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classificados como Food Trucks/Food Bikes/Food Carts e 
os Food Parks , nos termos deste Decreto.

Art. 2º. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - Food Truck: modelo de comércio de alimentos e 
bebidas realizado por pessoa jurídica regularmente 
constituída em vias e áreas públicas, em caráter 
estacionário e/ou itinerante, sobre veículos automotores ou 
rebocado por estes;

II - Food Bike: a atividade de comércio de alimentos, 
realizada em bicicleta, em vias e áreas públicas que 
compreendam a venda direta ao consumidor, em caráter 
estacionário e/ou itinerante;

III - Food Cart: a atividade de comércio de alimentos, 
realizada em veículo de propulsão humana, em vias e 
áreas públicas que compreendam a venda direta ao 
consumidor, em caráter estacionário e/ou itinerante;

IV - Food Park (plural "food parks"): espaço público apto a 
permitir e receber a atividade obrigatoriamente coletiva de 
food trucks / bikes / carts, assim como atividades de 
prestação de serviços diversos, por meio de operadores 
previamente habilitados, conforme previsões do presente 
Decreto, bem como em certame licitatório;

V – área de ocupação: área ocupada pelos food 
trucks/bikes/carts;

VI - vaga individual: o espaço delimitado onde foi 
autorizada a instalação isolada de apenas um food 
truck/bike/cart, não sendo autorizada a instalação de área 
de consumação;

VII - vagas: os espaços delimitados dentro dos pontos de 
food park para a instalação dos food trucks/bikes/carts;

§1º Os Food Trucks/Bikes/Carts/Parks deverão respeitar 
os horários de comercialização de 08:00h às 22:00h.

§2º O Food truck/bike/cart que atuar em local privado 
deverá ter autorização dos órgãos municipais 
competentes, conforme a legislação vigente no que diz 
respeito ao funcionamento do comércio estabelecido.

Art. 3º. Os Food Parks são aqueles que vierem a ser 
criados na forma dos arts. 10 e 11, devendo ser observado 
o que segue:

I – a ocupação dos espaços pelos food trucks/bikes/carts, 
bem como dos prestadores de serviços, dar-se-á mediante 
permissão de uso de área pública, condicionada à 
realização do cadastramento na Prefeitura Municipal de 
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DECRETO Nº 7805/2022
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

Regulamenta a Lei nº 1405, de 2015, que 
dispõe sobre a comercialização de 
alimentos em logradouros, áreas e via 
públicas por veículos automotores 
denominados “food trucks” e dá outras 
providências.

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

Considerando a necessidade de regulamentar as 
atividades comerciais Food Trucks/Food Bikes/Food Carts 
e Food Parks em logradouros públicos e áreas privadas;

Considerando os diversos problemas ocasionados pelas 
ocupações irregulares em logradouros públicos e privados 
para comercialização de alimentos e bebidas  nas 
modalidades de Food Trucks/Food Bikes/Food Carts; 

Considerando  que as atividades supracitadas estão sendo 
desenvolvidas sem as devidas licenças,  o que ocasiona a 
deterioração das áreas e vias públicas e privadas, a 
desordem no trânsito e degradação ambiental;

Considerando que compete ao Município zelar pelo meio 
ambiente, pela saúde, pela conservação das áreas e vias 
públicas, do patrimônio público, das paisagens naturais, 
como também pela comercialização de comidas e bebidas;

DECRETA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. Este Decreto tem por finalidade regulamentar a Lei 
nº 1405, de 2015, que dispõe sobre o comércio de 
alimentos em logradouros, áreas e vias públicas por 
veículos automotores denominados “Food Trucks”, e dá 
outras providências. 

Parágrafo Único A atividade econômica prevista no caput 
está relacionada com o comércio de alimentos e bebidas, 
incidindo sobre tal atividade as regras relacionadas ao 
direto do consumidor, à vigilância sanitária, à 
regulamentação ambiental, às legislações de trânsito, 
tendo em vista a sua atuação através de equipamentos 
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Camaçari ou, caso necessário, a realização de 
procedimento licitatório, observando a compatibilidade da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 
com a atividade a ser exercida;

II – a ocupação dar-se-á nos dias e horários 
predeterminados no ato que conceder a permissão nos 
moldes do inciso anterior;

III – o food truck/bike/cart, bem como os prestadores de 
serviços, deverão obter as devidas licenças, cumprindo as 
exigências específicas, perante os órgãos da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, a exemplo da SEDUR, a SETUR, a 
STT, a SESP, a SESAU, Prefeitura Avançada da Costa de 
Camaçari, LIMPEC;

IV - deverá ser observado o rodízio das operações, caso 
aplicável, conforme determinado pelo órgão competente;

V - os food parks deverão contemplar a existência de 
espaço físico adequado para receber as operações e os 
consumidores;

VI - As operações instaladas nos Food Parks não poderão 
obstruir as vias de livre circulação de pedestres.

CAPÍTULO II
DA CATEGORIA

Art. 4º Os equipamentos aptos a exercer atividade 
econômica sob a forma de food truck deverão atender a 
seguinte categoria e especificações:

Veículo categoria A: veículos automotores denominados 
como caminhões, furgões, trailers e afins, que possuem 
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) 
emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia 
(DETRAN/BA), assim considerados os equipamentos 
montados que não sofreram alterações estruturais além da 
instalação de bancadas, reservatórios e equipamentos 
dentre outras, deslocados e/ou acoplados sobre veículos a 
motor ou rebocados por estes, até o comprimento máximo 
de 6,00m (seis metros), largura de 2,60m (dois metros e 
sessenta centímetros) e altura de 3,50m (três metros e 
cinquenta centímetros).

CAPÍTULO III
 DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE DE FOOD TRUCK/BIKE/CART

Art. 5º. A área ocupada pelo food truck/bike/cart não 
poderá ser complementada com uma área para 
consumação, coberta ou não, nos casos em que ficar 
alocado em vaga individual.

§1º. O veículo poderá ser equipado com um toldo, desde 
que:

I - esteja fixado no veículo a uma altura superior a 2,0m 
(dois metros), desde que suas barras de sustentação não 
causem obstáculo a pessoas com deficiência visual;

II - não ultrapasse 2,0 m (dois metros) de largura;
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VI - não dificulte o livre trânsito dos pedestres, em especial 
aos portadores de necessidades especiais.

§ 2º. Os Food Trucks/Food Bikes/Food Carts devem deixar 
no mínimo 2,00m frontais e laterais para livre acesso ao 
equipamento.

Art. 6º. As bebidas e os alimentos autorizados a serem 
comercializados em vias e áreas públicas serão os 
preparados, produtos alimentícios industrializados, 
produtos prontos para o consumo, sejam estes perecíveis 
ou não perecíveis, atendendo as normas sanitárias.

Parágrafo Único. A comercialização de alimentos e 
bebidas, sejam estas alcoólicas ou não, devem 
corresponder à Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE) informado pelo proprietário do food 
truck/bike/cart no cadastro perante os órgãos 
competentes.

Art. 7º. Deverão constar nos rótulos dos produtos 
industrializados as seguintes informações:

I - nome e endereço do fabricante e do distribuidor e/ou 
importador;
II - data de fabricação, data de validade e/ou prazo de 
validade;
III - registro no órgão competente, caso exigido por lei.

Art. 8º. Somente será permitida a comercialização de 
produtos ou alimentos perecíveis mediante a 
disponibilização de equipamentos específicos, em número 
suficiente, que garantam as condições especiais de 
conservação dos alimentos resfriados, congelados ou 
aquecidos.

Art. 9º. O armazenamento, transporte, manipulação e a 
venda de alimentos deverão ser realizados priorizando a 
higiene e a adequada conservação dos produtos, 
observando as seguintes regras:

I - no caso de haver manipulação do alimento, o 
comerciante deverá dispor de uma pia para higienização;
II - caso não haja manipulação do alimento, o comerciante 
deverá dispor de instrumentos adequados para promover a 
higienização.

Art. 10. Todos os equipamentos deverão ter depósito de 
captação dos resíduos sólidos e líquidos gerados para 
posterior descarte de acordo com a legislação em vigor, 
vedado o descarte na rede pluvial, em vias e logradouros 
públicos, bem como serem autossuficientes quanto à 
geração de energia elétrica necessária à sua operação.

Art. 11. O exercício das atividades regulamentadas por 
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I - a existência de espaço físico adequado para receber o 
equipamento e consumidores;
II - a adequação do equipamento quanto às normas 
sanitárias e de segurança alimentar;
III - compatibilidade entre o equipamento e o local 
pretendido, levando em consideração as normas de 
trânsito, o fluxo seguro de pedestres e automóveis, além 
das regras de uso e ocupação do solo e a legislação 
ambiental.

CAPÍTULO IV
 DAS VAGAS INDIVIDUAIS E DOS FOOD PARKS

Seção I - Da Localização e das Vagas

Art. 12. Compete ao Poder Executivo, através do órgão 
licenciador previsto na Lei Municipal nº 1.405/2015, com 
anuência do órgão de trânsito e transportes  competente e 
inspeção do órgão sanitário do Município, por meio de 
Portaria e desde que atendido o interesse público e os 
critérios definidos por lei, definir as vagas individuais e a 
localização dos Food Parks com as suas respectivas 
vagas, bem como modificar ou excluir as vagas e/ou os 
pontos previamente definidos.

§1º. As vagas individuais e/ou vagas de Food Parks 
poderão ser realocados provisoriamente em outras vias, 
áreas ou logradouros públicos, na ocorrência de caso 
fortuito, força maior, fato de terceiro e demais fatos 
supervenientes que impeçam a atividade, desde que 
justificados tecnicamente e aprovados pela autoridade 
competente.

§2º. Além dos Food Trucks/Food Bikes/Food Carts, o poder 
público também poderá licenciar prestadores de serviços 
para realizarem atividades nos Food Parks, desde que não 
ocupem percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) 
das vagas disponibilizadas, as quais serão denominadas 
com “áreas de apoio” nos food parks.

Art. 13. A definição das vagas individuais e dos Food Parks 
deverão observar os seguintes limites e condições:

I - atender a Lei Federal nº 9.503, de 1997 - Código de 
Trânsito Brasileiro, Lei Municipal nº 1.120/2010; Lei 
Municipal nº 913/2008 e Lei Municipal nº 866/2008;

II - respeitar uma distância mínima de 15,00 (quinze 
metros) de entradas e saídas de pontos e terminais de 
transporte coletivo;

III - respeitar uma distância mínima de 10,00m (dez metros) 
de feiras livres, nos dias em que ocorrerem;

IV – respeitar uma distância mínima de 30,00m (trinta 
metros) de casas ou edifícios residenciais.

Art. 14. A implantação das vagas individuais e dos Food 
Parks levarão em consideração a operação de food 
truck/bike/cart, o local autorizado, as normas de trânsito, o 
fluxo seguro de pedestres e veículos, as regras de uso e 
ocupação do solo, as normas sanitárias e de 
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Municipal nº 913/2008 e Lei Municipal nº 866/2008;

II - respeitar uma distância mínima de 15,00 (quinze 
metros) de entradas e saídas de pontos e terminais de 
transporte coletivo;

III - respeitar uma distância mínima de 10,00m (dez metros) 
de feiras livres, nos dias em que ocorrerem;

IV – respeitar uma distância mínima de 30,00m (trinta 
metros) de casas ou edifícios residenciais.

Art. 14. A implantação das vagas individuais e dos Food 
Parks levarão em consideração a operação de food 
truck/bike/cart, o local autorizado, as normas de trânsito, o 
fluxo seguro de pedestres e veículos, as regras de uso e 
ocupação do solo, as normas sanitárias e de 
acessibilidade.

Art. 15. O uso das vagas individuais e dos Food Parks 
autorizados para food truck/bike/cart serão administrados 
pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de 
Camaçari.

Parágrafo único. As vagas individuais e  os Food Parks, 
bem como as vagas lá existentes, serão sinalizadas 
verticalmente, por placas que indicarão o funcionamento 
da atividade no local.

Seção II - Do Requerimento para Definição de Novas 
Vagas Individuais ou de Food Parks

Art. 16. O requerimento de novas vagas individuais ou 
de Food Parks previsto no presente Decreto, deverá ser 
subscrito com os seguintes documentos: 

a)  Documentos pessoais: RG, CPF, Comprovante de 
endereço dos sócios;
b)  Carteira Nacional de Habilitação do  condutor do 
veículo com categoria compatível com o veículo 
automotor;
c) Cópia do contrato social e suas alterações e atos 
constitutivos, se houver;
d) Cópia do cartão de CNPJ, sendo impreterível ter 
sede no Município de Camaçari;
e) Certificado de Registro de Licenciamento Veicular 
(CRLV);
f) Se a atividade requerida for ser desenvolvida em 
área privada, cópia da Certidão de Propriedade 
emitida pelo Cartório de Imóveis competente, 
atualizada e válida; e documento particular de 
anuência do proprietário, caso este não seja o 
requerente.

§1º O requerimento previsto no caput deste artigo 
deverá ser subscrito pelo representante legal da 
empresa operadora de food truck/bike/cart, dispensado 
do reconhecimento de firma, porém acompanhado de 
cópias dos atos constitutivos da pessoa jurídica e de 
certidão de sua situação perante o Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) e a Secretaria Municipal da 
Fazenda.

§2º Novas vagas individuais e/ou novos Food Parks 
poderão ser criados, através de solicitação formulada 
pela Secretaria responsável pelo Ordenamento do Solo.

Art. 17. No caso de liberação da vaga individual e/ou do 
Food Park, a Secretaria responsável pelo Ordenamento 
do Solo promoverá, dentro de seu cronograma 
administrativo, o trâmite administrativo para a sua 
disponibilização.

