item 10.5, 
alínea b). A veracidade das informações prestadas é de 
inteira responsabilidade do candidato (subitens 4.7 e 
4.7.1), podendo o mesmo ser excluído do processo 
seletivo, em caso de inveracidade (subitens 4.1 e 8.5.9).

Contendo as alterações introduzidas pelo Aviso VI.

Redivulgado em 25/05/2022
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PORTARIA Nº 01/2022
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022

      
Revoga a Portaria de nº 13/2021 de 01 de 
março de 2021, que estabelecem as 
atribuições e designa Comissão de 
Recebimento de Materiais e Serviços da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania - SEDES.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando a 
necessidade de se disciplinar o controle do estoque de 
materiais do Almoxarifado da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Cidadania.

CONSIDERANDO §2º do artigo 5º da Portaria de nº 
13/2021 de 01 de março de 2021, que estabelece as 
atribuições e designa Comissão de Recebimento de 
Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES;

CONSIDERANDO o que preceitua o parágrafo em 
epígrafe e a necessidade de recondução da referida 
Comissão.

RESOLVE

Art. 1º Estabelecer as atribuições do almoxarifado 
referentes ao controle do recebimento e estoque de 
materiais de consumo e material didático e designar 
Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Cidadania.

Art. 2º Compete ao Almoxarifado:
I - receber, conferir e atestar em documento fiscal, o 
atendimento das especificações, quantidades e valores 
dos materiais e serviços adquiridos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania, através de 
L i c i t a ç õ e s  P ú b l i c a s ;
II - efetuar o registro sistemático do estoque;
III - zelar pela guarda e conservação do material em 
e s t o q u e ;
IV - distribuir o material de consumo e didático de acordo 
com as solicitações dos setores da Secretaria Municipal de 
D e s e n v o l v i m e n t o  S o c i a l  e  C i d a d a n i a ;
V - controlar o consumo dos produtos perecíveis, 
garantindo o uso dos produtos com a validade mais 
próxima de expirar, a fim de se evitar perdas;
VI - manter arquivo atualizado, relativo aos gastos e 
qualidade dos materiais, para fins de elaboração de um 
histórico para justificar futuros procedimentos de compra;

VII - comunicar ao Gabinete da Secretaria a necessidade 
de compra quando o estoque estiver no nível de 
reposição, para garantir o funcionamento contínuo das 
a ç õ e s  d a  S E D E S ;
VIII - elaborar inventário de bens em almoxarifado;
IX - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração 
d e  r e l a t ó r i o s  e  p a r e c e r e s ;
X - realizar outras atividades, compatíveis com a 
natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 3º Para fins desta Portaria conceitua-se:
I - “Materiais” são todos os produtos adquiridos pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Cidadania, por processos de compra, ou ainda os 
recebidos por doação ou concessão;
II – “Serviços” são definidos na literatura econômica 
convencional como "bens intangíveis". São o exercício 
ou desempenho de quaisquer atividades, materiais ou 
intelectuais, com o fim produtivo ou lucrativo; execução 
de determinado trabalho físico ou mental;
III - “Controle de Estoque” é a atividade técnico-
administrativo que tem por objetivo subsidiar a 
programação e aquisição de materiais, visando à 
manutenção dos níveis de estoques necessários ao 
atendimento da demanda, evitando-se a superposição 
de estoques ou desabastecimento do sistema;
IV - “Inventário” é a contagem física dos estoques para 
verificar se a quantidade de materiais estocada coincide 
com a quantidade registrada nas fichas de controle ou no 
sistema informatizado, com objetivo de realizar o controle 
de estoque, e manter o arquivo atualizado.

Art. 4º O Inventário, conforme o disposto no artigo 2º, 
inciso VIII será realizado;
I - Obrigatoriamente:
a) no fechamento de cada exercício;
b) quando o presidente da comissão de controle e 
chegada de estoque tomar posse na função.
II - Periodicamente:
a) para monitorar os produtos de alto custo e os de 
maior rotatividade;
b) semanalmente, pela contagem por amostragem 
seletiva de 10% (dez por cento) a 20% (vinte
por cento) do estoque;
c) Quando solicitado pelo Gabinete da Secretaria de 
Desenvolvimento Social.
Parágrafo Único – Os relatórios emitidos deverão ser 
encaminhados ao Gabinete do(a) Secretário(a) de 
Desenvolvimento Social e Cidadania

Art. 5º Ficam designados os servidores: Luciana Dantas 
Cardoso, matrícula nº 61275, Tiago B. C. de Aguiar, 
matrícula nº 832853 e Suliana Bezerra Fialho, 
matrícula nº 833023, para sob a presidência da última 
constituírem a Comissão Permanente de Recebimento 
de Mater ia is  e Serv iços da Secretar ia de 
Desenvolvimento Social e Cidadania da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, para mandato de 01 (um) ano, 
permitida a recondução.

§ 1º No impedimento dos efetivos, serão chamados para 
compor a comissão, os suplentes: Jailson Silva de 
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Oliveira, matrícula nº 833563, Lilian Araújo Correia 
Brito Moura, matrícula nº 613340 e Mayara da Silva 
Santos, matrícula nº 61066.

§ 2º O prazo de mandato dos membros designados no 
artigo 1ºdesta Portaria é de um ano, permitida a 
recondução por período indeterminado.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor a partir de sua data.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº 92/2022
05 DE MAIO DE 2022

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015 e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 0954.22.09.743.2021, de 28 de abril 
de 2021, 

RESOLVE

Art.  1.º  -  Conceder AUTORIZAÇÃO PARA 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 
(um) ano, à TRV CONSTRUTORA SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ sob Nº 30.482.737/0001-59, localizado na área 
de terras desmembrada da fazenda Barbosa, Parque 
Nascente do Capivara, Distrito Sede, Camaçari-BA, para 
implantação de um empreendimento residencial do tipo 
Loteamento, situado na poligonal da Zona de Expansão 
Prioritária – ZEP 2, da Macrozona – CA-ZU.1, conforme 
Lei Municipal nº 866, de 11/01/2008, região de domínio 
do Bioma Mata Atlântica, com vegetação arbórea e 
arbustiva de  Savana, em uma área total de terreno de 
300.001,42m², Área de Preservação Permanente – APP 

2 2de 20.773,06 m , área verde de 57.869,08 m , área verde 

2de floresta protegida de 8.640,29 m , composto por 
410lotes em 131.391,07 m² e 1 lote de uso comercial com 

215.897,05 m², sistema viário com 44.814,33 m , área 
institucional de 15.426,81 m²e área de uso comum de 
5.189,73m², mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I – realizar a 
atividade de supressão da vegetação com equipe técnica 
capacitada e obedecendo medidas de segurança, 
portando cópia da Autorização para Supressão da 
Vegetação e Licença Ambiental Simplificada; II – a 
supressão de vegetação somente poderá ser executada 
na área de implantação efetiva do condomínio, 
delimitada pelos vértices das coordenadas UTM, Zona 
24 S, no SIRGAS2000: 578.986, 8.592.325/ 578.630, 
8.592.793/ 578.895, 8.593.251 e 579.283, 8.592.7, 
devendo as áreas dos lotes permanecer com a 
vegetação nativa, quando a terraplanagem permitir, até 
aprovação de projeto para cada lote; III – exclui-se dessa 
Autorização a vegetação localizada nas Áreas de 
Preservação Permanente – APP, áreas alagáveis, a 
vegetação dos fragmentos florestais de  Mata Atlântica 
das Áreas verdes de floresta protegida delimitadas pelas 
coordenadas: Área 1 – 8.593.028/ 578.922, 8.593.029 / 
578.886, 8.593.054/ 578.887, 8.593.053/ 578.923; Área 
2 – 8.593.028,53m e E 579.005,79m; 8.593.005/ 
579.043, 8.593.017/ 579.058, 8.593.020/ 579.075, 
8.593.048/ 579.053, 8.593.045/ 579.033, 8.593.047/ 
579.010; Área 3 – 8.592.907/ 579.047, 8.592.910/ 
579.022, 8.592.883/ 579.012,  8.592.854/ 579.008,  
8.592.842/ 579.011, 8.592.844/ 579.042, 8.592.852/ 
579.069, 
8.592.891/ 579.089, 8.592.896/ 579.088, 8.592.904/ 
579.082, 8.592.905/ 579.057, 8.592.890/ 579.054, 
8.592.882/ 579.057, 8.592.879/ 579.056, 8.592.876/ 
579.054, 8.592.874/ 579.048, 8.592.876/ 579.044, 
8.592.879/ 579.042, 8.592.884/ 579.041, 8.592.890/ 
579.044, 8.592.891/ 579.045; Área 4 – 8.592.739/ 
578.903, 8.592.730/ 578.880, 8.592.703/ 578.890, 
8.592.697/ 578.893, 8.592.690/ 578.908, 8.592.713/ 
578.918, 8.592.715/ 578.912; Área 5 - 8.592.789/ 
579.250, 8.592.773/ 579.231, 8.592.776/ 579.226, 
8.592.776/ 579.222, 8.592.774/ 579.217, 8.592.768/ 
579.216, 8.592.783/ 579.195, 8.592.796/ 579.206, 
8.592.807/ 579.218, 8.592.812/ 579.229, 8.592.809/ 
579.238; Área 6 - 8.592.537/ 579.001, 8.592.556/ 
578.985, 8.592.561/ 578.991, 8.592.564/ 578.995, 
8.592.571/ 579.012, 8.592.583/ 579.039, 8.592.581/ 
579.043, 8.592.578/ 579.044, 8.592.552/ 579.032, 
8.592.540/ 579.006, do empreendimento, que deverão 
ser sinalizadas, com fita zebrada, antes do início e 
durante as atividades e protegidas de qualquer 
intervenção, especialmente na atividade de 
terraplanagem e se for o caso implantar taludes externos 
a área protegida mantendo sua  integridade; IV – 
comprovar a sinalização da APP e das áreas verdes de 
floresta protegida antes do início das atividades de 
supressão; V - dar ciência do início dos trabalhos de 
manejo e afugentamento de fauna, resgate da flora e 
supressão da vegetação à CLA/SEDUR, com 
antecedência mínima de 10 dias; VI -a vegetação das 
demais áreas verdes somente deverá ser suprimida na 
área onde efetivamente serão implantados as 
edificações de apoio dos condomínios, devendo a 
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vegetação permanente ser sinalizada, com fita zebrada, 
antes do início e durante as atividades; VII - apresentar, 
no prazo de 30 (trinta) dias o Plano de Manejo da Fauna 
Silvestre aprovado pelo órgão ambiental competente, 
com detalhamento das atividades de afugentamento, 
salvamento, monitoramento e conservação da fauna, 
para todas as fases de implantação do empreendimento, 
para aprovação, antes de qualquer intervenção na área 
objeto de supressão de vegetação; VIII - executar, Plano 
de Manejo da Fauna Silvestre, com equipe técnica 
capacitada e habilitada, incluindo seu manejo e 
transporte, quando necessário, previamente e durante a 
supressão da vegetação, orientando o deslocamento da 
fauna para as áreas protegidas próximas a área, 
garantindo o encaminhamento adequado dos indivíduos 
afetados, conforme plano aprovado; IX- gerenciar a 
movimentação de máquinas, veículos e pessoas nas 
operações de supressão de vegetação no sentido de 
minimizar os impactos causados a fauna; X- verificar, 
antes do início da supressão, a existência de ninhos 
ativos e árvores ocas e mortas que abrigarem animais, só 
efetuando a supressão da vegetação após a eclosão dos 
ovos e abandono dos mesmos; XI - implantar um centro 
de primeiros socorros no empreendimento, de modo a 
garantir o atendimento eficaz em caso de acidentes de 
trabalho, inclusive com serpentes peçonhentas, durante 
as obras, mantendo estoque de soro antibotrópico, 
antielapídico ou antiofídico; XII– apresentar, no prazo de 
30 (trinta) dias, levantamento das espécies arbustivas e 
herbáceas com avaliação do potencial paisagístico das 
espécies, e utilizá-las no projeto paisagístico do 
empreendimento, na recomposição florestal da APP e na 
produção de mudas; XIII – implantar o paisagismo, 
aprovado pela CLA/ SEDUR, incorporando e priorizando 
o uso de espécies nativas resgatadas da vegetação 
suprimida da área do empreendimento, em especial a 
arbustiva e herbácea, em especial Anthuriumaffine, 
A l l a g o p t e r a b r e v i c a l y x ,  B o n n e t i a s t r i c t a ,  
Hohenbergialittoralis, Hirtellaciliata, Remirea marítima, 
Actinocephalus sp, Cuphea sp., Miconia ciliata, 
Epidendrumcinnabarinum, Velloziadasypu, Lantana 
câmara; XIV - empilhar e acomodar na área do 
empreendimento as toras e lenhas nos limites do imóvel, 
proceder a cubagem rigorosa e procurar orientação da 
CPA/SEDUR sobre o destino a ser dado ao material; XV - 
acomodar o subproduto da supressão e a serapilheira, 
em área adequada para processamento em composto 
vegetal orgânico e utilizar, posteriormente, no 
enriquecimento do solo das áreas verdes, na 
recomposição florestal da APP e na execução do projeto 
de paisagismo; XVI – apresentar, no prazo de 30 (trinta) 
dias, para aprovação, e executar Plano de resgate da 
flora, antes e durante a supressão, com equipe técnica 
capacitada, visando resgatar as espécies arbóreas, 
arbustivas e herbáceas adequadas para serem utilizadas 
no projeto paisagístico, na recomposição florestal da APP 
e na produção de mudas; XVII - apresentar, no prazo de 
30 (trinta) dias, para aprovação, e executar Plano de 
recomposição florestal da APP do empreendimento, 
utilizando as espécies de ocorrência local e 
principalmente os indivíduos vegetais resgatados da 
supressão da vegetação; XVIII – realizar transplantio 
direto dos indivíduos vegetais com cerca de 0,50 m à 
1,20m das espéciesKilmeyeraneglecta, Hirtelaciliata, 

Bonnetiastricta, Clusianemorosa, Protiumheptaphyllum, 
Myrcia sp., Tapiriraguianensis,, Eugenia sp.,  
A n a c a r d i u m o c c i d e n t a l e ,  B y r s o n i m a s p ,  
Byrsonimaseriacea,  Eremanthus brasil iensis, 
Anthuriumaffine, Allagopterabrevicalyx, Bonnetiastricta, 
Hohenbergialittoralis, Hirtellaciliata, Remirea marítima, 
Actinocephalussp, Cuphea sp., Miconia ciliata, 
Epidendrumcinnabarinum, Velloziadasypu, Lantana 
câmarae outras arbustivas indicadas no levantamento 
florístico, para a APP do empreendimento, apresentando 
o relatório com informações georreferenciadas dos 
indivíduos transplantados; XIX– produzir 700 
(setecentas) mudas de árvores, arbustos e herbáceas de 
espécies nativas autóctones, em especial as espécies  
em viveiro temporário a ser instalado no local e destiná-las 
conforme especificações indicadas pela CPA / SEDUR; 
XX – registrar no Registro de Imóveis às áreas verdes de 
floresta protegida como área de proteção e fazer constar 
no regimento interno do loteamento que a vegetação 
existente nessas deverá ser conservada como elemento 
paisagístico e relevante interesse ambiental e não poderá 
ser suprimida; XXI - apresentar relatórios de 
acompanhamento da produção de mudas a cada 2 (dois) 
meses, conforme especificações da CPA/ SEDUR e 
garantir a entrega das mudas produzidas na altura e 
condições adequadas; XXII - plantar 400 (quatrocentas) 
mudas, das mudas produzidas, em local e especificações 
indicados pela CPA / SEDUR; XXIII – coletar e entrega à 
CPA 100 (duzentas) sementes das espécies autóctones 
para utilização em projetos de educação ambiental e 
restauração florestal; XXIV - contemplar no projeto de 
sinalização das obras informações preventivas e de 
advertência aliadas aos dispositivos de controle de 
velocidade, bem como de preservação e identificação da 
fauna e flora na área do empreendimento; XXV – 
desenvolver material educativo, no prazo de 180 dias da 
publicação desta Portaria, sobre a importância da 
conservação da fauna e flora local para distribuir na 
comercialização dos lotes; XXVI – delimitar, 
temporariamente, enquanto durar a obra, as áreas 
verdes, áreas verdes de floresta protegida e a APP, antes 
de qualquer intervenção na área; XXVII – delimitar, com 
implantação de cerca e sinalização (placas), conforme 
especificações da CPA, as bordas externas das áreas 
verdes de floresta protegida e a APP; XXVIII – não ocupar 
nem modificar Área de Preservação Permanente – APP, 
sendo vedado edificar, instalar equipamento e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano 
conforme legislação vigente; XXIX - respeitar as Áreas de 
Preservação Permanente - APP, de acordo com o Art. 51 
da Lei Municipal n° 913/2008; XXX - manter à disposição 
da SEDUR relatório semestral sobre o andamento das 
atividades e outras ações referentes ao projeto, 
acompanhado de ART de profissional habilitado; XXXI 
–atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município, conforme 
estabelecido na Análise de Orientação Prévia de Projeto 
n° 018/22, de 10 de março de 2022, emitida através do 
Processo nº 01063.22.09.002.2020, por esta SEDUR;  
XXXII - após o término das atividades de supressão, 
deverá ser encaminhado à CLA/SEDUR, no prazo de 30 
(trinta) dias,relatório conclusivo sobre as atividades 
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realizadas, contendo registros fotográficos da 
vegetação e fe t ivamente  supr imida ,  
s ina l i zação  das  á reas  p ro teg idas ,  
comprovação da utilização do material 
vegetal, da destinação do material lenhoso, da 
afugentamento da fauna e do resgate da flora.

Art. 2° - O rendimento de material lenhoso total foi 
estimado 63,396 m³;

Art. 3º – Esta Autorização está vinculada a 
Licença Ambiental Simplificada emitida mediante 
a Portaria 169/2021;

Art. 4º - Os produtos e subprodutos originados de 
atividade autorizada deverão ser aproveitados, 
conforme estabelecido no Art. 115 da Lei Nº 
10.431/2006, sujeitando-se o transporte ao Art. 
144 da mesma.

Art. 5° - É considerada infração ambiental 
passível de multa e revogação da autorização 
ambiental descumprir os prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas 
alterações.

Art. 6° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, deverão ser 
mantidos disponíveis à fiscalização da SEDUR.

Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 05 DE MAIO DE 
2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 098/2022
DE 13 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a aprovação do Amembramento de 02 
(duas) áreas de terra própria integrantes do imóvel 
denominado FAZENDA RIACHO DOCE, com áreas de 
375.652,00 m² e 104.180.00m², situado no Distrito de 
Monte Gordo, Município de Camaçari, para totalizar em 
01 (uma) nova área com 479.832,00 m², na forma que 
indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativos nº 00997.22.09.340.2022, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o Amembramento de 02 (duas) áreas de 
terra própria integrantes do imóvel denominado 
FAZENDA RIACHO DOCE com área de 375.652,00 m² e 
104.180.00m², sendo as referidas unidades registradas 
no Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício, sob 
matrículas de n° 25.780 e n° 12017 respectivamente e  
Inscrições Municipais sob. n° 108683 e de n° 105581, 
para totalizar em uma nova área com 479.832,00 m².