Seção III - Dos Procedimentos para Ocupação das 
Vagas Individuais e/ou dos Food Parks

Art. 18. Para a exploração das atividades na vagas 
individuais e/ou nos Food Parks será concedido termo de 
permissão de uso de espaço público, a ser expedida pela 
Secretaria responsável pelo Ordenamento do Solo., 
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d) cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do 
Veículo (CRLV), emitido pelo Departamento Estadual de 
Trânsito da Bahia (DETRAN/BA);
e) cópia do certificado de realização de curso de 
manipulação de alimentos.

V - armazenar, transportar, manipular e comercializar 
apenas os alimentos aos quais está autorizado;

Art. 20. Fica proibido ao permissionário:

I - alterar o equipamento sem prévia autorização;

II - manter ou comercializar mercadorias não autorizadas 
ou alimentos em desconformidade com a sua permissão 
e/ou com a legislação sanitária municipal;

III - depositar caixas ou qualquer outro objeto em áreas 
públicas;

IV - instalar equipamentos na área de ocupação sem prévia 
autorização;

V - causar dano ao bem público ou particular no exercício 
de sua atividade;

VI - montar seus equipamentos fora dos limites 
estabelecidos para a vaga;

VII - utilizar postes, árvores, gradis, bancos, canteiros e 
edificações públicas para a montagem dos equipamentos 
e exposição das mercadorias;

VIII - perfurar ou de qualquer forma danificar calçadas, 
áreas e bens públicos com a finalidade de fixar seus 
equipamentos;

IX - utilizar a via ou área pública para colocação de 
quaisquer elementos como cerca, parede, divisória, grade, 
tapume, barreira ou outros que caracterizem o isolamento 
do local de operação sem prévia autorização;

X - fazer uso de fonte sonora, para qualquer finalidade, 
mesmo que dentro dos limites estabelecidos por lei;

XI - utilizar meios de propaganda para divulgação de marca 
ou local de atividade explorado sem autorização do órgão 
competente;

XII - jogar lixo ou detritos, provenientes de seu comércio ou 
de outra origem, nas vias ou logradouros públicos;

XIII - manipular e comercializar os produtos de forma que o 
vendedor, o manipulador, o consumidor e as demais 
pessoas envolvidas na atividade permaneçam na pista de 
rolamento;

XIV - transferir, a qualquer título, a permissão de uso do 
espaço público;

XV - executar qualquer tipo de ligação elétrica com a rede 
pública existente; e

d) cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do 
Veículo (CRLV), emitido pelo Departamento Estadual de 
Trânsito da Bahia (DETRAN/BA);
e) cópia do certificado de realização de curso de 
manipulação de alimentos.

V - armazenar, transportar, manipular e comercializar 
apenas os alimentos aos quais está autorizado;

Art. 20. Fica proibido ao permissionário:

I - alterar o equipamento sem prévia autorização;

II - manter ou comercializar mercadorias não autorizadas 
ou alimentos em desconformidade com a sua permissão 
e/ou com a legislação sanitária municipal;

III - depositar caixas ou qualquer outro objeto em áreas 
públicas;

IV - instalar equipamentos na área de ocupação sem prévia 
autorização;

V - causar dano ao bem público ou particular no exercício 
de sua atividade;

VI - montar seus equipamentos fora dos limites 
estabelecidos para a vaga;

VII - utilizar postes, árvores, gradis, bancos, canteiros e 
edificações públicas para a montagem dos equipamentos 
e exposição das mercadorias;

VIII - perfurar ou de qualquer forma danificar calçadas, 
áreas e bens públicos com a finalidade de fixar seus 
equipamentos;

IX - utilizar a via ou área pública para colocação de 
quaisquer elementos como cerca, parede, divisória, grade, 
tapume, barreira ou outros que caracterizem o isolamento 
do local de operação sem prévia autorização;

X - fazer uso de fonte sonora, para qualquer finalidade, 
mesmo que dentro dos limites estabelecidos por lei;

XI - utilizar meios de propaganda para divulgação de marca 
ou local de atividade explorado sem autorização do órgão 
competente;

XII - jogar lixo ou detritos, provenientes de seu comércio ou 
de outra origem, nas vias ou logradouros públicos;

XIII - manipular e comercializar os produtos de forma que o 
vendedor, o manipulador, o consumidor e as demais 
pessoas envolvidas na atividade permaneçam na pista de 
rolamento;

XIV - transferir, a qualquer título, a permissão de uso do 
espaço público;

XV - executar qualquer tipo de ligação elétrica com a rede 
pública existente; e

respeitadas as disposições da legislação vigente e deste 
Decreto.

§1º O Edital deverá estabelecer as condições de 
funcionamento da atividade, incluindo dias e horários, 
forma de utilização das vagas, modelo de rotatividade, 
fiscalização do exercício da atividade e categoria de 
equipamento aplicável, dentre outros.

§2º A permissão de uso de espaço público será concedida a 
título precário, oneroso, pessoal e intransferível, se não 
houver anuência do órgão licenciador, podendo ser 
revogada a qualquer tempo.

§3º Em caso de falecimento de único sócio, poderá haver 
transferência da licença válida para os ascendentes ou 
descendentes até o primeiro grau e aos cônjuges ou 
companheiros.

§4º Os valores de taxas, preço público e encargos devidos 
pelos permissionários, inerentes a atividade ora 
regulamentada, serão estabelecidos conforme a legislação 
municipal vigente. 

§5º A atividade exercida pela operadora de food 
truck/bike/cart deverá ser imediatamente interrompida 
quando operada a caducidade do termo de permissão de 
uso de espaço público ou quando houver descumprimento 
do art. 26.

§ 6º Caso a atividade seja desenvolvida em área privada, 
esta terá a licença interrompida quando houver 
descumprimento das normas vigentes.

CAPÍTULO V
DAS OBRIGAÇÕES DOS PERMISSIONÁRIOS

Art. 19. O permissionário, assim entendido a pessoa 
jurídica regularmente constituída e legalmente habilitada a 
exercer atividade de food truck/bike/cart no Município de 
Camaçari nos moldes da Seção III do Capítulo IV deste 
Decreto, fica obrigado a:

I - apresentar-se pessoalmente durante o período de 
comercialização, munido dos documentos necessários à 
sua identificação, exigência que se aplica também aos 
auxiliares;

II - responder, perante a Prefeitura Municipal de Camaçari, 
por seus atos e pelos atos praticados por seus auxiliares 
quanto à observância das obrigações decorrentes de sua 
permissão;

III - pagar os tributos, preço público e demais encargos 
devidos em razão do exercício da atividade;

IV - afixar, em lugar visível e durante todo o período de 
utilização:
a) o competente termo de permissão de uso de espaço 
público, indicando a categoria a que pertence;
b) licenças sanitárias e de funcionamento;
c) cópia de sua situação cadastral perante o Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e a Secretaria 
Municipal da Fazenda;
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jurídica regularmente constituída e legalmente habilitada a 
exercer atividade de food truck/bike/cart no Município de 
Camaçari nos moldes da Seção III do Capítulo IV deste 
Decreto, fica obrigado a:

I - apresentar-se pessoalmente durante o período de 
comercialização, munido dos documentos necessários à 
sua identificação, exigência que se aplica também aos 
auxiliares;

II - responder, perante a Prefeitura Municipal de Camaçari, 
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Municipal da Fazenda;
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XVI - utilizar as vias ou logradouros públicos como área de 
consumação, com a instalação de mesas, cadeiras, toldos 
etc.

CAPÍTULO VI
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Seção I - Das Infrações em Espécie

Art. 21. Considera-se infração administrativa toda ação ou 
omissão que viole as regras para comercialização de 
bebidas e alimentos em vias e áreas públicas, nos termos 
fixados neste Decreto e nas demais legislações vigentes, 
sobretudo aquelas relacionadas às normas de trânsito, ao 
fluxo seguro de pedestres e veículos, às regras de uso e 
ocupação do solo, às normas sanitárias e de acessibilidade

Art. 22. As infrações a este Decreto sujeitam o infrator, 
conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo da adoção das demais medidas de natureza 
administrativa, civil e penal que se fizerem necessárias:

I - advertência escrita;

II - multa,, conforme disposições do código de polícia de 
Camaçari (Lei 1.120/2010), sobretudo os valores 
apontados no anexo II da referida legislação; 

III - apreensão de produtos, equipamentos, utensílios, 
recipientes e mercadorias;

IV - inutilização de produtos, equipamentos, utensílios, 
recipientes e mercadorias;

V - suspensão da atividade; e

VI - cassação do termo de permissão de uso de espaço 
público e demais licenças.

Parágrafo único. Se o infrator cometer, simultaneamente, 
duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, 
cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

Art. 23. A advertência escrita será aplicada pela 
inobservância das disposições deste Decreto e da 
legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, 
quando o permissionário cometer infrações, tais como:

I - deixar de afixar, em lugar visível e durante todo o período 
de comercialização, os documentos elencados no inciso IV, 
do art. 17;

II - estacionar em vaga diversa daquela previamente 
estipulada, ou em desacordo com o que dispuser a 
autoridade competente quanto ao local de operação;

III - não respeitar o critério de rotatividade de 
funcionamento nos Food Parks, conforme estipulado pela 
autoridade;

I V  -  d e i x a r  d e  c o m p a r e c e r  e  p e r m a n e c e r  
injustificadamente, ao menos um dos sócios, no local da 
atividade durante todo o período de operação descrito no 
termo de permissão de uso de espaço público;
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consumação, com a instalação de mesas, cadeiras, toldos 
etc.
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recipientes e mercadorias;

IV - inutilização de produtos, equipamentos, utensílios, 
recipientes e mercadorias;

V - suspensão da atividade; e

VI - cassação do termo de permissão de uso de espaço 
público e demais licenças.

Parágrafo único. Se o infrator cometer, simultaneamente, 
duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, 
cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

Art. 23. A advertência escrita será aplicada pela 
inobservância das disposições deste Decreto e da 
legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, 
quando o permissionário cometer infrações, tais como:

I - deixar de afixar, em lugar visível e durante todo o período 
de comercialização, os documentos elencados no inciso IV, 
do art. 17;
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injustificadamente, ao menos um dos sócios, no local da 
atividade durante todo o período de operação descrito no 
termo de permissão de uso de espaço público;

V - armazenar, transportar, manipular e comercializar bens, 
produtos ou alimentos diversos de sua permissão;

VI - não manter limpa a área ocupada pelo equipamento, 
bem como seu entorno, instalando recipientes apropriados 
para receber o lixo produzido, que deverá ser 
acondicionado e destinado nos termos da Legislação 
Municipal;

VII - deixar de manter higiene pessoal e do vestuário, bem 
como exigi-las de seus auxiliares e prepostos;

VIII - colocar caixas e equipamentos em áreas particulares 
e áreas públicas ajardinadas;

IX - utilizar postes, árvores, grades, bancos, canteiros e 
residências ou imóveis públicos ou particulares para a 
montagem do equipamento e exposição de mercadoria;

X - fazer uso de muros, passeios, árvores, postes, bancos, 
caixotes, tábuas, encerados, toldos ou outros 
equipamentos, com o propósito de ampliar os limites do 
equipamento e que venham a alterar sua padroniza

Art. 24. Está sujeito à multa o permissionário que:

I - reincidir nas infrações descritas no artigo anterior;

II - causar dano a bem público ou particular no exercício de 
sua atividade;

III - montar seu equipamento fora do local determinado;

IV - perfurar calçadas ou vias públicas com a finalidade de 
fixar equipamento;

V - utilizar equipamento sonoro de qualquer natureza;

VI - utilizar meios de propaganda sem prévia autorização;

VII - utilizar equipamento sem o competente licenciamento 
do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia 
(DETRAN/BA), independentemente da categoria;

VIII - modificar o equipamento no todo ou em parte, bem 
como a sua categoria, sem a prévia análise e autorização 
da Prefeitura Municipal de Camaçari ou sem o respectivo 
licenciamento do Departamento Estadual de Trânsito da 
Bahia (DETRAN/BA);

IX - jogar lixo ou detritos, provenientes de seu comércio ou 
de outra origem, nas vias e logradouros públicos;

X - deixar de destinar os resíduos líquidos em 
conformidade com a legislação vigente;

XI - utilizar na via ou área pública, quaisquer elementos que 
caracterizem o isolamento do local de manipulação e 
comercialização;

XII - não manter o equipamento em perfeito estado de 
conservação e higiene, bem como deixar de providenciar 
os consertos que se fizerem necessários;
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IV - perfurar calçadas ou vias públicas com a finalidade de 
fixar equipamento;

V - utilizar equipamento sonoro de qualquer natureza;

VI - utilizar meios de propaganda sem prévia autorização;

VII - utilizar equipamento sem o competente licenciamento 
do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia 
(DETRAN/BA), independentemente da categoria;

VIII - modificar o equipamento no todo ou em parte, bem 
como a sua categoria, sem a prévia análise e autorização 
da Prefeitura Municipal de Camaçari ou sem o respectivo 
licenciamento do Departamento Estadual de Trânsito da 
Bahia (DETRAN/BA);

IX - jogar lixo ou detritos, provenientes de seu comércio ou 
de outra origem, nas vias e logradouros públicos;

X - deixar de destinar os resíduos líquidos em 
conformidade com a legislação vigente;

XI - utilizar na via ou área pública, quaisquer elementos que 
caracterizem o isolamento do local de manipulação e 
comercialização;

XII - não manter o equipamento em perfeito estado de 
conservação e higiene, bem como deixar de providenciar 
os consertos que se fizerem necessários;
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XII - executar qualquer tipo de ligação elétrica com a rede 
pública existente; e

XVI - utilizar as vias ou logradouros públicos como área de 
consumação, com a instalação de mesas, cadeiras, toldos 
etc.

Art. 25. A apreensão de produtos, equipamentos, 
utensílios, recipientes e mercadorias deverá ser feita 
acompanhada do respectivo auto de apreensão e ocorrerá 
nos seguintes casos, sem prejuízo da aplicação de multas, 
quando cabíveis:

I - comercializar ou manter em seu equipamento produtos 
sem inspeção, sem procedência, alterados, adulterados, 
fraudados e/ou com prazo de validade vencido;

II - utilizar equipamento sem a devida permissão ou em 
desconformidade com a legislação vigente e/ou as normas 
de Vigilância Sanitária; e

III - utilizar ou estocar quaisquer tipos de produtos ou 
materiais que não sejam compatíveis com a atividade de 
food truck permitida.

Art. 26. A suspensão da atividade será aplicada quando o 
permissionário cometer uma das seguintes infrações, sem 
prejuízo da aplicação de multa:

I - reincidência das condutas previstas no artigo 24º, após 
segunda autuação;

II - descumprir as ordens emanadas das autoridades 
municipais competentes;

III - efetuar alterações físicas nas vias e logradouros 
públicos;

IV - ceder equipamentos ou mercadorias para terceiros.

Parágrafo único. A suspensão será por prazo variável 
entre 120 (cento e vinte) dias e 1 (um) ano, considerada a 
gravidade da infração.

Art. 27. O termo de permissão de uso de espaço público 
será cassado por ato da SESP, nas seguintes hipóteses:

I - reincidência às infrações previstas no artigo 26º;

II - desvirtuamento do uso licenciado;

III - desrespeito às normas de proteção às crianças, 
adolescentes, idosos e pessoas com deficiência;

IV - prática de racismo, injúria racial, intolerância religiosa 
ou qualquer discriminação atentatória aos direitos e 
garantias fundamentais; e

V - permissão da prática, facilitação, incentivo ou prática de 
apologia, mediação da exploração sexual, do trabalho 
forçado ou análogo à escravidão, do comércio de 
substâncias tóxicas, da exploração de jogo de azar.

XII - executar qualquer tipo de ligação elétrica com a rede 
pública existente; e

XVI - utilizar as vias ou logradouros públicos como área de 
consumação, com a instalação de mesas, cadeiras, toldos 
etc.

Art. 25. A apreensão de produtos, equipamentos, 
utensílios, recipientes e mercadorias deverá ser feita 
acompanhada do respectivo auto de apreensão e ocorrerá 
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sem inspeção, sem procedência, alterados, adulterados, 
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desconformidade com a legislação vigente e/ou as normas 
de Vigilância Sanitária; e

III - utilizar ou estocar quaisquer tipos de produtos ou 
materiais que não sejam compatíveis com a atividade de 
food truck permitida.

Art. 26. A suspensão da atividade será aplicada quando o 
permissionário cometer uma das seguintes infrações, sem 
prejuízo da aplicação de multa:

I - reincidência das condutas previstas no artigo 24º, após 
segunda autuação;

II - descumprir as ordens emanadas das autoridades 
municipais competentes;

III - efetuar alterações físicas nas vias e logradouros 
públicos;

IV - ceder equipamentos ou mercadorias para terceiros.

Parágrafo único. A suspensão será por prazo variável 
entre 120 (cento e vinte) dias e 1 (um) ano, considerada a 
gravidade da infração.

Art. 27. O termo de permissão de uso de espaço público 
será cassado por ato da SESP, nas seguintes hipóteses:

I - reincidência às infrações previstas no artigo 26º;

II - desvirtuamento do uso licenciado;

III - desrespeito às normas de proteção às crianças, 
adolescentes, idosos e pessoas com deficiência;

IV - prática de racismo, injúria racial, intolerância religiosa 
ou qualquer discriminação atentatória aos direitos e 
garantias fundamentais; e

V - permissão da prática, facilitação, incentivo ou prática de 
apologia, mediação da exploração sexual, do trabalho 
forçado ou análogo à escravidão, do comércio de 
substâncias tóxicas, da exploração de jogo de azar.

Parágrafo único. A cassação do termo de permissão de 
uso de espaço público também implicará na proibição de 
qualquer obtenção de nova permissão em nome da pessoa 
jurídica operadora de food truck/bike/cart por um período 
de 12 (doze) meses.

Seção II - Dos Procedimentos Fiscalizatórios

Art. 28. É de competência do Poder Executivo, por meio de 
seus órgãos e no âmbito de suas atribuições, a fiscalização 
de todos os aspectos decorrentes da comercialização de 
alimentos e bebidas sob a modalidade de food 
truck/bike/cart.

Art. 29. Em sendo detectada qualquer irregularidade, será 
instaurado processo administrativo fiscalizatório para 
apuração e aplicação das penalidades previstas neste 
Decreto.

§ 1º Serão garantidos o contraditório e a ampla defesa ao 
infrator, mediante procedimento administrativo próprio, 
observadas as leis aplicáveis relativas ao objeto da 
fiscalização.

§ 2º  As penal idades poderão ser  impostas 
concomitantemente por mais de um órgão, respeitadas as 
devidas competências.

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30. Para o exercício da atividade de que trata este 
Decreto deverão ser observadas todas as normas 
aplicáveis em relação à poluição da água, do ar e do solo, 
bem como as normas de posturas e a legislação tributária 
do município de Camaçari.

Art. 31. Os representantes legais das pessoas jurídicas 
operadoras de food truck em espaço público ou particular 
são responsáveis por todo e qualquer dano material, moral, 
pessoal ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão no 
exercício de suas atividades.

Art. 32. A expedição de termo de permissão de uso de 
espaço público não implica em transferência de qualquer 
responsabilidade ou ônus ao Município de Camaçari.

Art. 33. O termo de permissão de uso de espaço público 
não confere, aos responsáveis pela atividade, direito a 
indenizações de quaisquer espécies, principalmente nos 
casos de sua suspensão, cassação ou caducidade.

Art. 34. O licenciamento de eventos com a utilização de 
food trucks/bikes/carts em áreas públicas seguirá 
legislação específica pertinente.

Art. 35. Esta Lei não se aplica à categoria dos vendedores 
ambulantes, nem a quaisquer outras atividades previstas 
em legislação específica.

Art. 36. Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas  as disposições em contrário.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 29 DE 
NOVEMBRO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7806/2022
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

Declara como de Interesse social o 
projeto de parcelamento do solo na 
modal idade de lo teamento 
inserido em uma área de terra 
localizada na Área Remanescente 
da Fazenda Barbosa, Distrito 
Sede, neste Município e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo 
com as informações constantes no Processo 
Administrativo 02032.22.09.151.2022, 

DECRETA

Art. 1º. Declara de Interesse Social o projeto do 
Loteamento Mosaico a ser implantado na área 
remanescente da Fazenda Barbosa, no Distrito Sede 
deste Município, com área total de 490.917,16m² 
(quatrocentos e noventa mil, novecentos e dezessete 
metros e dezesseis decímetros quadrados), registrado no 
Cartório de 2º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca 
de Camaçari – Ba, sob matrícula nº 15095, de 06.02.2015, 
conforme estabelece a Lei Federal de Parcelamento do 
Solo, 6.766/79 e a Lei Municipal 913/2008 – Código 
Urbanístico e Ambiental.

Parágrafo Único. A área na qual se refere o caput deste 
artigo possui a seguinte descrição: Partindo do P0 situado 
no limite com a área remanescente 01, segue se 
confrontando com o Loteamento Espaço Alfa com azimute 
plano de 43º56'07" e distância de 165,95m até o P1. Daí 
segue se confrontando com a Área Remanescente 02, em 
02 alinhamentos consecutivos com os seguintes 
elementos: P1-P2-azimute plano 143º02'02" distância de 
1.420,80m; P2-P3-azimute plano 186º58'24" distância de 
588,43m. Daí segue acompanhando a margem esquerda 
do Rio Fundo no sentido contrário ao seu curso em linha 
sinuosa numa extensão de 1.334,79m até o P4. Daí segue 
acompanhado o córrego existente onde se confronta com 
a área remanescente 01 em linha sinuosa numa extensão 
de 157,16m até o P5. Daí segue ainda acompanhando o 
córrego existente, se confrontando com a área 
remanescente 01 em linha sinuosa numa extensão de 
315,11m até o P6. Daí segue ainda se confrontando com a 
área remanescente 01 com azimute plano de 321º44'42" e 
distância de 769,46m até o P0. Ponto de origem do 
presente memorial, cujas coordenadas georreferenciadas 
ao sistema UTM, Datum Sirgas 2000 são: P0 
E = 5 7 7 . 4 8 0 , 7 9 9 5 ,  N = 8 . 5 9 3 . 4 1 0 , 3 7 6 3 .  P 1  
E = 5 7 7 . 9 5 9 , 7 1 9 7 ,  N = 8 . 5 9 2 . 8 0 6 , 1 4 7 3 .  P 2  
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Urbanístico e Ambiental.
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artigo possui a seguinte descrição: Partindo do P0 situado 
no limite com a área remanescente 01, segue se 
confrontando com o Loteamento Espaço Alfa com azimute 
plano de 43º56'07" e distância de 165,95m até o P1. Daí 
segue se confrontando com a Área Remanescente 02, em 
02 alinhamentos consecutivos com os seguintes 
elementos: P1-P2-azimute plano 143º02'02" distância de 
1.420,80m; P2-P3-azimute plano 186º58'24" distância de 
588,43m. Daí segue acompanhando a margem esquerda 
do Rio Fundo no sentido contrário ao seu curso em linha 
sinuosa numa extensão de 1.334,79m até o P4. Daí segue 
acompanhado o córrego existente onde se confronta com 
a área remanescente 01 em linha sinuosa numa extensão 
de 157,16m até o P5. Daí segue ainda acompanhando o 
córrego existente, se confrontando com a área 
remanescente 01 em linha sinuosa numa extensão de 
315,11m até o P6. Daí segue ainda se confrontando com a 
área remanescente 01 com azimute plano de 321º44'42" e 
distância de 769,46m até o P0. Ponto de origem do 
presente memorial, cujas coordenadas georreferenciadas 
ao sistema UTM, Datum Sirgas 2000 são: P0 
E = 5 7 7 . 4 8 0 , 7 9 9 5 ,  N = 8 . 5 9 3 . 4 1 0 , 3 7 6 3 .  P 1  
E = 5 7 7 . 9 5 9 , 7 1 9 7 ,  N = 8 . 5 9 2 . 8 0 6 , 1 4 7 3 .  P 2  

E = 5 7 7 . 8 8 3 , 4 4 3 5 ,  N = 8 . 5 9 2 . 5 6 1 , 1 3 1 8 .  P 3  
E = 5 7 7 . 9 5 7 , 7 6 9 7 ,  N = 8 . 5 9 2 . 4 3 2 , 5 5 0 0 .  P 4  
E = 5 7 8 . 3 7 8 , 8 8 6 2 ,  N = 8 . 5 9 1 . 8 1 0 , 5 9 8 8 .  P 5  
E = 5 7 8 . 4 5 0 , 3 2 6 7 ,  N = 8 . 5 9 2 . 3 9 4 , 6 7 4 3 .  P 6  
E = 5 7 7 . 5 9 5 , 9 4 2 4 ,  N = 8 . 5 9 3 . 5 2 9 , 8 8 0 3 .  P 0  
E=577.480,7995, N=8.593.410,3763.

Art. 2º. Os parâmetros urbanísticos, os requisitos técnicos 
do projeto e as contrapartidas sociais serão objeto de 
Termo de Acordo e Compromisso firmado entre o 
Município de Camaçari e a Empresa Mosaico Camaçari 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, representada pela 
Srª. Mônica Sarkis Novis, que deverá ser elaborado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 
SEDUR e publicado no Diário Oficial do Município. 

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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DECRETO Nº 7807/2022
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

Institui o Programa Camaçari Mais 
Colorida, vinculado à Ação do PPA - 
Programa Desenvolvimento Urbano 
com Sustentabilidade. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais e tendo em 
vista o disposto nos arts. 181 e 191 da Lei Orgânica do 
Município de Camaçari, e;  
Considerando os Princípios e Objetivos preconizados na 
LEI Nº 866/2008 DE 11 JANEIRO DE 2008, que “Dispõe 
sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do 
Município de Camaçari e dá outras providências.” 
Considerando, a Lei nº 1698/2021 de 17 de dezembro de 
2021, que Institui o Plano Plurianual - PPA do Município de 
Camaçari - BA para o quadriênio de 2022 a 2025, no qual 
consta o Programa Camaçari Mais Colorida;
Considerando que “Urbanismo Tático” é uma prática em 
que artistas, urbanistas, designers e a comunidade em 
geral promovem mudanças simples através de 
expressões artísticas com potencial de transformação da 
imagem urbana pontuais para apropriação de espaços 
públicos antes degradados ou despersonalizados na 
busca do resgate ao “direito à cidade;
Considerando, a necessidade de atendimento a 
demandas sociais e comunitárias referentes a melhoria de 
espaços públicos para a elevação da qualidade de vida da 
população;

DECRETA

Art. 1º. Fica instituído o Programa Camaçari Mais 
Colorida, com a finalidade de promover ações integradas 
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para requalificação urbana de espaços do Município de 
Camaçari, promovendo ações e intervenções de artistas 
locais em árvores, muros, equipamentos públicos, visando 
transformações urbanas visuais simples para geração de 
interesse e valorização estética e visual de espaços 
degradados.  