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade da empresa RESIDENCIAL FAZENDA 
PARAÍSO SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ de n°37.586.114/0001-75, neste ato 
representada na forma de seu Contrato Social com os 
seguintes sócios: LEONARDO FERREIRA COSTA LINO, 
brasileiro, CPF de n° 040.068.865-43 e carteira de 
identidade profissional de 46402, OAB/Ba; MARIANA 
SANTOS CORTES, brasileira, CPF de n° 051.762.305-
69 e Carteira Nacional de Habilitação de n° 
06215296742, DETRAN-BA; GEOVANE BARRETO 
SAMPAIO, brasileiro, CPF de n° 391.760.885-53, 
Carteira Nacional de Habilitação de n° 03950287316, 
DETRAN-BA; NESTOR NERI CORTES, brasileiro, CPF 
de n° 502.798.585-15, Carteira Nacional de Habilitação 
de n° 04381496621, DETRAN-BA; 

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

ÁREA SOB. MATRÍCULA DE N° 25.780

Inicia-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 169°16'28" e 
distância de 3,65 m., confrontando neste trecho com 
ESTRADA VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice 
V02, de coordenadas N 8.604.415,02 m. e E 597.919,77 
m.;  deste, segue com  azimute de 190°15'30" e distância 
de 7,69 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V03, de 
coordenadas N 8.604.407,45 m. e E 597.918,40 m.;  
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deste, segue com  azimute de 206°02'14" e distância de 
7,78 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V04, de 
coordenadas N 8.604.400,46 m. e E 597.914,98 m.;  
deste, segue com  azimute de 207°19'02" e distância de 
13,98 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V05, de 
coordenadas N 8.604.388,04 m. e E 597.908,57 m.;  
deste, segue com  azimute de 199°59'16" e distância de 
10,62 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V06, de 
coordenadas N 8.604.378,06 m. e E 597.904,94 m.;  
deste, segue com  azimute de 193°33'27" e distância de 
10,45 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V07, de 
coordenadas N 8.604.367,90 m. e E 597.902,49 m.;  
deste, segue com  azimute de 191°35'51" e distância de 
15,83 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V08, de 
coordenadas N 8.604.352,40 m. e E 597.899,31 m.;  
deste, segue com  azimute de 190°59'28" e distância de 
13,95 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V09, de 
coordenadas N 8.604.338,70 m. e E 597.896,65 m.;  
deste, segue com  azimute de 183°15'40" e distância de 
9,99 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V10, de 
coordenadas N 8.604.328,73 m. e E 597.896,08 m.;  
deste, segue com  azimute de 172°34'48" e distância de 
21,19 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V11, de 
coordenadas N 8.604.307,71 m. e E 597.898,82 m.;  
deste, segue com  azimute de 174°33'08" e distância de 
7,74 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V12, de 
coordenadas N 8.604.300,01 m. e E 597.899,55 m.;  
deste, segue com  azimute de 170°08'45" e distância de 
8,51 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V13, de 
coordenadas N 8.604.291,63 m. e E 597.901,01 m.;  
deste, segue com  azimute de 170°28'54" e distância de 
12,93 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V14, de 
coordenadas N 8.604.278,87 m. e E 597.903,15 m.;  
deste, segue com  azimute de 173°27'07" e distância de 
9,77 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V15, de 
coordenadas N 8.604.269,17 m. e E 597.904,26 m.;  
deste, segue com  azimute de 173°37'38" e distância de 
15,92 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V16, de 
coordenadas N 8.604.253,35 m. e E 597.906,03 m.;  
deste, segue com  azimute de 173°06'09" e distância de 
15,11 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V17, de 
coordenadas N 8.604.238,34 m. e E 597.907,84 m.;  
deste, segue com  azimute de 171°32'08" e distância de 
20,90 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V18, de 
coordenadas N 8.604.217,67 m. e E 597.910,92 m.;  
deste, segue com  azimute de 170°56'54" e distância de 
12,15 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V19, de 
coordenadas N 8.604.205,67 m. e E 597.912,83 m.;  

deste, segue com  azimute de 171°35'55" e distância de 
15,12 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V20, de 
coordenadas N 8.604.190,72 m. e E 597.915,04 m.;  
deste, segue com  azimute de 171°26'06" e distância de 
16,77 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V21, de 
coordenadas N 8.604.174,14 m. e E 597.917,54 m.;  
deste, segue com  azimute de 150°43'28" e distância de 
15,92 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V22, de 
coordenadas N 8.604.160,25 m. e E 597.925,32 m.;  
deste, segue com  azimute de 147°23'58" e distância de 
12,92 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V23, de 
coordenadas N 8.604.149,37 m. e E 597.932,28 m.;  
deste, segue com  azimute de 149°17'50" e distância de 
15,40 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V24, de 
coordenadas N 8.604.136,12 m. e E 597.940,15 m.;  
deste, segue com  azimute de 150°52'32" e distância de 
22,84 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V25, de 
coordenadas N 8.604.116,17 m. e E 597.951,26 m.;  
deste, segue com  azimute de 146°31'40" e distância de 
10,00 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V26, de 
coordenadas N 8.604.107,83 m. e E 597.956,78 m.;  
deste, segue com  azimute de 148°56'46" e distância de 
11,43 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V27, de 
coordenadas N 8.604.098,03 m. e E 597.962,68 m.;  
deste, segue com  azimute de 147°04'07" e distância de 
12,72 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V28, de 
coordenadas N 8.604.087,36 m. e E 597.969,59 m.;  
deste, segue com  azimute de 148°26'53" e distância de 
12,18 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V29, de 
coordenadas N 8.604.076,98 m. e E 597.975,96 m.;  
deste, segue com  azimute de 149°44'03" e distância de 
17,65 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V30, de 
coordenadas N 8.604.061,74 m. e E 597.984,86 m.;  
deste, segue com  azimute de 80°00'33" e distância de 
4,05 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V31, de 
coordenadas N 8.604.062,44 m. e E 597.988,84 m.;  
deste, segue com  azimute de 145°37'00" e distância de 
52,68 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V32, de 
coordenadas N 8.604.018,96 m. e E 598.018,59 m.;  
deste, segue com  azimute de 131°05'14" e distância de 
16,21 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V33, de 
coordenadas N 8.604.008,31 m. e E 598.030,81 m.;  
deste, segue com  azimute de 132°54'14" e distância de 
15,64 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V34, de 
coordenadas N 8.603.997,67 m. e E 598.042,26 m.;  
deste, segue com  azimute de 133°20'53" e distância de 
14,99 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V35, de 
coordenadas N 8.603.987,38 m. e E 598.053,16 m.;  
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deste, segue com  azimute de 141°44'03" e distância de 
19,78 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V36, de 
coordenadas N 8.603.971,84 m. e E 598.065,42 m.;  
deste, segue com  azimute de 144°20'30" e distância de 
14,68 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V37, de 
coordenadas N 8.603.959,92 m. e E 598.073,97 m.;  
deste, segue com  azimute de 146°38'43" e distância de 
18,67 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V38, de 
coordenadas N 8.603.944,32 m. e E 598.084,24 m.;  
deste, segue com  azimute de 155°29'04" e distância de 
19,12 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V39, de 
coordenadas N 8.603.926,93 m. e E 598.092,17 m.;  
deste, segue com  azimute de 158°09'46" e distância de 
19,35 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V40, de 
coordenadas N 8.603.908,96 m. e E 598.099,37 m.;  
deste, segue com  azimute de 162°46'16" e distância de 
14,38 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V41, de 
coordenadas N 8.603.895,23 m. e E 598.103,63 m.;  
deste, segue com  azimute de 166°25'51" e distância de 
18,63 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V42, de 
coordenadas N 8.603.877,12 m. e E 598.108,00 m.;  
deste, segue com  azimute de 168°13'15" e distância de 
16,81 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V43, de 
coordenadas N 8.603.860,66 m. e E 598.111,43 m.;  
deste, segue com  azimute de 167°31'26" e distância de 
28,56 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V44, de 
coordenadas N 8.603.832,78 m. e E 598.117,60 m.;  
deste, segue com  azimute de 164°34'31" e distância de 
16,92 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V45, de 
coordenadas N 8.603.816,47 m. e E 598.122,10 m.;  
deste, segue com  azimute de 168°10'06" e distância de 
13,57 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V46, de 
coordenadas N 8.603.803,19 m. e E 598.124,88 m.;  
deste, segue com  azimute de 171°41'21" e distância de 
11,25 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V47, de 
coordenadas N 8.603.792,06 m. e E 598.126,51 m.;  
deste, segue com  azimute de 184°30'05" e distância de 
17,00 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V48, de 
coordenadas N 8.603.775,12 m. e E 598.125,18 m.;  
deste, segue com  azimute de 190°12'29" e distância de 
13,40 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V49, de 
coordenadas N 8.603.761,93 m. e E 598.122,80 m.;  
deste, segue com  azimute de 190°54'43" e distância de 
14,37 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V50, de 
coordenadas N 8.603.747,82 m. e E 598.120,08 m.;  
deste, segue com  azimute de 176°21'52" e distância de 
7,41 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V51, de 
coordenadas N 8.603.740,42 m. e E 598.120,55 m.;  

deste, segue com  azimute de 191°06'25" e distância de 
11,63 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V52, de 
coordenadas N 8.603.729,01 m. e E 598.118,31 m.;  
deste, segue com  azimute de 182°31'22" e distância de 
9,77 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V53, de 
coordenadas N 8.603.719,25 m. e E 598.117,88 m.;  
deste, segue com  azimute de 197°07'17" e distância de 
6,76 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V54, de 
coordenadas N 8.603.712,79 m. e E 598.115,89 m.;  
deste, segue com  azimute de 182°21'12" e distância de 
9,50 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V55, de 
coordenadas N 8.603.703,30 m. e E 598.115,50 m.;  
deste, segue com  azimute de 182°19'35" e distância de 
9,61 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V56, de 
coordenadas N 8.603.693,70 m. e E 598.115,11 m.;  
deste, segue com  azimute de 171°42'37" e distância de 
12,69 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V57, de 
coordenadas N 8.603.681,14 m. e E 598.116,94 m.;  
deste, segue com  azimute de 160°12'18" e distância de 
11,46 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V58, de 
coordenadas N 8.603.670,36 m. e E 598.120,82 m.;  
deste, segue com  azimute de 157°56'08" e distância de 
12,14 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V59, de 
coordenadas N 8.603.659,11 m. e E 598.125,38 m.;  
deste, segue com  azimute de 158°12'29" e distância de 
22,20 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V60, de 
coordenadas N 8.603.638,50 m. e E 598.133,62 m.;  
deste, segue com  azimute de 155°05'41" e distância de 
42,77 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V61, de 
coordenadas N 8.603.599,71 m. e E 598.151,63 m.;  
deste, segue com  azimute de 147°59'12" e distância de 
38,86 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V62, de 
coordenadas N 8.603.566,76 m. e E 598.172,23 m.;  
deste, segue com  azimute de 139°13'49" e distância de 
40,93 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V63, de 
coordenadas N 8.603.535,76 m. e E 598.198,96 m.;  
deste, segue com  azimute de 129°54'35" e distância de 
18,33 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V64, de 
coordenadas N 8.603.524,00 m. e E 598.213,02 m.;  
deste, segue com  azimute de 128°00'56" e distância de 
23,61 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V65, de 
coordenadas N 8.603.509,46 m. e E 598.231,62 m.;  
deste, segue com  azimute de 134°18'25" e distância de 
80,69 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  ,até o vértice V66, de 
coordenadas N 8.603.453,10 m. e E 598.289,36 m.;  
deste, segue com  azimute de 266°28'26" e distância de 
466,63 m., confrontando neste trecho com FAZENDA 
CORREGO DA PEDRA DE CAMAMU, até o vértice V95, 
de coordenadas N 8.603.424,40 m. e E 597.823,61 m.;  
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deste, segue com  azimute de 332°43'57" e distância de 
165,58 m., confrontando neste trecho com JOSE 
ANTONIO  ,até o vértice V96, de coordenadas N 
8.603.571,58 m. e E 597.747,75 m.;  deste, segue com  
azimute de 337°53'19" e distância de 427,67 m., 
confrontando neste trecho com JOSE ANTONIO  ,até o 
vértice V97, de coordenadas N 8.603.967,80 m. e E 
597.586,77 m.;  deste, segue com  azimute de 
337°20'42" e distância de 180,49 m., confrontando neste 
trecho com JOSE ANTONIO  ,até o vértice V98, de 
coordenadas N 8.604.134,36 m. e E 597.517,25 m.;  
deste, segue com  azimute de 301°18'29" e distância de 
14,83 m., confrontando neste trecho com PAULO 
CASTRO  ,até o vértice V99, de coordenadas N 
8.604.142,07 m. e E 597.504,58 m.;  deste, segue com  
azimute de 325°50'49" e distância de 2,76 m., 
confrontando neste trecho com PAULO CASTRO  ,até o 
vértice V100, de coordenadas N 8.604.144,35 m. e E 
597.503,03 m.;  deste, segue com  azimute de 23°21'33" 
e distância de 5,51 m., confrontando neste trecho com 
PAULO CASTRO, até o vértice V101, de coordenadas N 
8.604.149,41 m. e E 597.505,21 m.;  deste, segue com  
azimute de 30°50'06" e distância de 6,64 m., 
confrontando neste trecho com PAULO CASTRO  ,até o 
vértice V102, de coordenadas N 8.604.155,11 m. e E 
597.508,62 m.;  deste, segue com  azimute de 54°15'52" 
e distância de 35,23 m., confrontando neste trecho com 
VITALMIRO MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V103, 
de coordenadas N 8.604.175,69 m. e E 597.537,22 m.;  
deste, segue com  azimute de 55°18'12" e distância de 
30,09 m., confrontando neste trecho com VITALMIRO 
MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V104, de 
coordenadas N 8.604.192,82 m. e E 597.561,96 m.;  
deste, segue com  azimute de 55°42'18" e distância de 
89,57 m., confrontando neste trecho com VITALMIRO 
MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V105, de 
coordenadas N 8.604.243,29 m. e E 597.635,96 m.;  
deste, segue com  azimute de 51°21'59" e distância de 
31,17 m., confrontando neste trecho com VITALMIRO 
MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V106, de 
coordenadas N 8.604.262,75 m. e E 597.660,31 m.;  
deste, segue com  azimute de 51°13'56" e distância de 
18,12 m., confrontando neste trecho com VITALMIRO 
MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V107, de 
coordenadas N 8.604.274,10 m. e E 597.674,44 m.;  
deste, segue com  azimute de 51°03'59" e distância de 
20,41 m., confrontando neste trecho com VITALMIRO 
MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V108, de 
coordenadas N 8.604.286,92 m. e E 597.690,31 m.;  
deste, segue com  azimute de 56°15'03" e distância de 
17,15 m., confrontando neste trecho com VITALMIRO 
MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V109, de 
coordenadas N 8.604.296,45 m. e E 597.704,58 m.;  
deste, segue com  azimute de 63°24'41" e distância de 
19,70 m., confrontando neste trecho com VITALMIRO 
MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V110, de 
coordenadas N 8.604.305,27 m. e E 597.722,20 m.;  
deste, segue com  azimute de 59°32'48" e distância de 
15,86 m., confrontando neste trecho com VITALMIRO 
MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V111, de 
coordenadas N 8.604.313,31 m. e E 597.735,87 m.;  
deste, segue com  azimute de 67°36'57" e distância de 
15,89 m., confrontando neste trecho com VITALMIRO 
MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V112, de 

coordenadas N 8.604.319,36 m. e E 597.750,56 m.;  
deste, segue com  azimute de 60°36'02" e distância de 
117,66 m., confrontando neste trecho com VITALMIRO 
MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V113, de 
coordenadas N 8.604.377,12 m. e E 597.853,07 m.;  
deste, segue com  azimute de 57°01'02" e distância de 
19,32 m., confrontando neste trecho com VITALMIRO 
MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V114, de 
coordenadas N 8.604.387,64 m. e E 597.869,28 m.;  
deste, segue com  azimute de 59°24'03" e distância de 
19,13 m., confrontando neste trecho com VITALMIRO 
MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V115, de 
coordenadas N 8.604.397,38 m. e E 597.885,75 m.;  
deste, segue com  azimute de 57°41'10" e distância de 
20,67 m., confrontando neste trecho com VITALMIRO 
MOREIRA DA SILVA  ,até o vértice V116, de 
coordenadas N 8.604.408,43 m. e E 597.903,22 m.;  
deste, segue com  azimute de 57°19'17" e distância de 
18,85 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, fechando um polígono com 
área de 375.652,00 m² e perímetro de 2.859,41m. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, .,e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central ...WGr/39º, tendo como o 
DatumSirgas 2000. Todos os azimutes e distâncias, 
áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM.

ÁREA SOB. MATRÍCULA DE N° 12017

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V66, de 
coordenadas N 8.603.453,10 m. e E 598.289,36 m., 
situado no limite com ESTRADA VELHA DE MONTE 
GORDO, deste, segue com  azimute de 158°34'38" e 
distância de 15,30 m., confrontando neste trecho com 
ESTRADA VELHA DE MONTE GORDO , até o vértice 
V67, de coordenadas N 8.603.438,85 m. e E 598.294,95 
m.; deste, segue com  azimute de 165°34'32" e distância 
de 19,15 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice V68, de 
coordenadas N 8.603.420,31 m. e E 598.299,72 m.; 
deste, segue com  azimute de 183°45'09" e distância de 
21,52 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice V69, de 
coordenadas N 8.603.398,83 m. e E 598.298,31 m.;  
deste, segue com  azimute de 191°59'48" e distância de 
17,73 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice V70, de 
coordenadas N 8.603.381,49 m. e E 598.294,63 m.;  
deste, segue com  azimute de 189°19'23" e distância de 
17,74 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice V71, de 
coordenadas N 8.603.363,98 m. e E 598.291,75 m.;  
deste, segue com  azimute de 191°25'18" e distância de 
96,14 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice V72, de 
coordenadas N 8.603.269,75 m. e E 598.272,71 m.;  
deste, segue com  azimute de 201°48'55" e distância de 
7,67 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice V73, de 
coordenadas N 8.603.262,62 m. e E 598.269,86 m.;  
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deste, segue com  azimute de 214°51'50" e distância de 
54,67 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice V74, de 
coordenadas N 8.603.217,77 m. e E 598.238,61 m.;  
deste, segue com  azimute de 214°49'30" e distância de 
14,47 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice V75, de 
coordenadas N 8.603.205,89 m. e E 598.230,35 m.;  
deste, segue com  azimute de 224°38'13" e distância de 
59,38 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice V76, de 
coordenadas N 8.603.163,64 m. e E 598.188,63 m.;  
deste, segue com  azimute de 224°21'30" e distância de 
28,48 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice V77, de 
coordenadas N 8.603.143,28 m. e E 598.168,72 m.;  
deste, segue com  azimute de 317°36'59" e distância de 
8,41 m., confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V78, de coordenadas N 
8.603.149,50 m. e E 598.163,05 m.;  deste, segue com  
azimute de 321°41'06" e distância de 4,90 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V79, de coordenadas N 
8.603.153,34 m. e E 598.160,02 m.;  deste, segue com  
azimute de 318°45'48" e distância de 42,84 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V80, de coordenadas N 
8.603.185,56 m. e E 598.131,78 m.;  deste, segue com  
azimute de 229°29'39" e distância de 53,49 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V81, de coordenadas N 
8.603.150,81 m. e E 598.091,10 m.;  deste, segue com  
azimute de 314°11'02" e distância de 36,96 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V82, de coordenadas N 
8.603.176,57 m. e E 598.064,60 m.;  deste, segue com  
azimute de 221°55'20" e distância de 42,38 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V83, de coordenadas N 
8.603.145,04 m. e E 598.036,28 m.;  deste, segue com  
azimute de 319°44'49" e distância de 23,77 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V84, de coordenadas N 
8.603.163,18 m. e E 598.020,92 m.;  deste, segue com  
azimute de 320°34'54" e distância de 27,88 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V85, de coordenadas N 
8.603.184,72 m. e E 598.003,22 m.;  deste, segue com  
azimute de 319°35'48" e distância de 18,41 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V86, de coordenadas N 
8.603.198,74 m. e E 597.991,29 m.;  deste, segue com  
azimute de 319°35'49" e distância de 39,77 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V87, de coordenadas N 
8.603.229,03 m. e E 597.965,51 m.;  deste, segue com  
azimute de 313°58'03" e distância de 13,73 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V88, de coordenadas N 
8.603.238,56 m. e E 597.955,62 m.;  deste, segue com  
azimute de 309°54'38" e distância de 137,06 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V89, de coordenadas N 
8.603.326,49 m. e E 597.850,49 m.;  deste, segue com  

azimute de 264°18'33" e distância de 31,73 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V90, de coordenadas N 
8.603.323,35 m. e E 597.818,92 m.;  deste, segue com  
azimute de 280°41'15" e distância de 22,81 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V91, de coordenadas N 
8.603.327,58 m. e E 597.796,51 m.;  deste, segue com  
azimute de 293°39'26" e distância de 7,63 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V92, de coordenadas N 
8.603.330,64 m. e E 597.789,52 m.;  deste, segue com  
azimute de 322°18'00" e distância de 8,67 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice V93, de coordenadas N 
8.603.337,50 m. e E 597.784,22 m.;  deste, segue com  
azimute de 41°29'27" e distância de 80,29 m., 
confrontando neste trecho com RIACHO DOS 
PINHEIROS  , até o vértice V94, de coordenadas N 
8.603.397,64 m. e E 597.837,41 m.;  deste, segue com  
azimute de 332°43'07" e distância de 30,11 m., 
confrontando neste trecho com RIACHO DOS 
PINHEIROS  , até o vértice V95, de coordenadas N 
8.603.424,40 m. e E 597.823,61 m.;  deste, segue com  
azimute de 86°28'26" e distância de 466,63 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA RIACHO 
DOCE  , até o vértice V66, de coordenadas N 
8.603.453,10 m. e E 598.289,36 m.;   ponto inicial da 
descrição deste perímetro, fechando um polígono com 
área de 104.180.00m² e perímetro de 1.449,72m.Todas 
as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, .,e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central ...WGr/39º, tendo como o 
DatumSirgas 2000. Todos os azimutes e distâncias, 
áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM.