Art. 2º. Serão priorizadas as áreas de interesse do 
Município, considerando aspectos urbanísticos, culturais, 
sociais, ambientais e turísticos sustentáveis. 

Art. 3º. Os projetos pertinentes ao Camaçari Mais Colorida 
serão desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – SEDUR articulando parcerias, 
quando necessário,  com outras secretarias municipais.

Art. 4º. As execuções dos projetos planejados serão 
acompanhadas pelos técnicos da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR.

Parágrafo Único. Outras secretarias municipais poderão 
participar da construção e/ou execução dos projetos a 
depender do tipo de ação a ser realizada conforme 
tratativas com a  Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente - SEDUR. 

Art. 5º. São objetivos do Programa: 
I – Elaborar e coordenar a execução de projetos de 
recuperação e valorização de espaços urbanos no 
Município de Camaçari; 
II – Valorizar espaços urbanos para trazer pessoalidade ou 
noção de pertencimento a um lugar, trazendo identidade 
aos espaços públicos;
III – Oferecer espaços diferenciados voltados ao lazer, ao 
bem-estar e ao convívio social; 
IV – Incentivar o uso e ampliar a frequência de visitantes 
nesses espaços; 
V – Fomentar o senso de pertencimento das Comunidades 
contempladas com o Programa; 
VI – Incentivar o turismo local e regional, bem como os 
recursos culturais do Município. 
VII – Busca pela sustentabilidade urbana ambiental com 
integração do urbano com a natureza, sempre que 
possível utilizando o reaproveitamento de materiais nas 
intervenções.

Art. 6º. Para a escolha das áreas a serem contempladas 
com o Programa Camaçari Mais Colorida, faz-se 
necessário o enquadramento de, ao menos, dois dos 
seguintes critérios: 
I – Haver uma demanda comunitária preexistente 
solicitada por associações, grupos, organizações sociais 
ou outras representações civis; 
II – Haver indicação de representantes do legislativo 
municipal ou indicação técnica; 
III – Ser área mapeada e identificada como de interesse 
urbanístico, social, cultural ou que incentive o turismo local 
e regional; 
IV - Estar situado em alguma ocupação urbana 
consolidada ou em área de expansão urbana onde haja 
uma dinâmica urbana considerável conforme densidade e 
uso do entorno;
V – Haver conflitos de trânsito envolvendo pedestres e/ou 
ciclistas;
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VI – Ser uma área com potencial de lazer/recreação para 
moradores e entorno próximo;
VII - Áreas de degradação urbana em geral ou sem 
arborização urbana ou onde o pedestre não tenha 
segurança/conforto ao caminhar;
VIII – Áreas com histórico de acúmulo de lixo descartado 
irregularmente;
IX - Área com histórico de violência urbana;
X - Áreas com iluminação pública deficiente;
XI - Regiões com carência de equipamentos públicos 
comunitários ou que estejam degradados/abandonados;
XII - Áreas onde o comércio local esteja enfraquecido;
XIII – Bairros urbanos ou localidades rurais que possuam 
organização comunitária.

Art. 7º.O Programa Camaçari Mais Colorida poderá ser 
executado em áreas púbicas, de associações de 
moradores ou áreas particulares, desde que existentes o 
interesse público na recuperação ou melhoria das 
referidas áreas. 

Parágrafo único -  Caso situado em área de particulares 
será elaborado e assinado termo de anuência pelo 
particular, autorizando o uso do muro ou do espaço para 
finalidade do programa;

Art. 8º. A execução do Programa poderá ser realizada 
através de recursos próprios, parcerias com Instituições 
Públicas, Instituições Privadas, Contrapartidas 
Urbanísticas, dentre outras modalidades.
Parágrafo único -  Será elaborado e assinado  Termo de 
Acordo e Compromisso – TAC entre a SEDUR e os 
particulares para os casos nos quais os recursos 
financeiros utilizados não sejam de fonte orçamentária 
própria.

Art. 9º. As despesas decorrentes da execução deste 
Decreto correrão por conta de dotações constantes no 
orçamento vigente.

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 29 DE 

NOVEMBRO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela constituição federal e pela lei orgânica do 
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CONSIDERANDO a Decisão Judicial no Processo nº 
0501860-17.2018.8.05.0039  

RESOLVE

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, o(a) candidato(a) no concurso 
público 001/2013 abaixo relacionado(a), e que atendeu ao 
chamamento na forma do edital acima mencionado:

MÉDICO HOMEOPATA

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 28 DE NOVEMBRO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 PSS SEDUC - Nº 001/2022

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca os 
candidatos (abaixo relacionados),  aprovados e 
classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 
001/2022, para os cargos de  Professor de Educação 
Infantil e anos Iniciais do Ensino Fundamental (Sede), 
Professor de Educação Física (Sede e Monte Gordo), para 
comparecerem na Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  - Camaçari/BA  (1º andar 
SECAD/GESEL – Prédio Azul da Prefeitura) no período de  
06 A 08/12/2022 das 09:00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 
para apresentação dos seguintes documentos 
ORIGINAIS E CÓPIAS: 

a) Certificado ou diploma de conclusão que comprove a 
escolaridade exigida para função; 
b) Inscrição no órgão de classe da categoria (Professor de 
Educação física); 
c) Cédula de Identidade (RG)
d) Cadastro de Pessoa Física – CPF
e) Comprovante de Residência (com CEP atualizado); 
f) Certidão de Nascimento ou Casamento (do candidato); 
g) Certidão de Nascimento dos Filhos (Menores de 14 
anos); 
h) Caderneta de Vacinação de filhos até 06 (seis) anos de 
idade; 
i) Comprovante de atualização militar, se do sexo 
masculino;
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i) Comprovante de atualização militar, se do sexo 
masculino;

j) Número do PIS ou do PASEP; 
k) Título de Eleitor, com comprovantes de voto da última 
eleição, ou certidão de quitação com a Justiça Eleitoral; 
l) CTPS – Carteira Profissional (páginas da foto e o verso 
da página);
m) Certidão de antecedentes criminais;
n)  1 foto 3x4 recente; 
o) Consulta Qualificação Cadastral (e-social).

ATENÇÃO
 O s  c a n d i d a t o s  d e v e r ã o  a c e s s a r  o  l i n k :  
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.x
html  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-social) 
e apresentar o resultado da consulta, esta dever ser 
impressa. 

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 12/12/2022 A 
05/01/2023
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA DO CONTORNO, 06, EDF. 
JACUIPE PRIME, 2ºANDAR, BAIRRO DOIS DE JULHO - 
CAMAÇARI/BA (AO LADO DO ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA EMANUEL MONTEIRO, PROX. A 
PREFEITURA) DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER 
AGENDADO ATRAVÉS DO TELEFONE 3621-6974 
APÓS  ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

a) Exames comuns aos candidatos convocados: 
Hemograma – válido por até 03 meses; 
Grupo sanguíneo e Fator Rh; 
Glicemia em jejum – válido por até 03 meses; 
VDRL – válido por até 03 meses; 
Urética e Creatinina – válida por até 03 meses; 
Sumário de Urina – válido por até 03 meses; 
Parasitológico de Fezes – válido por até 03 meses; 
Exame Oftalmológico (com Acuidade Visual, Tonometria e 
Fundoscopia) – válido por até 6 meses

b) Exames específicos para o(s) candidato(a)s 
convocado(a)s a partir de 40 anos:
Eletrocardiograma – válido por 6 meses. 

c) Exames específicos para o (a)s candidato(a)s  
convocado(a)s das funções de Coordenador Pedagógico e 
Professor:
Videolaringoscopia e audiometria – válido por 12 meses.

CONVOCADOS:

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, os candidatos que não 
comparece rem no  pe r íodo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente serão ELIMINADOS do certame, Processo 
Seletivo Simplificado 001/2022. Em hipótese nenhuma haverá 
prorrogação do referido período.
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html  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-social) 
e apresentar o resultado da consulta, esta dever ser 
impressa. 

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 12/12/2022 A 
05/01/2023
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA DO CONTORNO, 06, EDF. 
JACUIPE PRIME, 2ºANDAR, BAIRRO DOIS DE JULHO - 
CAMAÇARI/BA (AO LADO DO ESCRITÓRIO DE 
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Fundoscopia) – válido por até 6 meses

b) Exames específicos para o(s) candidato(a)s 
convocado(a)s a partir de 40 anos:
Eletrocardiograma – válido por 6 meses. 

c) Exames específicos para o (a)s candidato(a)s  
convocado(a)s das funções de Coordenador Pedagógico e 
Professor:
Videolaringoscopia e audiometria – válido por 12 meses.
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Por se tratar de etapa eliminatória, os candidatos que não 
comparece rem no  pe r íodo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente serão ELIMINADOS do certame, Processo 
Seletivo Simplificado 001/2022. Em hipótese nenhuma haverá 
prorrogação do referido período.
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (SEDE)  
 
Nº              Nome           Insc.            Clas. 
01 GILVANIA SANCHES DO AMOR DIVIVNO   774312-4 30ª 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (SEDE) 
Nº              Nome                        Insc.            Clas. 
01 JADSON LOPES RIBEIRO               774990-5            8ª 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (MONTE GORDO) 
Nº             Nome                     Insc.            Clas. 
01 EDUARDO ALVES DO ROSÁRIO              775143-0  5ª 
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Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 
www.camacari.ba.gov.br a partir 29/11/2022

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PESSOAL 
CONTRATADO SOB REGIME ESPECIAL DE 

DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA – 
SEDUC Nº 003/2022

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. Clívio Marcos Pinheiro Sady, 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 01/12/2022, às 10h, este colegiado realizará sessão 

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 
www.camacari.ba.gov.br a partir 29/11/2022

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PESSOAL 
CONTRATADO SOB REGIME ESPECIAL DE 

DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA – 
SEDUC Nº 003/2022

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. Clívio Marcos Pinheiro Sady, 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 01/12/2022, às 10h, este colegiado realizará sessão 

ordinária por meio de videoconferência, conforme previsto 
nos §2º, b, e §2º-B, do Decreto nº 7535, de 10 de maio de 
2021, para julgamento dos seguintes processos:

Recurso Voluntário nº 078/2022
Processo nº 01061/2022
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
Recorrente: VILMA MASCARENHAS ALVES
Representante: Dr. Tiago Santana
Relator: Conselheiro Aroldo de Oliveira Santos 
Junior

Recurso de Ofício nº 188/2022
Processo nº 2010/2022
Assunto: IMPUGNAÇÃO – REVISÃO DA TFF
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: BRIDGESTONE FIRESTONE DO BRASIL 
IND. E COM. LTDA
Representante: Flavio Augusto Teixeira Ribeiro
Relator: Conselheiro Aroldo de Oliveira Santos 
Junior

Recurso de Ofício nº 137/2022
Auto de Infração nº 5656/2022 (Anexo Proc. 
01211/2022)
Assunto: ISS-R
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: AZINUNES CONSTRUÇÕES 
INCORPORAÇÕES LTDA ME
Representante: Rafael de Carvalho Papaleo
Relator: Conselheiro Alex Vieira Alves

Recurso Voluntário nº 083/2022
Auto nº 5607/2021 (Anexo Proc. 08309/2021)
Assunto: IPTU
Recorrente: TEGMA GESTÃO LOGISTICA S.A.
Representante: Dr. João Gabriel B. De Alcântara 
Relator: Conselheiro Alex Vieira Alves

Recurso Voluntário nº 176/2022
Processo nº 03722/2022
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
Recorrente: APARECIDA DE FATIMA PUTTINI FILIPPINI
Relatora: Conselheira Jackeline Varjão Gama

Recurso Voluntário nº 076/2022
Processo nº 02464/2022
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
Recorrente: VILMAR ROCHA LOPES
Representante: Dra. Paula Rita A. Nunes 
Relatora: Conselheira Jackeline Varjão Gama
Recurso de Ofício nº 148/2022
Processo nº 08482/2017
Assunto: REVISÃO DE CALCULO DE IMPOSTOS E 
TAXAS
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: MARIA JANICE GIFFONI VIEIRA SILVA
Relator: Isaura Medeiros Eloy

Recurso Voluntário nº 066/2022
Processo nº 02032/2022
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
Recorrente: HORACIO RAIMUNDO DE SENNA PIRES
Relator: Isaura Medeiros Eloy
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Camaçari-BA, 23 de novembro de 2022.

NELI MARIA DE SOUSA MIRANDA
SECRETÁRIA DESTE COLEGIADO

ORDEM DE SERVIÇO

Camaçari-BA, 29 de julho de 2022.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 168/2022
30 DE AGOSTO DE 2022

Dispõe sobre a aprovação do Remembramento de 
02 (dois) lotes de terreno próprio situados na 
Quadra C, designados como Lote 11 e 19 com área 
de 1.000,00 m² cada, integrantes do Loteamento 
QUINTA DE ABRANTES, situados em Arembepe, 
Distrito de Abrantes, no Município de Camaçari, 
para totalizar em uma nova área com 2.000,00 m², 
na forma que indica:
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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 1854.22.09.836.2022, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o Remembramento dos lotes de terrenos 
próprio designados como Lote 11 e 19, na Quadra C, 
designados como Lote 11 com área de 1.000,00 m² e Lote 
19 com área de 1.000,00 m², integrantes do Loteamento 
QUINTA DE ABRANTES, situados em Arembepe, Distrito 
de Abrantes, sendo as referidas unidades registradas no 
Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício, sob matrículas 
n° 11.004 e n° 11.381 e Inscrições Municipais sob. n° 
37.451-2 e n° 37.459-8, respectivamente, para totalizar em 
uma nova área com 2.000,00 m².
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
p r o p r i e d a d e  d o  s e n h o r  A N D R É  R I B E I R O  
CONSTRUÇÕES, CORRETORA DE IMÓVEIS E 
ADMINISTRAÇÕES EIRELLI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ sob o nº 33.916.844/0001-36.
Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

LOTE 11
I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 1  
(N=8.580.679,64;E=578.653,76), em limites com o Lote 
12, daí segue com azimute e distância de 304°18'44" - 
4 0 , 0 0 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 2 A  
(N=8.580.702,19;E=578.620,72), confrontando com o 
Lote 19, daí segue com azimute e distância de 214°31'13" - 
2 5 , 0 0 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 3 A  
(N=8.580.681,57;E=578.606,54), confrontando com o 
Lote 10, daí segue com azimute e distância de 124°21'05" - 
40,00m, até o vértice V4 (N=8.580.659,00;E=578.639,56), 
c o n f r o n t a n d o  c o m  a  R u a  B ,  d a í
segue com azimute e distância de 34°31'12" - 25,00m, até 
o início desta descrição, no vértice V1, fechando um 
polígono com área de 1.000,00m ² e perímetro de 
130,00m. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo como 
o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, 
área e perímetro foram calculados no plano de projeção 
UTM.

LOTE 19
I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 2  
(N=8.580.724,74;E=578.587,68), em limites com a Rua C, 
daí segue com azimute e distância de 214°31'13" - 25,00m, 
até o vértice V3 (N=8.580.704,14;E=578.573,52), 
confrontando com o Lote 18, daí segue com azimute e 
distância de 124°21'05" - 40,00m, até o vértice V3A 
(N=8.580.681,57;E=578.606,54), confrontando com o 
Lote 11, daí segue com azimute e distância de 34°31'13" - 
2 5 , 0 0 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 2 A  
(N=8.580.702,19;E=578.620,72), confrontando com o 
Lote 20, daí segue com azimute e distância de 304°18'44" - 
40,00m, até o início desta descrição, no vértice V2, 
fechando um polígono com área de 1.000,00m ² e 
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perímetro de 130,00m. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo 
como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

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

ÁREA UNIFICADA - LOTE 11A

I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 1  
(N=8.580.679,64;E=578.653,76), em limites com com o 
Lote 12 e o Lote 20, daí segue com azimute e distância de 
3 0 4 ° 1 8 ' 4 4 "  -  8 0 , 0 0 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 2  
(N=8.580.724,74;E=578.587,68), confrontando com a 
Rua C, daí segue com azimute e distância de 214°31'13" - 
25,00m, até o vértice V3 (N=8.580.704,14;E=578.573,52), 
confrontando com o Lote 18 e Lote 10, daí segue com 
azimute e distância de 124°21'05" - 80,00m, até o vértice 
V4 (N=8.580.659,00;E=578.639,56), confrontando com a 
Rua B, daí segue com azimute e distância de 34°31'12" - 
25,00m, até o início desta descrição, no vértice V1", 
fechando um polígono com área de 2.000,00m ² e 
perímetro de 210,00m. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo 
como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

Art. 4º - As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade técnica 
do Engenheiro Civil Everson Santos da Rocha sob. 
registro de n°92511/D BA, nos termos da ART de n° BA 
20220124310.

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.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 30 DE AGOSTO DE 2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 
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TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
A APROVACAO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO LOTEAMENTO PARQUE VILLE 
CAMAÇARI, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Loteamento PARQUE VILLE CAMAÇARI, que entre si 
fazem, de um lado, o MUNICIPIO DE CAMACARI, pessoa 
jurídica de Direito Público interno, com sede na Rua 
Francisco Drummond, Centro Administrativo, Camaçari, 
Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob n°. 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 
100 da Lei Orgânica Municipal, neste ato representado 
pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente,  ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, 
através da competência delegada pelo Decreto Municipal 
nº de 02 de  Janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do 
Município em 04 de Janeiro de 2021, doravante 
denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, a Empresa 
PARQUE VILLE CAMAÇARI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado. CNFJ/MF sob n° 29.310.962/0001-29, com sede 
na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, n°3091, Loja 10, 
CEP: 41.150-595, Bairro do Cabula, município de 
Salvador, Estado da Bahia, neste ato representada da 
forma do contrato social por Sérgio Ricardo de Moura 
Mattos, brasileiro, casado, empresário, inscrita no Registro 
Geral sob n° 358743923, expedida pela SSP/BA, Cadastro 
de Pessoa Física n° 490.195.115-72, doravante 
denominado PROPRIETÁRIA, mediante as seguintes 
clausulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Municipal estabelece normas para implantação do Projeto 
Urbanístico, denominado Loteamento PARQUE VILLE 
CAMAÇARI, tendo em vista o constante no Processo 
Administrativo n°00670.22.09.061.2021 de 16 de abril de 
2021.

CLAUSULA SEGUNDA - CARACTERISTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I - Localização: Área com 77.233,63m² (setenta e sete mil, 
duzentos e trinta e três metros e sessenta e três 
decímetros quadrados) destinado ao Loteamento Parque 
Ville Camaçari, situa-se na Rua da Lama Preta, atual Rua 
Otavio Mangabeira, desmembrada da Fazenda Camaçari, 
denominada Camaçari de Dentro, Bairro da Lama Preta, 
Distrito Sede, Camaçari - BA. 

II - Características e memorial descritivo da área: Uma 
gleba de terras, caracterizada como terreno próprio, com 
77.233,63m² (setenta e sete mil duzentos	 e trinta e 
três metros e sessenta e três decímetros quadrados), 
localizada na Rua da Lama Preta, atual Rua Otavio 
Mangabeira, desmembrada da Fazenda Camaçari, 
denominada Camaçari de Dentro, Bairro da Lama Preta, 
Distrito Sede, Camaçari - BA, com Memorial descritivo a 
seguir: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
M31, de coordenadas N 8.595.696,14m e E 571.353,18m 
deste segue confrontando com AREA REMANESCENTE 
no quadrante Sudeste, com azimute 191°00´30, 49" por 

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
A APROVACAO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO LOTEAMENTO PARQUE VILLE 
CAMAÇARI, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Loteamento PARQUE VILLE CAMAÇARI, que entre si 
fazem, de um lado, o MUNICIPIO DE CAMACARI, pessoa 
jurídica de Direito Público interno, com sede na Rua 
Francisco Drummond, Centro Administrativo, Camaçari, 
Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob n°. 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 
100 da Lei Orgânica Municipal, neste ato representado 
pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente,  ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, 
através da competência delegada pelo Decreto Municipal 
nº de 02 de  Janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do 
Município em 04 de Janeiro de 2021, doravante 
denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, a Empresa 
PARQUE VILLE CAMAÇARI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado. CNFJ/MF sob n° 29.310.962/0001-29, com sede 
na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, n°3091, Loja 10, 
CEP: 41.150-595, Bairro do Cabula, município de 
Salvador, Estado da Bahia, neste ato representada da 
forma do contrato social por Sérgio Ricardo de Moura 
Mattos, brasileiro, casado, empresário, inscrita no Registro 
Geral sob n° 358743923, expedida pela SSP/BA, Cadastro 
de Pessoa Física n° 490.195.115-72, doravante 
denominado PROPRIETÁRIA, mediante as seguintes 
clausulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Municipal estabelece normas para implantação do Projeto 
Urbanístico, denominado Loteamento PARQUE VILLE 
CAMAÇARI, tendo em vista o constante no Processo 
Administrativo n°00670.22.09.061.2021 de 16 de abril de 
2021.

CLAUSULA SEGUNDA - CARACTERISTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I - Localização: Área com 77.233,63m² (setenta e sete mil, 
duzentos e trinta e três metros e sessenta e três 
decímetros quadrados) destinado ao Loteamento Parque 
Ville Camaçari, situa-se na Rua da Lama Preta, atual Rua 
Otavio Mangabeira, desmembrada da Fazenda Camaçari, 
denominada Camaçari de Dentro, Bairro da Lama Preta, 
Distrito Sede, Camaçari - BA. 

II - Características e memorial descritivo da área: Uma 
gleba de terras, caracterizada como terreno próprio, com 
77.233,63m² (setenta e sete mil duzentos	 e trinta e 
três metros e sessenta e três decímetros quadrados), 
localizada na Rua da Lama Preta, atual Rua Otavio 
Mangabeira, desmembrada da Fazenda Camaçari, 
denominada Camaçari de Dentro, Bairro da Lama Preta, 
Distrito Sede, Camaçari - BA, com Memorial descritivo a 
seguir: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
M31, de coordenadas N 8.595.696,14m e E 571.353,18m 
deste segue confrontando com AREA REMANESCENTE 
no quadrante Sudeste, com azimute 191°00´30, 49" por 
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uma distância de 7,33m até o vértice V02, de coordenadas 
N 8.595.688,95a e E 571.351,78m; deste segue 
confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrantes Sudeste com azimute de 190°27'32,75” por 
uma distância de 10,96m até o vértice V03, de 
coordenadas N 8.595.678,17 e E 571.349,79; deste segue 
confrontando com AREA REMANESCENTE no quadrante 
Nordeste, com azimute de 171°28´35,37” por uma 
distância de l7,10m até o vértice V04, de coordenadas N 
8.595.661,26m e E 571.352,32m; deste segue 
confrontando com ÁREA REMANESCENTE no quadrante 
Nordeste, com azimute de 141°15´12.84” por uma 
distância de 10,O1m até o vértice V05, de coordenadas N 
8.595.653,45m e E 571.358,59m; deste segue 
confrontando VO5, de coordenadas N 8.595.653,45m e E 
571.358,59m; deste segue confrontando com ÁREA 
REMANESCENTE no quadrante  Nordeste, com azimute 
de 103°56´10,05” por uma distância de 28,64m até o 
vértice V06, de coordenadas N 8 595.646,55m e E 
571.386,39m; deste segue confrontando  com AREA 
REMANESCENTE no quadrante  Nordeste, com azimute 
de 99°23´08,18” por usa distância de 13,79m até o vértice 
V07, de coordenadas  N 8.595.644,30m e E 571.399,99m; 
deste segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE  
no quadrante Nordeste, com azimute de 103°47´20,67” 
por uma distância de l8,23m até o vértice  V08, de 
coordenadas  N 8.595.639,96m e E 571.4l7,70m; deste 
segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Nordeste com azimute de 157°32´33,50” por 
uma distância de 40,92m até o vértice V09, de 
coordenadas N 8.595.602,14m e E 571,433,33m; deste 
segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Nordeste, com azimute de 86°07'36,25" por 
uma distância de l5,00m até o vértice  V10, de 
coordenadas N 8.595.603,16m e E 571.448,30m; deste 
segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Sudoeste, com azimute de 356°07'36,25" por 
uma distância de 12,25m até o vértice V11, de 
coordenadas N 8.595.615,38m e E 571.447,47m deste 
segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Noroeste, com azimute de 86°07'36,25" por 
uma distância de 35,00m até o vértice V12, de 
coordenadas N B.595.617,74m e E 571,482,39m; deste 
segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no    quadrante Nordeste, com azimute de 
176°07´36,25” por uma distância de 17,21m até o vértice 
V13, de coordenadas N 8.595.600,57M e E 571.483,55m; 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 
175°55´57,03” por uma distância de 56,79m até o vértice 
V14, de coordenadas N 8.595.543,92m e E 571.487,58m; 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 
176°10´17,44” por uma distância de 246,34m até o vértice 
V15, de coordenadas N 8.595.298,14m e E 571.504,03m; 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 
109°32´,35” por uma distância de 43,58m  até o vértice  
V16, de  coordenadas N 8.595.283,57m e E 571.545,11m; 
deste  segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO 
CHESF no quadrante Sudoeste, com azimute de 
356°07´36,25”por uma distância de 72,58m até o vértice 
V17, de coordenadas deste segue confrontando com 
ÁREA DE SERVIDÃO CHESF no quadrante sudoeste, 