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

ÁREA RESULTANTE

Inicia-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 169°16'28" e 
distância de 3,65 m., confrontando neste trecho com 
ESTRADA VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  
V02 , de coordenadas N 8.604.415,02 m. e E 597.919,77 
m.;  deste, segue com  azimute de 190°15'30" e distância 
de 7,69 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V03 , de 
coordenadas N 8.604.407,45 m. e E 597.918,40 m.;  
deste, segue com  azimute de 206°02'14" e distância de 
7,78 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V04 , de 
coordenadas N 8.604.400,46 m. e E 597.914,98 m.;  
deste, segue com  azimute de 207°19'02" e distância de 
13,98 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V05 , de 
coordenadas N 8.604.388,04 m. e E 597.908,57 m.;  
deste, segue com  azimute de 199°59'16" e distância de 
10,62 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
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VELHA DE MONTE GORDO , até o vértice  V06 , de 
coordenadas N 8.604.378,06 m. e E 597.904,94 m.;  
deste, segue com  azimute de 193°33'27" e distância de 
10,45 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V07 , de 
coordenadas N 8.604.367,90 m. e E 597.902,49 m.;  
deste, segue com  azimute de 191°35'51" e distância de 
15,83 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V08 , de 
coordenadas N 8.604.352,40 m. e E 597.899,31 m.;  
deste, segue com  azimute de 190°59'28" e distância de 
13,95 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V09 , de 
coordenadas N 8.604.338,70 m. e E 597.896,65 m.;  
deste, segue com  azimute de 183°15'40" e distância de 
9,99 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V10 , de 
coordenadas N 8.604.328,73 m. e E 597.896,08 m.;  
deste, segue com  azimute de 172°34'48" e distância de 
21,19 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V11 , de 
coordenadas N 8.604.307,71 m. e E 597.898,82 m.;  
deste, segue com  azimute de 174°33'08" e distância de 
7,74 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V12 , de 
coordenadas N 8.604.300,01 m. e E 597.899,55 m.;  
deste, segue com  azimute de 170°08'45" e distância de 
8,51 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V13 , de 
coordenadas N 8.604.291,63 m. e E 597.901,01 m.;  
deste, segue com  azimute de 170°28'54" e distância de 
12,93 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V14 , de 
coordenadas N 8.604.278,87 m. e E 597.903,15 m.;  
deste, segue com  azimute de 173°27'07" e distância de 
9,77 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V15 , de 
coordenadas N 8.604.269,17 m. e E 597.904,26 m.;  
deste, segue com  azimute de 173°37'38" e distância de 
15,92 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V16 , de 
coordenadas N 8.604.253,35 m. e E 597.906,03 m.;  
deste, segue com  azimute de 173°06'09" e distância de 
15,11 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V17 , de 
coordenadas N 8.604.238,34 m. e E 597.907,84 m.;  
deste, segue com  azimute de 171°32'08" e distância de 
20,90 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V18 , de 
coordenadas N 8.604.217,67 m. e E 597.910,92 m.;  
deste, segue com  azimute de 170°56'54" e distância de 
12,15 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V19 , de 
coordenadas N 8.604.205,67 m. e E 597.912,83 m.;  
deste, segue com  azimute de 171°35'55" e distância de 
15,12 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V20 , de 
coordenadas N 8.604.190,72 m. e E 597.915,04 m.;  
deste, segue com  azimute de 171°26'06" e distância de 
16,77 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V21 , de 
coordenadas N 8.604.174,14 m. e E 597.917,54 m.;  
deste, segue com  azimute de 150°43'28" e distância de 
15,92 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 

VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V22 , de 
coordenadas N 8.604.160,25 m. e E 597.925,32 m.;  
deste, segue com  azimute de 147°23'58" e distância de 
12,92 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V23 , de 
coordenadas N 8.604.149,37 m. e E 597.932,28 m.;  
deste, segue com  azimute de 149°17'50" e distância de 
15,40 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V24, de 
coordenadas N 8.604.136,12 m. e E 597.940,15 m.;  
deste, segue com  azimute de 150°52'32" e distância de 
22,84 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V25, de 
coordenadas N 8.604.116,17 m. e E 597.951,26 m.;  
deste, segue com  azimute de 146°31'40" e distância de 
10,00 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V26 , de 
coordenadas N 8.604.107,83 m. e E 597.956,78 m.;  
deste, segue com  azimute de 148°56'46" e distância de 
11,43 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V27 , de 
coordenadas N 8.604.098,03 m. e E 597.962,68 m.;  
deste, segue com  azimute de 147°04'07" e distância de 
12,72 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V28 , de 
coordenadas N 8.604.087,36 m. e E 597.969,59 m.;  
deste, segue com  azimute de 148°26'53" e distância de 
12,18 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V29 , de 
coordenadas N 8.604.076,98 m. e E 597.975,96 m.;  
deste, segue com  azimute de 149°44'03" e distância de 
17,65 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V30 , de 
coordenadas N 8.604.061,74 m. e E 597.984,86 m.;  
deste, segue com  azimute de 80°00'33" e distância de 
4,05 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO , até o vértice  V31 , de 
coordenadas N 8.604.062,44 m. e E 597.988,84 m.;  
deste, segue com  azimute de 145°37'00" e distância de 
52,68 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO , até o vértice  V32 , de 
coordenadas N 8.604.018,96 m. e E 598.018,59 m.;  
deste, segue com  azimute de 131°05'14" e distância de 
16,21 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V33 , de 
coordenadas N 8.604.008,31 m. e E 598.030,81 m.;  
deste, segue com  azimute de 132°54'14" e distância de 
15,64 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V34 , de 
coordenadas N 8.603.997,67 m. e E 598.042,26 m.;  
deste, segue com  azimute de 133°20'53" e distância de 
14,99 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V35 , de 
coordenadas N 8.603.987,38 m. e E 598.053,16 m.;  
deste, segue com  azimute de 141°44'03" e distância de 
19,78 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V36 , de 
coordenadas N 8.603.971,84 m. e E 598.065,42 m.;  
deste, segue com  azimute de 144°20'30" e distância de 
14,68 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V37 , de 
coordenadas N 8.603.959,92 m. e E 598.073,97 m.;  
deste, segue com  azimute de 146°38'43" e distância de 
18,67 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
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VELHA DE MONTE GORDO , até o vértice  V38 , de 
coordenadas N 8.603.944,32m. e E 598.084,24 m.;  
deste, segue com  azimute de 155°29'04" e distância de 
19,12 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V39 , de 
coordenadas N 8.603.926,93 m. e E 598.092,17 m.;  
deste, segue com  azimute de 158°09'46" e distância de 
19,35 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V40 , de 
coordenadas N 8.603.908,96 m. e E 598.099,37 m.;  
deste, segue com  azimute de 162°46'16" e distância de 
14,38 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V41 , de 
coordenadas N 8.603.895,23 m. e E 598.103,63 m.;  
deste, segue com  azimute de 166°25'51" e distância de 
18,63 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V42 , de 
coordenadas N 8.603.877,12 m. e E 598.108,00 m.;  
deste, segue com  azimute de 168°13'15" e distância de 
16,81 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V43 , de 
coordenadas N 8.603.860,66 m. e E 598.111,43 m.;  
deste, segue com  azimute de 167°31'26" e distância de 
28,56 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V44 , de 
coordenadas N 8.603.832,78 m. e E 598.117,60 m.;  
deste, segue com  azimute de 164°34'31" e distância de 
16,92 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V45 , de 
coordenadas N 8.603.816,47 m. e E 598.122,10 m.;  
deste, segue com  azimute de 168°10'06" e distância de 
13,57 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V46 , de 
coordenadas N 8.603.803,19 m. e E 598.124,88 m.;  
deste, segue com  azimute de 171°41'21" e distância de 
11,25 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V47 , de 
coordenadas N 8.603.792,06 m. e E 598.126,51 m.;  
deste, segue com  azimute de 184°30'05" e distância de 
17,00 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V48 , de 
coordenadas N 8.603.775,12 m. e E 598.125,18 m.;  
deste, segue com  azimute de 190°12'29" e distância de 
13,40 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V49 , de 
coordenadas N 8.603.761,93 m. e E 598.122,80 m.;  
deste, segue com  azimute de 190°54'43" e distância de 
14,37 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V50 , de 
coordenadas N 8.603.747,82 m. e E 598.120,08 m.;  
deste, segue com  azimute de 176°21'52" e distância de 
7,41 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V51 , de 
coordenadas N 8.603.740,42 m. e E 598.120,55 m.;  
deste, segue com  azimute de 191°06'25" e distância de 
11,63 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V52 , de 
coordenadas N 8.603.729,01 m. e E 598.118,31 m.;  
deste, segue com  azimute de 182°31'22" e distância de 
9,77 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V53 , de 
coordenadas N 8.603.719,25 m. e E 598.117,88 m.;  
deste, segue com  azimute de 197°07'17" e distância de 
6,76 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 

VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V54 , de 
coordenadas N 8.603.712,79 m. e E 598.115,89 m.;  
deste, segue com  azimute de 182°21'12" e distância de 
9,50 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V55 , de 
coordenadas N 8.603.703,30 m. e E 598.115,50 m.;  
deste, segue com  azimute de 182°19'35" e distância de 
9,61 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V56 , de 
coordenadas N 8.603.693,70 m. e E 598.115,11 m.;  
deste, segue com  azimute de 171°42'37" e distância de 
12,69 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO, até o vértice  V57 , de 
coordenadas N 8.603.681,14 m. e E 598.116,94 m.;  
deste, segue com  azimute de 160°12'18" e distância de 
11,46 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V58 , de 
coordenadas N 8.603.670,36 m. e E 598.120,82 m.;  
deste, segue com  azimute de 157°56'08" e distância de 
12,14 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V59 , de 
coordenadas N 8.603.659,11 m. e E 598.125,38 m.;  
deste, segue com  azimute de 158°12'29" e distância de 
22,20 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V60 , de 
coordenadas N 8.603.638,50 m. e E 598.133,62 m.;  
deste, segue com  azimute de 155°05'41" e distância de 
42,77 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V61 , de 
coordenadas N 8.603.599,71 m. e E 598.151,63 m.;  
deste, segue com  azimute de 147°59'12" e distância de 
38,86 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V62 , de 
coordenadas N 8.603.566,76 m. e E 598.172,23 m.;  
deste, segue com  azimute de 139°13'49" e distância de 
40,93 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V63 , de 
coordenadas N 8.603.535,76 m. e E 598.198,96 m.;  
deste, segue com  azimute de 129°54'35" e distância de 
18,33 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V64 , de 
coordenadas N 8.603.524,00 m. e E 598.213,02 m.;  
deste, segue com  azimute de 128°00'56" e distância de 
23,61 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V65 , de 
coordenadas N 8.603.509,46 m. e E 598.231,62 m.;  
deste, segue com  azimute de 134°18'25" e distância de 
80,69 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V66 , de 
coordenadas N 8.603.453,10 m. e E 598.289,36 m.;  
deste, segue com  azimute de 158°34'38" e distância de 
15,30 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V67 , de 
coordenadas N 8.603.438,85 m. e E 598.294,95 m.;  
deste, segue com  azimute de 165°34'32" e distância de 
19,15 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V68 , de 
coordenadas N 8.603.420,31 m. e E 598.299,72 m.;  
deste, segue com  azimute de 183°45'09" e distância de 
21,52 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V69 , de 
coordenadas N 8.603.398,83 m. e E 598.298,31 m.;  
deste, segue com  azimute de 191°59'48" e distância de 
17,73 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
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VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V70 , de 
coordenadas N 8.603.381,49 m. e E 598.294,63 m.;  
deste, segue com  azimute de 189°19'23" e distância de 
17,74 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V71 , de 
coordenadas N 8.603.363,98 m. e E 598.291,75 m.;  
deste, segue com  azimute de 191°25'18" e distância de 
96,14 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V72 , de 
coordenadas N 8.603.269,75 m. e E 598.272,71 m.;  
deste, segue com  azimute de 201°48'55" e distância de 
7,67 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V73 , de 
coordenadas N 8.603.262,62 m. e E 598.269,86 m.;  
deste, segue com  azimute de 214°51'50" e distância de 
54,67 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V74 , de 
coordenadas N 8.603.217,77 m. e E 598.238,61 m.;  
deste, segue com  azimute de 214°49'30" e distância de 
14,47 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V75 , de 
coordenadas N 8.603.205,89 m. e E 598.230,35 m.;  
deste, segue com  azimute de 224°38'13" e distância de 
59,38 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V76 , de 
coordenadas N 8.603.163,64 m. e E 598.188,63 m.;  
deste, segue com  azimute de 224°21'30" e distância de 
28,48 m., confrontando neste trecho com ESTRADA 
VELHA DE MONTE GORDO  , até o vértice  V77 , de 
coordenadas N 8.603.143,28 m. e E 598.168,72 m.;  
deste, segue com  azimute de 317°36'59" e distância de 
8,41 m., confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V78 , de coordenadas N 
8.603.149,50 m. e E 598.163,05 m.;  deste, segue com  
azimute de 321°41'06" e distância de 4,90 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V79 , de coordenadas N 
8.603.153,34 m. e E 598.160,02 m.;  deste, segue com  
azimute de 318°45'48" e distância de 42,84 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V80 , de coordenadas N 
8.603.185,56 m. e E 598.131,78 m.;  deste, segue com  
azimute de 229°29'39" e distância de 53,49 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V81 , de coordenadas N 
8.603.150,81 m. e E 598.091,10 m.;  deste, segue com  
azimute de 314°18'43" e distância de 36,96 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V82 , de coordenadas N 
8.603.176,63 m. e E 598.064,66 m.;  deste, segue com  
azimute de 221°55'20" e distância de 42,47 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V83 , de coordenadas N 
8.603.145,04 m. e E 598.036,28 m.;  deste, segue com  
azimute de 319°44'49" e distância de 23,77 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V84 , de coordenadas N 
8.603.163,18 m. e E 598.020,92 m.;  deste, segue com  
azimute de 320°34'54" e distância de 27,88 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V85 , de coordenadas N 
8.603.184,72 m. e E 598.003,22 m.;  deste, segue com  
azimute de 319°35'48" e distância de 18,41 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 

COQUEIROS  , até o vértice  V86 , de coordenadas N 
8.603.198,74 m. e E 597.991,29 m.;  deste, segue com  
azimute de 319°35'49" e distância de 39,77 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V87 , de coordenadas N 
8.603.229,03 m. e E 597.965,51 m.;  deste, segue com  
azimute de 313°58'03" e distância de 13,73 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V88 , de coordenadas N 
8.603.238,56 m. e E 597.955,62 m.;  deste, segue com  
azimute de 309°54'38" e distância de 137,06 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V89 , de coordenadas N 
8.603.326,49 m. e E 597.850,49 m.;  deste, segue com  
azimute de 264°18'33" e distância de 31,73 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V90 , de coordenadas N 
8.603.323,35 m. e E 597.818,92 m.;  deste, segue com  
azimute de 280°41'15" e distância de 22,81 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V91 , de coordenadas N 
8.603.327,58 m. e E 597.796,51 m.;  deste, segue com  
azimute de 293°39'26" e distância de 7,63 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V92 , de coordenadas N 
8.603.330,64 m. e E 597.789,52 m.;  deste, segue com  
azimute de 322°18'00" e distância de 8,67 m., 
confrontando neste trecho com ESTRADA DOS 
COQUEIROS  , até o vértice  V93 , de coordenadas N 
8.603.337,50 m. e E 597.784,22 m.;  deste, segue com  
azimute de 41°29'27" e distância de 80,29 m., 
confrontando neste trecho com RIACHO DOS 
PINHEIROS  , até o vértice  V94 , de coordenadas N 
8.603.397,64 m. e E 597.837,41 m.;  deste, segue com  
azimute de 332°43'07" e distância de 30,11 m., 
confrontando neste trecho com JOSE ANTONIO  , até o 
vértice  V95 , de coordenadas N 8.603.424,40 m. e E 
597.823,61 m.;  deste, segue com  azimute de 
332°43'57" e distância de 165,58 m., confrontando neste 
trecho com JOSE ANTONIO  , até o vértice  V96 , de 
coordenadas N 8.603.571,58 m. e E 597.747,75 m.;  
deste, segue com  azimute de 337°53'19" e distância de 
427,67 m., confrontando neste trecho com JOSE 
ANTONIO  , até o vértice  V97 , de coordenadas N 
8.603.967,80 m. e E 597.586,77 m.;  deste, segue com  
azimute de 337°20'52" e distância de 180,51 m., 
confrontando neste trecho com JOSE ANTONIO  , até o 
vértice  V98 , de coordenadas N 8.604.134,39 m. e E 
597.517,25 m.;  deste, segue com  azimute de 
301°13'15" e distância de 14,81 m., confrontando neste 
trecho com PAULO CASTRO  , até o vértice  V99 , de 
coordenadas N 8.604.142,07 m. e E 597.504,58 m.;  
deste, segue com  azimute de 325°50'49" e distância de 
2,76 m., confrontando neste trecho com PAULO 
CASTRO  , até o vértice  V100 , de coordenadas N 
8.604.144,35 m. e E 597.503,03 m.;  deste, segue com  
azimute de 23°21'33" e distância de 5,51 m., 
confrontando neste trecho com PAULO CASTRO  , até o 
vértice  V101 , de coordenadas N 8.604.149,41 m. e E 
597.505,21 m.;  deste, segue com  azimute de 30°50'06" 
e distância de 6,64 m., confrontando neste trecho com 
PAULO CASTRO  , até o vértice  V102 , de coordenadas 
N 8.604.155,11 m. e E 597.508,62 m.;  deste, segue com  
azimute de 54°15'52" e distância de 35,23 m., 
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confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice  V103 , de coordenadas N 
8.604.175,69 m. e E 597.537,22 m.;  deste, segue com  
azimute de 55°18'12" e distância de 30,09 m., 
confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice  V104 , de coordenadas N 
8.604.192,82 m. e E 597.561,96 m.;  deste, segue com  
azimute de 55°42'18" e distância de 89,57 m., 
confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice  V105 , de coordenadas N 
8.604.243,29 m. e E 597.635,96 m.;  deste, segue com  
azimute de 51°21'59" e distância de 31,17 m., 
confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice  V106 , de coordenadas N 
8.604.262,75 m. e E 597.660,31 m.;  deste, segue com  
azimute de 51°13'56" e distância de 18,12 m., 
confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice  V107 , de coordenadas N 
8.604.274,10 m. e E 597.674,44 m.;  deste, segue com  
azimute de 51°03'58" e distância de 20,41 m., 
confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice V108, de coordenadas N 
8.604.286,92 m. e E 597.690,31 m.;  deste, segue com  
azimute de 56°15'05" e distância de 17,15 m., 
confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice  V109 , de coordenadas N 
8.604.296,45 m. e E 597.704,58 m.;  deste, segue com  
azimute de 63°24'41" e distância de 19,70 m., 
confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice  V110 , de coordenadas N 
8.604.305,27 m. e E 597.722,20 m.;  deste, segue com  
azimute de 59°32'48" e distância de 15,86 m., 
confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice  V111 , de coordenadas N 
8.604.313,31 m. e E 597.735,87 m.;  deste, segue com  
azimute de 67°36'57" e distância de 15,89 m., 
confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice  V112 , de coordenadas N 
8.604.319,36 m. e E 597.750,56 m.;  deste, segue com  
azimute de 60°36'02" e distância de 117,66 m., 
confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice  V113 , de coordenadas N 
8.604.377,12 m. e E 597.853,07 m.;  deste, segue com  
azimute de 57°01'02" e distância de 19,32 m., 
confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice  V114 , de coordenadas N 
8.604.387,64 m. e E 597.869,28 m.;  deste, segue com  
azimute de 59°24'03" e distância de 19,13 m., 
confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice  V115 , de coordenadas N 
8.604.397,38 m. e E 597.885,75 m.;  deste, segue com  
azimute de 57°41'10" e distância de 20,67 m., 
confrontando neste trecho com VITALMIRO MOREIRA 
DA SILVA  , até o vértice  V116 , de coordenadas N 
8.604.408,43 m. e E 597.903,22 m.; deste, segue com 
azimute de 57°19'17" e distância de 18,85 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, fechando um polígono com 
área de 479.832,00 m² e perímetro de 3.375,02 m. 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.

Art. 4º - As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica da Engenheira de Agrimensura Patrícia de Sousa 
Suede, sob. Registro de n°0509225217/BA, nos termos 
da ART de n° BA 20220101974.

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

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 13 DE MAIO DE 2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 109/2022
DE 23 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a aprovação do Remembramento de 02 
(dois) lotes de terra situados na Quadra U, designados 
como Lote 02 com área de 1.630,00 m², Lote 03 com área 
de 2.000,00m²,  in tegrantes do Loteamento 
PROLONGAMEN-TO COLÔNIA DE FÉRIAS SANTA 
MARIA, Distrito de Monte Gordo, no Município de 
Camaçari, para totalizar em uma nova área com 3.630,00 
m², na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 00476.22.09.340.2021, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar Remembramento de 02 (dois) lotes de 
terra situados na Quadra U, designados como Lote 02 e 
03 integrantes do Loteamento PROLONGAMENTO 
COLÔNIA DE FÉRIAS SANTA MARIA, Distrito de Monte 
Gordo, sendo este terreno registrado no Cartório do 1º 
Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari sob. 
Matrículas de n°16.039 e de n° 16.552 e Inscrições 
Municipais sob. n° 070.621-3 e n° 070.503-9, 
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respectivamente.

Parágrafo único – A área ora remembrada é de 
propriedade do Sr. CLÁUDIO DO AMARAL  
BENDEROTH, brasileiro, portador de cédula de 
identidade de n° 07.456.100-64 SSP/BA e de CPF/MF de 
n°769.690.885-53, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens com MÔNICA GUIMARÃES 
BENDEROTH, brasileira, portadora de cédula de 
identidade de n° 05.154.433-44 SSP/BA e do CPF/MF de 
n° 910.694.245-87 e ROGÉRIO TAVARES DUARTE, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação de 
n°01442146769 DETRAN/BA e do CPF/MF de 
n°904.789.165-15, casado sob. regime de comunhão 
parcial de bens com VANESSA PATERNOSTRO MELO 
DUARTE, brasileira, portadora da Carteira Nacional de 
Habilitação de n° 01368794917  DETRAN/BA e do 
CPF/MF de n° 916.314.755-68.

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

LOTE 02

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-1, de 
coordenadas N 8.604.355,952 m. e E 602.902,466m., 
situado no limite com o Lote 01,,deste segue com  
azimute de 92°40'54" e distância de 22,00 m., até o 
vértice M-2, de coordenadas N 8.604.354,934 m. e E 
602.924,474m.;  deste, segue com  azimute de 
180°40'51" e distância de 50,00m., confrontando neste 
trecho com Lote 03, até o vértice M-5  de coordenadas N 
8.604.305,160 m. e E 602.919,522m.;  deste, segue com  
azimute de 272°40'55” e distância de 44,00m., 
confrontando neste trecho a Rua VII, até o vértice M-6, de 
coordenadas N 8.604.307,214 m. e E 602.875,573m.;  
deste, segue com  azimute de 28º56'57" e distância de 
54,00 m., confrontando neste trecho com a Avenida 
Itacimirim , até o vértice M-1, de coordenadas N 
8.604.355,952 m. e E 602.902,466m; ponto inicial da 
descrição deste perímetro, fechando o polígono com 
área de 1.630,00,00 m² e perímetro de 171,72 m. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação 
ativa da RBMC de MT-1 de coordenadas E 552998.85 e 
N 8564275.44, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -
39...WGr/EGr , tendo como o Datum o SIRGAS 2000 . 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM. 

LOTE 03

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-2, de 
coordenadas N 8.604.354,930 m. e E 602.924,474m., 
situado no limite com o Lote 01,,deste segue com  
azimute de 92°40'08" e distância de 40,00 m., 
confrontando neste trecho com  o Lote 01 até o vértice M-
3, de coordenadas N 8.604.353,079 m. e E 
602.964,431m., deste, segue com  azimute de 
208°56'57" e distância de 50,00m., confrontando neste 
trecho com a Rua V, até o vértice M-4  de coordenadas N 
8.604.303,320 m. e E 602.959,480m.;  deste, segue com  
azimute de 272°40'55” e distância de 40,00m., 

confrontando neste trecho a  Rua VII, até o vértice M-5, 
de coordenadas N 8.604.305,160 m. e E 602.919,522m.;  
deste, segue com  azimute de 5º40'51" e distância de 
50,00 m., confrontando neste trecho com o Lote 02, até o 
vértice M-2, de coordenadas N 8.604.354,934 m. e E 
602.924,474m; ponto inicial da descrição deste 
perímetro, fechando o polígono com área de 2.000,00 m² 
e perímetro de 180.00 m. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC 
de MT-1 de coordenadas E 552998.85 e N 8564275.44, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central -39...WGr/EGr , 
tendo como o Datum o SIRGAS 2000 . Todos os azimutes 
e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no 
plano de projeção UTM. 

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

ÁREA UNIFICADA

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-1, de 
coordenadas N 8.604.355,952 m. e E 602.902,466m., 
situado no limite com o Lote 01,,deste segue com  
azimute de 92°40'08" e distância de 62,00 m., 
confrontando neste trecho com os lotes 01 até o vértice 
M-3, de coordenadas N 8.604.353,079 m. e E 
602.964,431m.;  deste, segue com  azimute de 
185°40'54" e distância de 50,00m., confrontando neste 
trecho com a Rua V até o vértice M-4  de coordenadas N 
8.604.303,320 m. e E 602.959,480m.;  deste, segue com  
azimute de 272°40'55” e distância de 84,00m., 
confrontando neste trecho a  Rua VII, até o vértice M-6, 
de coordenadas N 8.604.307,214 m. e E 602.875,573m.;  
deste, segue com  azimute de 28º55'01" e distância de 
54,00 m., confrontando neste trecho com Avenida 
Itacimirim, até o vértice M-1, de coordenadas N 
8.604.355,952 m. e E 602.902,466m; ponto inicial da 
descrição deste perímetro, fechando o polígono com 
área 3.630,00 m² e perímetro de 251,72m. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa 
da RBMC de MT-1 de coordenadas E 552998.85 e N 
8564275.44, e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central -
39...WGr/EGr , tendo como o Datum o SIRGAS 2000 . 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM. 

Art. 4º - As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Engenheiro Civil Pedro Rocha Santana sob. 
Registro de n°25869BA, nos termos da ART de n° 
BA20200377661.
Art. 5° - A publicação desta portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.
Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.
Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE MAIO DE 
2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 112/2022
DE 23 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a aprovação do Projeto Urbanístico 
denominado RESIDENCIAL BOUGAINVILLE, situado 
na 1ª Travessa Senhor do Bonfim, s/n, Distrito de Monte 
Gordo, neste Município e dá outras providências. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 01078.22.09.324.2020 de 27 de agosto 
de 2020, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes.

RESOLVE

Art. 1º. Aprovar o Projeto Urbanístico denominado 
“RESIDENCIAL BOUGAINVILLE”, situado na 1ª Travessa 
Senhor do Bonfim, s/n, Distrito de Monte Gordo, Município 
de Camaçari – BA, com área total de 40.000,00 m², 
integrante da área maior de 52.022,42 m², registrada no 
Cartório de 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de 
Camaçari – Ba, sob matrículas nº 53.532, de 25 de outubro 
de 2021, inscrita no Censo Imobiliário Municipal sob o 
número 2048689. 

Art. 2º. O projeto de Urbanização Integrada denominado 
“RESIDENCIAL BOUGAINVILLE”, com área total de 
40.000,00 m², integrante da área maior de 52.022,42 m², de 
propriedade da EMPREENDIMENTO IPITANGA HOUSE 
SPE LTDA, CNPJ. 25.028.429/0001-18, adquirida por 
Opção de Compra e Venda da Empresa outorgante 
GUARAJUBA CONSULTORIA, COMPRA E VENDA DE 
IMÓVEIS LTDA, CNPJ 26.318.746/0001-31.

Art. 3º. Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para fins de registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 23 DE MAIO DE 2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 07/04/2022 decidiram através de 
v o t a ç ã o  r e a l i z a d a  p o r  u n a n i m i d a d e  p e l a  
PROCEDENCIA do Autos de Infração nº 02234, 
referente ao processo fiscal nº 00217.22.09.865.2021.

Informação para o processo nº01263.22.09.865.2020

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 07/04/2022 decidiram através de 
v o t a ç ã o  r e a l i z a d a  p o r  u n a n i m i d a d e  p e l a  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº02180 referente 
ao processo fiscal nº 01263.22.09.865.2020.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 26/04/2022 decidiram através de 
v o t a ç ã o  r e a l i z a d a  p o r  u n a n i m i d a d e  p e l a  
PROCEDENCIA dos Autos de Infrações nº 0002507 e 
0002508,  re fe ren te  ao  processo f i sca l  nº  
002169.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 22/03/2022 decidiram através de 
v o t a ç ã o  r e a l i z a d a  p o r  u n a n i m i d a d e  p e l a  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº 000067, 
referente ao processo fiscal nº 01828.22.09.865.2019.