uma distância de 7,33m até o vértice V02, de coordenadas 
N 8.595.688,95a e E 571.351,78m; deste segue 
confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrantes Sudeste com azimute de 190°27'32,75” por 
uma distância de 10,96m até o vértice V03, de 
coordenadas N 8.595.678,17 e E 571.349,79; deste segue 
confrontando com AREA REMANESCENTE no quadrante 
Nordeste, com azimute de 171°28´35,37” por uma 
distância de l7,10m até o vértice V04, de coordenadas N 
8.595.661,26m e E 571.352,32m; deste segue 
confrontando com ÁREA REMANESCENTE no quadrante 
Nordeste, com azimute de 141°15´12.84” por uma 
distância de 10,O1m até o vértice V05, de coordenadas N 
8.595.653,45m e E 571.358,59m; deste segue 
confrontando VO5, de coordenadas N 8.595.653,45m e E 
571.358,59m; deste segue confrontando com ÁREA 
REMANESCENTE no quadrante  Nordeste, com azimute 
de 103°56´10,05” por uma distância de 28,64m até o 
vértice V06, de coordenadas N 8 595.646,55m e E 
571.386,39m; deste segue confrontando  com AREA 
REMANESCENTE no quadrante  Nordeste, com azimute 
de 99°23´08,18” por usa distância de 13,79m até o vértice 
V07, de coordenadas  N 8.595.644,30m e E 571.399,99m; 
deste segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE  
no quadrante Nordeste, com azimute de 103°47´20,67” 
por uma distância de l8,23m até o vértice  V08, de 
coordenadas  N 8.595.639,96m e E 571.4l7,70m; deste 
segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Nordeste com azimute de 157°32´33,50” por 
uma distância de 40,92m até o vértice V09, de 
coordenadas N 8.595.602,14m e E 571,433,33m; deste 
segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Nordeste, com azimute de 86°07'36,25" por 
uma distância de l5,00m até o vértice  V10, de 
coordenadas N 8.595.603,16m e E 571.448,30m; deste 
segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Sudoeste, com azimute de 356°07'36,25" por 
uma distância de 12,25m até o vértice V11, de 
coordenadas N 8.595.615,38m e E 571.447,47m deste 
segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Noroeste, com azimute de 86°07'36,25" por 
uma distância de 35,00m até o vértice V12, de 
coordenadas N B.595.617,74m e E 571,482,39m; deste 
segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no    quadrante Nordeste, com azimute de 
176°07´36,25” por uma distância de 17,21m até o vértice 
V13, de coordenadas N 8.595.600,57M e E 571.483,55m; 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 
175°55´57,03” por uma distância de 56,79m até o vértice 
V14, de coordenadas N 8.595.543,92m e E 571.487,58m; 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 
176°10´17,44” por uma distância de 246,34m até o vértice 
V15, de coordenadas N 8.595.298,14m e E 571.504,03m; 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 
109°32´,35” por uma distância de 43,58m  até o vértice  
V16, de  coordenadas N 8.595.283,57m e E 571.545,11m; 
deste  segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO 
CHESF no quadrante Sudoeste, com azimute de 
356°07´36,25”por uma distância de 72,58m até o vértice 
V17, de coordenadas deste segue confrontando com 
ÁREA DE SERVIDÃO CHESF no quadrante sudoeste, 

com azimute de 356°07.36,25" por uma distância de 
190,34m até o vértice V18, de coordenadas N 
8.595.545,89m e E 571.527,35m; deste segue 
confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA CHESF no 
quadrante Noroeste , com azimute de 87°41´54,58” por 
uma distância de 20,94m até  o vértice V19, de  
coordenadas N 8.595.546,73m e E 571.548,27m; deste 
segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de  
176.°35´66" por uma distância de 118,55m  até o vértice 
V20, de coordenadas  N 8.595.428,38m e E 571.555,31m; 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 
176°35'37,68" por  uma distância de 80,45m até o vértice 
V21, de coordenadas N 8.595.348,07m, e E 571.560,09m; 
deste segue confrontando  com ÁREA DE SERVIDAO DA 
CHESF no quadrante Nordeste com azimute de 
86°35´37,68” por uma distância de 40,00m até o vértice 
V22, de coordenadas N 8.595.350,45m e E 571.600,02m: 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Sudoeste, com azimute de 
356°35´37,68” por uma distância de 80,45m até o vértice 
M09, de coordenadas N 8.595.430,76m e E 571.595,24m; 
deste segue confrontando com ÁREA HABITADA no 
quadrante Nordeste, com azimute de 101°51´40,15” por 
uma distância de 19,45m até o vértice M10, de 
coordenadas N B.595.426,76m e E 571.614,28m; deste 
segue confrontando com ÁREA HABITADA no quadrante 
Nordeste, com azimute de 116°03.42,38” por uma 
distância de 30,08m  até o vértice M11, de coordenadas N 
8.595.413.54m e E 571.641,30m, deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Nordeste, com azimute de 122°24'53,48" por uma 
distância de 2,67m até o vértice Ml2, de coordenadas N 
8.595.412,11m e E 571.643,56m; deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Sudeste, com azimute de 212°25'18,42" por uma distância 
132,24m até o vértice M13, de coordenadas N 
8.595.3O0,48m e E 571.572,66m deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Sudeste, com azimute de 121°15´59,71" por uma distância 
de 26,13m até o vértice M14, de coordenadas N 
8.595.278,39m e E 571.558,71m; deste segue 
confrontando com  RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Sudeste, com azimute de 212°17´49,56" por uma distância 
de 32,29m até o vértice M15, de coordenadas N 
8.595.251,10m e E 571.541,45m; deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante  
Sudeste, com azimute de 212°24´39,55" por uma distância 
de 37,62m  até o vértice M16. de coordenadas N 
8.595.219,33m e E 571.521,29m; deste segue 
confrontando com RUA JACARANDÁ no quadrante 
Sudoeste, com azimute de 289°31´35" por uma distância 
de 218,33m até o vértice M17, de coordenadas N 
8.595,292,31m e E 571.315,51m; deste segue 
confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 9°34'41,64" por uma distância 
de 8,94m até o vértice M18, de coordenadas N 
8.595.301,12m e E 571.317,00m; deste segue 
confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 1°54'53,21" por uma distância 
de até o vértice M19, de coordenadas N 8.595.337,56m e E 
571.318,22m; deste segue confrontando com RUA NOVA 
DO M0CABO no quadrante Sudoeste com azimute de 

com azimute de 356°07.36,25" por uma distância de 
190,34m até o vértice V18, de coordenadas N 
8.595.545,89m e E 571.527,35m; deste segue 
confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA CHESF no 
quadrante Noroeste , com azimute de 87°41´54,58” por 
uma distância de 20,94m até  o vértice V19, de  
coordenadas N 8.595.546,73m e E 571.548,27m; deste 
segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de  
176.°35´66" por uma distância de 118,55m  até o vértice 
V20, de coordenadas  N 8.595.428,38m e E 571.555,31m; 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 
176°35'37,68" por  uma distância de 80,45m até o vértice 
V21, de coordenadas N 8.595.348,07m, e E 571.560,09m; 
deste segue confrontando  com ÁREA DE SERVIDAO DA 
CHESF no quadrante Nordeste com azimute de 
86°35´37,68” por uma distância de 40,00m até o vértice 
V22, de coordenadas N 8.595.350,45m e E 571.600,02m: 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Sudoeste, com azimute de 
356°35´37,68” por uma distância de 80,45m até o vértice 
M09, de coordenadas N 8.595.430,76m e E 571.595,24m; 
deste segue confrontando com ÁREA HABITADA no 
quadrante Nordeste, com azimute de 101°51´40,15” por 
uma distância de 19,45m até o vértice M10, de 
coordenadas N B.595.426,76m e E 571.614,28m; deste 
segue confrontando com ÁREA HABITADA no quadrante 
Nordeste, com azimute de 116°03.42,38” por uma 
distância de 30,08m  até o vértice M11, de coordenadas N 
8.595.413.54m e E 571.641,30m, deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Nordeste, com azimute de 122°24'53,48" por uma 
distância de 2,67m até o vértice Ml2, de coordenadas N 
8.595.412,11m e E 571.643,56m; deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Sudeste, com azimute de 212°25'18,42" por uma distância 
132,24m até o vértice M13, de coordenadas N 
8.595.3O0,48m e E 571.572,66m deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Sudeste, com azimute de 121°15´59,71" por uma distância 
de 26,13m até o vértice M14, de coordenadas N 
8.595.278,39m e E 571.558,71m; deste segue 
confrontando com  RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Sudeste, com azimute de 212°17´49,56" por uma distância 
de 32,29m até o vértice M15, de coordenadas N 
8.595.251,10m e E 571.541,45m; deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante  
Sudeste, com azimute de 212°24´39,55" por uma distância 
de 37,62m  até o vértice M16. de coordenadas N 
8.595.219,33m e E 571.521,29m; deste segue 
confrontando com RUA JACARANDÁ no quadrante 
Sudoeste, com azimute de 289°31´35" por uma distância 
de 218,33m até o vértice M17, de coordenadas N 
8.595,292,31m e E 571.315,51m; deste segue 
confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 9°34'41,64" por uma distância 
de 8,94m até o vértice M18, de coordenadas N 
8.595.301,12m e E 571.317,00m; deste segue 
confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 1°54'53,21" por uma distância 
de até o vértice M19, de coordenadas N 8.595.337,56m e E 
571.318,22m; deste segue confrontando com RUA NOVA 
DO M0CABO no quadrante Sudoeste com azimute de 
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356°09'55,28" por um distância de 20,93m até o vértice 
M20, de coordenadas N 8.595.358,43m e E 571.316,82m; 
deste segue confrontando com RUA NOVA DO MOCABO 
no quadrante Noroeste, com azimute de 0°35´05,76" por 
uma distância de 6,78m até o vértice M2O, de 
coordenadas N 8.595.365,22m e E 571.316,89m; deste 
segue confrontando com RUA NOVA DO  MOCABO no 
quadrante Noroeste, com azimute de 1°11'42,94” por uma 
distância  de 12,67m até o vértice M22, de coordenadas N 
895.377,88m e E 571.317,15m; deste segue confrontando 
com RUA NOVA DO MOCABO no quadrante Noroeste, 
com azimute de 1°12'15,20" por uma distância de 18,04m 
até o vértice M23, de coordenadas N 8.595.395,85m e E 
571.318,79m; deste segue confrontando com RUA NOVA 
D0 MOCABO no quadrante Noroeste, com azimute de 
10°03'40,95" por uma distância de 17,19m até o vértice 
M24, de coordenadas N 8.595.412,78m e E 571.321,79m; 
deste segue confrontando com RUA NOVA DO MOCABO 
no quadrante Noroeste, com azimute de 13°31'11,56" por 
uma distância de 56,46m até o vértice M25, de 
coordenadas N 8.595.467,67m e E 571.334,99m. deste 
segue confrontando com RUA NOVA D0 MOCABO no 
quadrante Noroeste, com azimute de 1°02´27,02” por uma 
distância de 17,29m em curva com raio de 40,00m até o 
vértice M26, de coordenadas N 8.595.484,95m e E 
571.335,30m; deste segue confrontando com RUA N0VA 
DO MOCABO no quadrante Sudoeste, com azimute de 
348°33´42,47" por uma distância de 14,76m até o vértice 
M27, de coordenadas N 8.595.499,42m e E 571.332,38m; 
deste segue confrontando com RUA  NOVA DO MOCABO 
no quadrante Sudoeste, com azimute de 347°01´51,46" 
por uma distância de 83,93m até o vértice M28, de 
coordenadas N 8.595.581,20m e E 571.313,54m; deste 
segue confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no 
quadrante Sudoeste, com azimute de 351°40´08,83” por 
uma distância de 11,15m até o vértice M29, de 
coordenadas N 8.595.592,26m e E 571.312,12m; deste 
segue confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no 
quadrante Noroeste, com azimute de l6°28'46,51" por uma 
distância de 88,82m em curva com raio de 110,00m até o 
vértice M30, de coordenadas N 8.595,677,43m e E 
571.337,12m; deste segue confrontando com RUA NOVA 
D0 MOCABO no quadrante Noroeste, com azimute 
40°17'24,17" por uma distância de 24,53m até o vértice 
M31, ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando 
assim o perímetro do polígono acima descrito com uma 
área superficial de 77.233.63m². Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 39 
WGr tendo como Datum o SIRGAS2000. “Todos os 
azimutes e distâncias; área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.” 

III – Documentação: o imóvel ao qual o loteamento será 
implantado foi adquirido pela PROPRIETÁRIA através do 
instrumento de Compra e Venda registrado junto ao 
Cartório de Registro e Imóveis 2º Ofício da Comarca de 
Camaçari - BA, sob matricula 41.368 de 14 de agosto de 
2019.

	
IV - Características gerais do projeto: trata-se de um 
loteamento com predominância residencial, sujeito ao 
regime instituído nos termos da Lei Federal n°. 
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por uma distância de 83,93m até o vértice M28, de 
coordenadas N 8.595.581,20m e E 571.313,54m; deste 
segue confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no 
quadrante Sudoeste, com azimute de 351°40´08,83” por 
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571.337,12m; deste segue confrontando com RUA NOVA 
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40°17'24,17" por uma distância de 24,53m até o vértice 
M31, ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando 
assim o perímetro do polígono acima descrito com uma 
área superficial de 77.233.63m². Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 39 
WGr tendo como Datum o SIRGAS2000. “Todos os 
azimutes e distâncias; área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.” 

III – Documentação: o imóvel ao qual o loteamento será 
implantado foi adquirido pela PROPRIETÁRIA através do 
instrumento de Compra e Venda registrado junto ao 
Cartório de Registro e Imóveis 2º Ofício da Comarca de 
Camaçari - BA, sob matricula 41.368 de 14 de agosto de 
2019.

	
IV - Características gerais do projeto: trata-se de um 
loteamento com predominância residencial, sujeito ao 
regime instituído nos termos da Lei Federal n°. 

6.766/1979, alterada pela Lei 9.785/1999 e Leis Municipais 
n° 913 de 03.09.2008 e n° 866 de 11.01.2008, composto de 
10 quadras residenciais, totalizando 212 Lotes 
uniresidenciais, áreas verdes, 01 área comercial 
(comércio e serviço), 02 área de uso misto, e mais 01 área 
destinada a Equipamentos Comunitários (área 
institucional), distribuídas segundo planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 
SEDUR.

V - Distribuição das áreas: a área total do 
2 empreendimento é de 77.233,63 m (setenta e sete mil, 

duzentos e trinta e três metros e sessenta e três 
decímetros quadrados), onde 3.638,91m² (três mil 
seiscentos e trinta e oito metros e noventa e um decímetros 
quadrados) destina-se a faixa de domínio da linha de 
transmissão (CHESF), considerada área non aedificandi e 
Área Líquida com 73.594,72m² (setenta e tres mil 
quinhentos e noventa e quatro metros e setenta de dois 
decímetros quadrados), portanto o quadro geral de áreas 
fica assim distribuído:

a) Área Residencial com 36.377,43m² (trinta e seis mil 
trezentos e setenta e sete metros e sessenta e quarenta e 
três decímetros quadrados), equivalentes a 47,10% 
(quarenta e oito virgula setenta e sete por cento) da área 
total do empreendimento distribuída em 10 Quadras, 
totalizando 212 lotes uniresidenciais, conforme listagem a 
seguir:

b) Área de Uso Misto com 4.099,18m² (quatro mil e 
noventa e nove virgula dezoito metros quadrados), 
equivalente a 5,31% (cinco vírgula trinta e um por cento) da 
área total do empreendimento, destinado ao uso misto.

6.766/1979, alterada pela Lei 9.785/1999 e Leis Municipais 
n° 913 de 03.09.2008 e n° 866 de 11.01.2008, composto de 
10 quadras residenciais, totalizando 212 Lotes 
uniresidenciais, áreas verdes, 01 área comercial 
(comércio e serviço), 02 área de uso misto, e mais 01 área 
destinada a Equipamentos Comunitários (área 
institucional), distribuídas segundo planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 
SEDUR.
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2 empreendimento é de 77.233,63 m (setenta e sete mil, 

duzentos e trinta e três metros e sessenta e três 
decímetros quadrados), onde 3.638,91m² (três mil 
seiscentos e trinta e oito metros e noventa e um decímetros 
quadrados) destina-se a faixa de domínio da linha de 
transmissão (CHESF), considerada área non aedificandi e 
Área Líquida com 73.594,72m² (setenta e tres mil 
quinhentos e noventa e quatro metros e setenta de dois 
decímetros quadrados), portanto o quadro geral de áreas 
fica assim distribuído:

a) Área Residencial com 36.377,43m² (trinta e seis mil 
trezentos e setenta e sete metros e sessenta e quarenta e 
três decímetros quadrados), equivalentes a 47,10% 
(quarenta e oito virgula setenta e sete por cento) da área 
total do empreendimento distribuída em 10 Quadras, 
totalizando 212 lotes uniresidenciais, conforme listagem a 
seguir:

b) Área de Uso Misto com 4.099,18m² (quatro mil e 
noventa e nove virgula dezoito metros quadrados), 
equivalente a 5,31% (cinco vírgula trinta e um por cento) da 
área total do empreendimento, destinado ao uso misto.
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² c) Área comercial com 1.856,06 m (um mil, oitocentos e 
cinquenta e seis metros quadrados e seis decímetros 
quadrados), correspondente a 2,40% (dois vírgula 
quarenta por cento) da área total do empreendimento, 
destinado ao uso comercial e serviço.

d) Áreas públicas, com 34.900,96m² (trinta e quatro mil, 
novecentos metros e noventa e seis decímetros 
quadrados), equivalente a 45,19% (quarenta e cinco 
vírgula dezenove por cento) da área total do 
empreendimento, compreendendo:
1. 2Área verde, com 14.771,04m  (quartorze mil, 
setecentos e setenta e um metros e quatro decímetros 
quadrados), equivalendo a 20,00% (vinte por cento) da 
área líquida do empreendimento;

2. Área institucional com 3.680,78 m² (três mil, seiscentos 
e oitenta metros e setenta e oito decímetros quadrados), 
equivalendo a 5,00% (cinco por cento) da área total do 
empreendimento.

3. Área de sistema viário (rua e passeios), com 12.860,23 
m² (doze mil, oitocentos e sessenta metros e vinte e tres 
decímetros quadrados), equivalendo a 16,65% (dezesseis 
virgula sessenta e cinco por cento) da área total do 
empreendimento;

4. Faixa de domínio da CHESF, com 3.638,91 m² (três mil, 
seiscentos e trinta e oito, metros quadrados e noventa e 
um decímetros quadrados), equivalente a 4,71% (quarto 
virgula setenta e um por cento) da área total do 
empreendimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO
O sistema viário interno e de acesso à Área Institucional 
será implantado pela PROPRIETÁRIA com largura de 
7,00m (sete) metros de pista de rolamento, pavimentadas 
em asfalto ou paralelepípedo. Os passeios terão 1,50m 
(um metros e cinquenta centímetros), sendo 1,20m (um 
metro e vinte centímetros) cimentado e 0,30m (trinta 
centímetros) em grama, de cada lado da rua e meio-fio 
padrão econômico, pavimentados em concreto.
A Avenida de acesso ao loteamento, possui pista dupla, 
com largura de 7,00m (sete) metros de pista de rolamento, 
cada, pavimentadas em asfalto ou paralelepípedo. Os 
passeios terão 1,50m (um metros e cinquenta 
centímetros), sendo 1,20m (um metro e vinte centímetros) 
cimentado e 0,30m (trinta centímetros) em grama, de cada 
lado da rua e meio-fio padrão econômico, pavimentados 
em concreto.

CLAUSULA QUARTA- PARÂMETROS DE OCUPACAO 
E USO DO SOLO
Os parâmetros urbanísticos incidentes nos lotes deste 
loteamento são os previstos na legislação urbanística e 
ambiental vigente, para os usos indicados. Os lotes 
residenciais podem se ajustar aos usos conforme 
legislação vigente.
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em asfalto ou paralelepípedo. Os passeios terão 1,50m 
(um metros e cinquenta centímetros), sendo 1,20m (um 
metro e vinte centímetros) cimentado e 0,30m (trinta 
centímetros) em grama, de cada lado da rua e meio-fio 
padrão econômico, pavimentados em concreto.
A Avenida de acesso ao loteamento, possui pista dupla, 
com largura de 7,00m (sete) metros de pista de rolamento, 
cada, pavimentadas em asfalto ou paralelepípedo. Os 
passeios terão 1,50m (um metros e cinquenta 
centímetros), sendo 1,20m (um metro e vinte centímetros) 
cimentado e 0,30m (trinta centímetros) em grama, de cada 
lado da rua e meio-fio padrão econômico, pavimentados 
em concreto.

CLAUSULA QUARTA- PARÂMETROS DE OCUPACAO 
E USO DO SOLO
Os parâmetros urbanísticos incidentes nos lotes deste 
loteamento são os previstos na legislação urbanística e 
ambiental vigente, para os usos indicados. Os lotes 
residenciais podem se ajustar aos usos conforme 
legislação vigente.

CLAUSULA QUINTA - CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedadas construção, ampliação ou alteração dos 
lotes e das áreas públicas, sem prévia e indispensável 
aprovação dos projetos pelo MUNÍCIPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos, bem como as 
seguintes proibições:

a. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer lote;

b. construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, em 
lotes que tenham os respectivos limites com rua culd' sac e 
lotes com mais de uma testada.

Paragrafo Único. Somente será liberado o alvará de 
habite-se para as unidades imobiliárias, cuja via de acesso 
aos lotes possua infraestrutura concluída.

CLAUSULA SEXTA - ESPECIFICAÇÕES E INFRA-
ESTRUTURA

1. Sistema Viário: o sistema viário interno e de acesso a 
Área Institucional será implantado, exclusivamente pela 
PROPRIETÁRIA, com pavimentação de asfalto ou 
paralelepípedo, disposto sabre base de arenoso 
compactada;

2. Acesso: O melhoramento do sistema viário de acesso 
será executado, exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, 
com pavimentação em asfalto.

3. Passeios: os passeios lindeiros as áreas verdes e 
institucional serão executados pela PROPRIETÁRIA, com 
grama e piso cimentados, e em frente aos lotes 
residenciais serão executados pelos futuros 
PROPRIETÁRIOS DESSES LOTES, com observância à 
execução de rampas para acessibilidade de PDC, 
conforme NBR 9050/2004, revisada em 2020.
 
4. Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: A rede de energia elétrica e a 
i l um inação  púb l i ca  se rão  execu tadas  pe la  
PROPRIETARIA, conforme especificação e parâmetros 
estabelecidos pela Concessionária responsável, ficando a 
cargo de cada adquirente a ligação de energia em cada 
unidade imobiliária;

5. Rede de Abastecimento de Água: o sistema interno 
de abastecimento de água potável será executado pela 
PROPRIETARIA, composto por derivação da rede de 
abastecimento público (EMBASA), conforme projeto 
especí f ico,  devidamente aprovado por  essa 
Concessionária e órgão ambiental competente;

6. Rede de esgotamento sanitário: o sistema interno de 
esgotamento sanitário do loteamento será executado pela 
PROPRIETÁRIA, será interligada a rede da própria 
Concessionária (Empresa Baiana de Saneamento - 
EMBASA),  dev idamente  aprovado por  essa 
Concessionária e pelo órgão ambiental competente;

CLAUSULA QUINTA - CONDICIONANTES E 
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abastecimento público (EMBASA), conforme projeto 
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esgotamento sanitário do loteamento será executado pela 
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Concessionária (Empresa Baiana de Saneamento - 
EMBASA),  dev idamente  aprovado por  essa 
Concessionária e pelo órgão ambiental competente;
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7.Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
pluvia l  será executada exclus ivamente pela 
PROPRIETÁRIA. O projeto será elaborado de acordo com 
normas e diretrizes técnicas vigentes e aprovado pela 
SEDUR.

8. Paisagismo: a área de praças identificada como “área 
de Lazer” será mantida com o mínimo de 80% (oitenta por 
cento) da área permeável e serão plantadas mudas de 
árvores de espécies nativas ou adaptadas, conforme 
projeto específico, aprovado pela SEDUR, garantindo-se a 

2proporção mínima de 01 (uma) árvore para cada 100,00m  
(cem metros quadrados) de área permeável. As espécies 
exóticas serão toleradas apenas quando adaptadas ao 
ecossistema local. Os taludes e canteiros serão revestidos 
com grama natural ou outra variedade de vegetação 
rasteira, adequados ao tipo de solo, ventilação e ao clima 
local, conforme projeto aprovado pela SEDUR; 

     9. Identificação das áreas públicas: 
a. A Área Institucional deverá estar devidamente 

delimitada com cerca de arrame e estacas de 
concreto ou madeira tratada;

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

CLAUSULA SÉTIMA - PRAZO DE EXECUÇAO
O prazo para conclusão das obras será de 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da expedição da competente 
licença, pelo Município, para implantação do 
empreendimento, sendo prorrogável por mais 12 (doze) 
meses, por uma única vez, por solicitação justificada da 
PROPRIETÁRIA. As obras deverão iniciar no prazo 
máximo de 1 (um) ano contado da expedição da referida 
licença, sob pena de, não o fazendo, ser o 
empreendimento considerado clandestino, para todos os 
efeitos jurídicos.

C L Á U S U L A  O I TAVA  –  O B R I G A Ç Õ E S  E  
CONTRAPARTIDAS
I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se a:

a. Cumprir quanto disposto no presente 
instrumento;

b. executar todas a obras relacionadas, de 
acordo com as especificações indicadas nas 
Cláusulas Terceira e Sexta do presente 
Termo de Acordo e Compromisso, às suas 
expensas e  sob a  sua exc lus iva  
responsabilidade no prazo indicado na 
Cláusula Sétima;

c. fazer constar dos instrumentos de 
a l i e n a ç ã o  d a s  u n i d a d e s  
comercializáveis a obrigação dos 
respectivos adquirentes em cumprirem 
fielmente a legislação pertinente a 
matéria;

7.Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
pluvia l  será executada exclus ivamente pela 
PROPRIETÁRIA. O projeto será elaborado de acordo com 
normas e diretrizes técnicas vigentes e aprovado pela 
SEDUR.

8. Paisagismo: a área de praças identificada como “área 
de Lazer” será mantida com o mínimo de 80% (oitenta por 
cento) da área permeável e serão plantadas mudas de 
árvores de espécies nativas ou adaptadas, conforme 
projeto específico, aprovado pela SEDUR, garantindo-se a 

2proporção mínima de 01 (uma) árvore para cada 100,00m  
(cem metros quadrados) de área permeável. As espécies 
exóticas serão toleradas apenas quando adaptadas ao 
ecossistema local. Os taludes e canteiros serão revestidos 
com grama natural ou outra variedade de vegetação 
rasteira, adequados ao tipo de solo, ventilação e ao clima 
local, conforme projeto aprovado pela SEDUR; 

     9. Identificação das áreas públicas: 
a. A Área Institucional deverá estar devidamente 

delimitada com cerca de arrame e estacas de 
concreto ou madeira tratada;

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

CLAUSULA SÉTIMA - PRAZO DE EXECUÇAO
O prazo para conclusão das obras será de 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da expedição da competente 
licença, pelo Município, para implantação do 
empreendimento, sendo prorrogável por mais 12 (doze) 
meses, por uma única vez, por solicitação justificada da 
PROPRIETÁRIA. As obras deverão iniciar no prazo 
máximo de 1 (um) ano contado da expedição da referida 
licença, sob pena de, não o fazendo, ser o 
empreendimento considerado clandestino, para todos os 
efeitos jurídicos.