Informação para o processo nº01692.22.09.865.2020

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO
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EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO

S
E

C
U

L
T

SECRETARIA DA CULTURA

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 25/04/2022 decidiram através de 
v o t a ç ã o  r e a l i z a d a  p o r  u n a n i m i d a d e  p e l a  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº04790 referente 
ao processo fiscal nº 01692.22.09.865.2020.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 26/04/2022 decidiram através de 
v o t a ç ã o  r e a l i z a d a  p o r  u n a n i m i d a d e  p e l a  
PROCEDENCIA dos Autos de Infrações nº 0002509 e 
0002510,  re fe ren te  ao  processo f i sca l  nº  
02170.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 22/03/2022 decidiram através de 
v o t a ç ã o  r e a l i z a d a  p o r  u n a n i m i d a d e  p e l a  
PROCEDENCIA do Auto de Infração nº02698 e pela 
IMPROCEDENCIA do Auto de Infração nº0549 referente 
ao processo fiscal nº 02730.22.09.865.2019.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Cultura de Camaçari, serve-se 
do presente inst rumento para promover  a 
NOTIFICAÇÃO em face do Sr. DANILO MACHADO 
SANTOS, CPF nº 032.169.535-64, representante do 
Projeto Cultural Oficina de Berimbau, contemplado no 
Edital de Apoio à Cultura de Camaçari, Chamamento 
P ú b l i c o  n °  0 0 1 / 2 0 1 8 ,  P r o c e s s o  n °  
00689.11.07.611.2018, por não ter apresentado, até a 
presente data, documentos que comprovem a boa e 
correta aplicação do valor de R$ 8.090,36 (oito mil e 
noventa reais, com trinta e seis centavos), recebidos 
através do Fundo Municipal de Cultura e referentes à 
primeira parcela prevista no Contrato Administrativo n° 
0440/2019.

O NOTIFICADO deverá apresentar, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados a partir da ciência da 
presente, o extrato atual da conta que recebeu o recurso, 
bem como a relação de pagamentos, caso tenha ocorrido 
movimentações na referida conta bancária, além de 
outros documentos e registros que comprovem a 
execução da primeira etapa do projeto.

O não atendimento desta NOTIFICAÇÃO acarretará a 
tomada das medidas cabíveis, de acordo com o 
estabelecido no Edital de Apoio à Cultura de Camaçari, 
Cláusula 8, Item 8.24, Alíneas II a V e cláusula sétima do 
contrato administrativo retro citado.

Camaçari-BA, 24 de maio de 2022

MATHEUS SÊNA SANTOS DE JESUS 
PRESIDENTE DA CAS - COMISSÃO DE ANÁLISE E 

SELEÇÃO DO FMC

INSTRUMENTO DE RESCISÃO DO 
CONTRATO N° 0503/2019, FIRMADO ENTRE 
RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE 
LTDA. DO OBJETO: Este Instrumento tem por 
finalidade rescindir o contrato n° 0503/2019, 
tendo seus efeitos contados a partir de 12 de 
abril de 2022, estando às partes, portanto, 
desobrigadas em relação ás obrigações 
constituídas no dito instrumento contratual a 
partir desta data. DA QUITAÇÃO DE 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Por força desta 
rescisão, o Município e a contratada somente 
responderão por direitos e obrigações 
contratuais vigentes e concretizados até a data 
da rescisão contratual	 d e c l a r a n d o - s e ,  
doravante, mutuamente satisfeito e quitado a 
quaisquer ônus decorrentes da formalização do 
instrumento rescindido. INEXISTÊNICA DE 
PENALIDADES: O município e a contratada 
convencionam  ainda, que a presente rescisão 
é pactuada sem a incidência de multas ou 
quaisquer tipos de penalidades.    DA 
ASSINATURA: Camaçari-Ba. 11 de Abril de 
2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICIPIO. RCI CONSTRUÇÃO E MEIO 
AMBIENTE LTDA. CONTRATADA. 
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DOTAÇÃO ANTERIOR - 2021  DOTAÇÃO ATUAL - 2022  

Classificação 
Institucional 

Projeto 
Atividade 

Elemento 
de 

Despesa 
Fonte  

Classificação 
Institucional 

Projeto 
Atividade 

Elemento 
de 

Despesa 
Fonte 

06.06 – 
SECRETARIA 
DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

 
 
4033 – 
MANUTEN
ÇÃO DA 
LIMPEZA 
PUBLICA 
E 
ATERRO 

 
 
33.90.39 – 
OUTROS 
SERVIÇO
S DE 
TERCEIR
OS -  
PESSOA 
JURÍDICA 

0100.000
0 – 
RECURS
OS 
ORDINÁ
RIOS 

 

06.06 – 
SECRETARIA 
DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

4033 – 
LIMPEZA 
REGULAR 
DE 
ÁREAS 
PÚBLICAS 

33.90.39 – 
OUTROS 
SERVIÇO
S DE 
TERCEIR
OS -  
PESSOA 
JURÍDICA 
 

 
1500.0000 

– 
RECURS
OS NÃO 
VINCULA
DOS DE 

IMPOSTO
S 

 

APOSTILAMENTOS

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 

0178/2018, EMPRESA B.F. SERVIÇOS AMBIENTAIS 

EIRELI-ME. - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS 

PORTÁTEIS  E  CONTÊINERES MÓDULOS 

SANITÁRIOS EM PERÍODOS DIÁRIOS E MENSAIS, E 

L O C A Ç Ã O  D E  M Ó D U L O S  S A N I T Á R I O S  

ANTIVANDALICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

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 Municipal de Serviços Públicos - SESP, Sra. 
ARLENE LIMA ROCHA, brasileira, portadora da carteira 
de identidade – RG nº. 0574916156, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 802.563.415-91, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n° 0178/2018, 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 : PREGÃO Nº 122/2017 
(PRESENCIAL).

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.

ARLENE LIMA ROCHA
SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO 
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 
052/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, E UNI-SOS EMERGÊNCIAS 
MÉDICAS LTDA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMAÇARI

CONTRATADO: UNI-SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS 
LTDA

Os CONTRATANTES têm entre si justos e avençados, 
por meio do presente instrumento:

CONSIDERANDO que se constatou erros materiais 
referentes aos números das fontes, RESOLVEM, 
celebrar entre si, o presente TERMO DE RETI-
RATIF ICAÇÃO  ao  PRIMEIRO TERMO DE 
APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 052/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este termo tem por finalidade Reti-Ratificar  a cláusula  
Terceira do PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO Nº 052/2019

CLÁSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

Em razão do equívoco em que se fez constar, altera-se o 
Primeiro Termo de Apostilamento da seguinte forma: 

Onde se lê: 
C L Á U S U L A  T E R C E I R A  –  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo de apostilamento 
correrão por conta das Ações 4017, 4019, 2008; 
Elemento 33903900 e Fontes 0114000 e 6102000.
 
Leia-se:
Os recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo de apostilamento 
correrão por conta das Ações 4017, 4019, 2008; 
Elemento 33903900 e Fontes 16000000 e 15001002.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do PRIMEIRO TERMO 
DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 052/2019, 
não modificadas por este Instrumento.
E, por estarem justos e anuídos, assinam o presente 
termo, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas.
 
Camaçari-BA, 04 de maio de 2022.

  PELO CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

PELA CONTRATADA
UNI-SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0085/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 07/06/2022 a partir das 09h00min; 
Abertura: 08/06/2022, às 09h00min; Disputa: 
08/06/2022, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: . Licitação www.licitacoes-e.com.br
n.º 937905. Tel.: (71) 3621-6655/6776 – Priscila Lins dos 
Santos – Pregoeira da COMPEL.

TERMO DE REVOGAÇÃO

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições legais, em conformidade com o 

odisposto no art. 49, da Lei n  8.666/93, resolve 
oREVOGAR a CONCORRÊNCIA N  0003/2022 – 

COMPEL, cujo objeto é a Concessão de uso para fins de 
exposição com finalidade de exploração econômica, com 
contrapartida estabelecida em contrato, do viveiro 
situado no Horto Florestal de Camaçari objetivando a 
comercialização através de mostruário/vitrine provisória 
de mudas de diversas espécies de plantas (nativas, 
frutíferas e/ou hortaliças) de acordo com de acordo com 
as diretrizes estabelecidas neste edital, bem como em 
seu termo de referência. 25/05/2022. ANDRÉA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA – Secretária de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

HOMOLOGAÇÃO E TERMO DE 
CREDENCIAMENTO

HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 0001/2022 
- O Secretário da Fazenda do Município de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, homologa o Credenciamento de 
nº 0001/2022, cujo objeto é o Credenciamento de Banco 
para a prestação de serviços de arrecadação de tributos 
e outras receitas municipais, obrigatoriamente em 
padrão FEBRABAN, através de suas agências e dos 
seus correspondentes bancários, referente ao Processo 
Administrativo nº 00049.11.07.682.2022- CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL. Data da Homologação: 23 de 
maio de 2022 – JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES – 
SECRETÁRIO DA FAZENDA.
 
TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 0007/2022. 
REQUERENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 
Credenciamento de nº 0001/2022 COMPEL. OBJETO: 
é a prestação de serviços de arrecadação de tributos e 
outras receitas municipais, obrigatoriamente em padrão 
FEBRABAN, através de suas agências e dos seus 

correspondentes bancários, referente ao Processo 
Administrativo nº 00049.11.07.682.2022- Valor: 
Clausula V; item 5.2 - a título de remuneração pela 
prestação dos serviços objeto deste Termo de 
Credenciamento, o MUNICÍPIO pagará ao BANCO o 
valor de: alínea a) R$ 1,51 (um real e cinquenta e um 
centavos), por recebimento de documentos com código 
de barras, padrão FEBRABAN, efetuado através de 
Guichês de Caixas ou Correspondentes Bancários; 
alínea b) R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos), por 
recebimento de documento com código de barras, 
padrão FEBRABAN, efetuado através de Central de 
Atendimento, Autoatendimento, “Internet Banking”, 
Comérc io  E le t rôn ico  ou  ou t ros  cana is  de  
atendimento.Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4027; Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 
15000000. Data da assinatura do Termo de 
Compromisso: 23 de maio de 2022 – JOAQUIM JOSÉ 
BAHIA MENEZES –SECRETÁRIO DA FAZENDA.

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO N.º 0053/2022 (PRESENCIAL) – 
COMPEL

 
Na publicação da Ata de Registro de Preços veiculado no 
Diário Oficial do Município de Quarta-feira 18 de Maio de 
2022 - Ano XIX Nº 1911 - Pagina. 05.
 
ONDE SE LÊ:
 
A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI – SEDES
 
LEIA – SE:
                                                                         
A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI – SECULT
 

MICHELLE SILVA VASCONCELOS
PREGOEIRA DA COMPEL

DESPACHO Nº 30/2022

Considerando o disposto no Parecer Jurídico Nº 90/2022/ 
ISSM, INDEFIRO o pedido de reconsideração da revisão 
de aposentadoria da segurada LUCIENE OLIVEIRA 
SANTOS, formulado através do Processo Administrativo 
nº 00178.07.10.377.2021.

Camaçari-BA, 20 de maio de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges
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