C L Á U S U L A  O I TAVA  –  O B R I G A Ç Õ E S  E  
CONTRAPARTIDAS
I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se a:

a. Cumprir quanto disposto no presente 
instrumento;

b. executar todas a obras relacionadas, de 
acordo com as especificações indicadas nas 
Cláusulas Terceira e Sexta do presente 
Termo de Acordo e Compromisso, às suas 
expensas e  sob a  sua exc lus iva  
responsabilidade no prazo indicado na 
Cláusula Sétima;

c. fazer constar dos instrumentos de 
a l i e n a ç ã o  d a s  u n i d a d e s  
comercializáveis a obrigação dos 
respectivos adquirentes em cumprirem 
fielmente a legislação pertinente a 
matéria;

d. Responsabilizar-se pela construção de 
depósito de lixo dispostos internamente para o 
v e í c u l o  c o l e t o r  r e s p o n s á v e l  p e l o  
recolhimento, de acordo com a viabilidade da 
empresa responsável pela limpeza urbana 
municipal;

e. Entregar ao Município as áreas doadas, 
livres e desembaraçadas de qualquer ônus e 
ocupação, com tratamento paisagístico, 
conforme aprovado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e 
com as instalações dos equipamentos 
urbanos, conforme identificado na Cláusula 
Sexta do presente instrumento;

f. Promover a requalificação da área situada 
na Av. Rio Bandeira, onde localiza-se o 
chafariz, em um prazo de 30 dias a partir da 
data de emissão do Alvará de Implantação do 
loteamento, contemplando projeto paisagístico 
e recuperação de equipamentos públicos, 
devendo o mesmo ser elaborado pela SEDUR.

II- O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acorda 

e Compromisso;
b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 

cumprimento da legislação vigente;
c) Liberar os lotes caucionados, integral ou 

p a r c i a l m e n t e ,  a s s i m  q u e  c u m p r i d a ,  
comprovadamente, disposições deste instrumento;

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

e) Emitir o Alvará de Conclusão de Obras do 
Loteamento, após vistoria e confirmação da 
conclusão das obras de infraestrutura do 
Loteamento e cumprimento das contrapartidas 
estipuladas na Cláusula Oitava deste instrumento.

III – Os futuros adquirentes dos lotes obrigam-se: 
a) realizar individualmente ou pela Associação de 

Proprietários de lotes e às suas expensas, a coleta 
de lixo domiciliar, colocando - o em depósitos 
internos de fácil acesso ao veículo municipal coletor, 
que recolherá os resíduos sob responsabilidade do 
Município.

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

c) A p r e s e n t a r  p a r a  a p r o v a ç ã o  j u n t o  à  
Municipalidade, quaisquer projetos arquitetônicos 
de construção, reforma ou ampliação, só podendo 
dar início às respectivas obras, após o recebimento 
do alvará de construção correspondente.

CLÁUSULA NONA – GARANTIAS 
Como garantia à plena execução das obras de 
infraestrutura do empreendimento, ficam caucionados ao 
Município a área de 13.068,27 m², correspondendo a 
30,87% da área de lotes, sendo os 01 (um) lote de uso 
misto e 72 (setenta e dois) lotes residenciais conforme 
descrito a seguir:

d. Responsabilizar-se pela construção de 
depósito de lixo dispostos internamente para o 
v e í c u l o  c o l e t o r  r e s p o n s á v e l  p e l o  
recolhimento, de acordo com a viabilidade da 
empresa responsável pela limpeza urbana 
municipal;

e. Entregar ao Município as áreas doadas, 
livres e desembaraçadas de qualquer ônus e 
ocupação, com tratamento paisagístico, 
conforme aprovado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e 
com as instalações dos equipamentos 
urbanos, conforme identificado na Cláusula 
Sexta do presente instrumento;

f. Promover a requalificação da área situada 
na Av. Rio Bandeira, onde localiza-se o 
chafariz, em um prazo de 30 dias a partir da 
data de emissão do Alvará de Implantação do 
loteamento, contemplando projeto paisagístico 
e recuperação de equipamentos públicos, 
devendo o mesmo ser elaborado pela SEDUR.

II- O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acorda 

e Compromisso;
b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 

cumprimento da legislação vigente;
c) Liberar os lotes caucionados, integral ou 

p a r c i a l m e n t e ,  a s s i m  q u e  c u m p r i d a ,  
comprovadamente, disposições deste instrumento;

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

e) Emitir o Alvará de Conclusão de Obras do 
Loteamento, após vistoria e confirmação da 
conclusão das obras de infraestrutura do 
Loteamento e cumprimento das contrapartidas 
estipuladas na Cláusula Oitava deste instrumento.

III – Os futuros adquirentes dos lotes obrigam-se: 
a) realizar individualmente ou pela Associação de 

Proprietários de lotes e às suas expensas, a coleta 
de lixo domiciliar, colocando - o em depósitos 
internos de fácil acesso ao veículo municipal coletor, 
que recolherá os resíduos sob responsabilidade do 
Município.

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

c) A p r e s e n t a r  p a r a  a p r o v a ç ã o  j u n t o  à  
Municipalidade, quaisquer projetos arquitetônicos 
de construção, reforma ou ampliação, só podendo 
dar início às respectivas obras, após o recebimento 
do alvará de construção correspondente.

CLÁUSULA NONA – GARANTIAS 
Como garantia à plena execução das obras de 
infraestrutura do empreendimento, ficam caucionados ao 
Município a área de 13.068,27 m², correspondendo a 
30,87% da área de lotes, sendo os 01 (um) lote de uso 
misto e 72 (setenta e dois) lotes residenciais conforme 
descrito a seguir:
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C L Á U S U L A D É C I M A –  R E G I S T R O  D O  
LOTEAMENTO 

A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto de aprovação correspondente, apresentar ao 
MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do Registro de 
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao 
registro do empreendimento com as devidas doações das 
áreas verdes, área institucional e sistema viário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES  

A inobservância de qualquer das estipulações 
consignados no presente instrumento, sujeitará a 
PROPRIETÁRIA, sem prejuízo de outras cominações, às 
sanções previstas na legislação.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos.

Camaçari-BA, 22 de setembro 2022.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PARQUE VILLE CAMAÇARI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

PROPRIETÁRIA

PORTARIA Nº 04/2022 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 
INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E

Dispõe sobre a aprovação do Projeto de 
Regularização Fundiária, denominada 
Loteamento Vila Limoeiro com área total de 
105.833,61m², na forma que indica.

C L Á U S U L A D É C I M A –  R E G I S T R O  D O  
LOTEAMENTO 

A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto de aprovação correspondente, apresentar ao 
MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do Registro de 
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao 
registro do empreendimento com as devidas doações das 
áreas verdes, área institucional e sistema viário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES  

A inobservância de qualquer das estipulações 
consignados no presente instrumento, sujeitará a 
PROPRIETÁRIA, sem prejuízo de outras cominações, às 
sanções previstas na legislação.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos.

Camaçari-BA, 22 de setembro 2022.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PARQUE VILLE CAMAÇARI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

PROPRIETÁRIA

PORTARIA Nº 04/2022 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 
INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E

Dispõe sobre a aprovação do Projeto de 
Regularização Fundiária, denominada 
Loteamento Vila Limoeiro com área total de 
105.833,61m², na forma que indica.

A SECRETÁRIA DA HABITAÇÃO, Estado da Bahia, no 
uso das competências que lhe foram atribuídas pelo 
decreto nº 7547/2021, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 00745.20.01.955.2022. 

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o projeto de Regularização Fundiária do 
Loteamento Vila Limoeiro, localizado Estrada 25, Bairro 
Jardim Limoeiro, Distrito Sede, Camaçari - Bahia.
Art. 2° - O projeto de regularização fundiária considerará 
as características da ocupação e da área ocupada para 
definir parâmetros urbanísticos e ambientais dos Lotes 
com edificações.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, EM  29 DE NOVEMBRO DE 2022.

VIVIAN ANGELIM FERREIRA
SECRETÁRIA DA HABITAÇÃO

TERMO DE   RETI-RATIFICAÇÃO   AO   SEXTO   
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2016, 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA DO 
OBJETO: Este Termo tem por finalidade Reti-ratificar o 
Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 253/2016, instrumento 
que foi firmado pelas partes em 17 de agosto de 2022, no 
tocante ao equívoco constatado na sua Cláusula Terceira. 
DA ALTERAÇÃO: Em razão do equívoco que se fez 
constar na Cláusula Terceira do Sexto Termo Aditivo ao 
Contrato nº 253/2016, ONDE SE LÊ: “O valor do contrato 
após as alterações da Cláusula Segunda do presente 
aditivo passa a ser R$ 12.103.483,13 (doze milhões, cento 
e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e treze 
centavos)”, LEIA-SE: “O valor do contrato após as 
alterações da Cláusula Segunda do presente aditivo passa 
a ser R$12.144.612,54 (doze milhões, cento e quarenta e 
quatro mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e quatro 
centavos)”. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário e termos aditivos, não modificadas 
por este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 09 
de setembro de 2022. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA MUNICÍPIO. AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS 
LTDA. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 

0006/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI E NUTRICASH SERVIÇOS LTDA. 

EMPRESA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 

finalidade alterar a Cláusula Quinta (DA VIGÊNCIA) do 

Contrato no 0006/2022, firmado originalmente firmado em 

06 de janeiro de 2022, conforme objeto retro citado. DO 

A SECRETÁRIA DA HABITAÇÃO, Estado da Bahia, no 
uso das competências que lhe foram atribuídas pelo 
decreto nº 7547/2021, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 00745.20.01.955.2022. 

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o projeto de Regularização Fundiária do 
Loteamento Vila Limoeiro, localizado Estrada 25, Bairro 
Jardim Limoeiro, Distrito Sede, Camaçari - Bahia.
Art. 2° - O projeto de regularização fundiária considerará 
as características da ocupação e da área ocupada para 
definir parâmetros urbanísticos e ambientais dos Lotes 
com edificações.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, EM  29 DE NOVEMBRO DE 2022.

VIVIAN ANGELIM FERREIRA
SECRETÁRIA DA HABITAÇÃO

TERMO DE   RETI-RATIFICAÇÃO   AO   SEXTO   
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2016, 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
EMPRESA AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA DO 
OBJETO: Este Termo tem por finalidade Reti-ratificar o 
Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 253/2016, instrumento 
que foi firmado pelas partes em 17 de agosto de 2022, no 
tocante ao equívoco constatado na sua Cláusula Terceira. 
DA ALTERAÇÃO: Em razão do equívoco que se fez 
constar na Cláusula Terceira do Sexto Termo Aditivo ao 
Contrato nº 253/2016, ONDE SE LÊ: “O valor do contrato 
após as alterações da Cláusula Segunda do presente 
aditivo passa a ser R$ 12.103.483,13 (doze milhões, cento 
e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e treze 
centavos)”, LEIA-SE: “O valor do contrato após as 
alterações da Cláusula Segunda do presente aditivo passa 
a ser R$12.144.612,54 (doze milhões, cento e quarenta e 
quatro mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e quatro 
centavos)”. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário e termos aditivos, não modificadas 
por este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 09 
de setembro de 2022. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA MUNICÍPIO. AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS 
LTDA. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 

0006/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI E NUTRICASH SERVIÇOS LTDA. 

EMPRESA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 

finalidade alterar a Cláusula Quinta (DA VIGÊNCIA) do 

Contrato no 0006/2022, firmado originalmente firmado em 

06 de janeiro de 2022, conforme objeto retro citado. DO 
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PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 

prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 

partir de 06 de janeiro de 2023, passará a viger até 06 de 

janeiro de 2024. DO PREÇO: Ficam mantidas as 

condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 

as disposições sobre o preço, no valor global de 

R$3.830.085,00 (três milhões, oitocentos e trinta mil e 

oitenta e cinco reais), o qual permanece inalterado, não 

sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 

vigência especificado na Cláusula anterior, renunciando à 

parte a qualquer tipo de atualização de valores contratuais. 

Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 

contrato original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 

inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 

disposições do Contrato originário não modificadas por 

este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 09, de 

novembro de 2022. HELDER ALMEIDA DE SOUZA. 

M U N I C Í P I O . N U T R I C A S H  S E RV I Ç O S  LT D A .  

CONTRATADA. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE N° 080/2021 QUE 

ACRÉSCIMO AO CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI E A ASSOCIAÇÃO CONTRATO ENTRE SI  

COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

PARAFUSO. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 

finalidade alterar a Cláusula QUARTA (DO PREÇO) do 

instrumento original, cujo objeto é citado na cláusula 

acima, visando atender as demandas da SEDUC de 

Camaçari. DO VALOR:  O contrato descrito na cláusula 

anterior sofrerá acréscimo do objeto no percentual de 

24,32432432432432% do valor global do contrato, o que 

corresponde ao valor de R$ 99.960, 21729729728 / 27 

(vinte e sete) alunos. Assim, seu valor global será 

modificado para R$ 510.907,78 (quinhentos e dez mil, 

novecentos e sete reais e setenta e oito centavos)", tendo 

sido apresentada solicitação de despesa para comprovar 

a existência de dotação orçamentária para fazer frente a 

tal acréscimo no presente exercício financeiro. Fica 

mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 

contrato original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 

inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 

disposições do Contrato originário e do posterior Termo 

Aditivo, não modificadas por este Instrumento. DA 

ASSINATURA: Camaçari-BA, 24 de outubro de 2022. 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE PARAFUSO. CONTRATADA. 

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0253/2016 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI E A EMPRESA AMF ENGENHARIA E 

SERVIÇOS LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 

PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 

prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 

partir de 06 de janeiro de 2023, passará a viger até 06 de 

janeiro de 2024. DO PREÇO: Ficam mantidas as 

condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 

as disposições sobre o preço, no valor global de 

R$3.830.085,00 (três milhões, oitocentos e trinta mil e 

oitenta e cinco reais), o qual permanece inalterado, não 

sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 

vigência especificado na Cláusula anterior, renunciando à 

parte a qualquer tipo de atualização de valores contratuais. 

Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 

contrato original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 

inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 

disposições do Contrato originário não modificadas por 

este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 09, de 

novembro de 2022. HELDER ALMEIDA DE SOUZA. 

M U N I C Í P I O . N U T R I C A S H  S E RV I Ç O S  LT D A .  

CONTRATADA. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE N° 080/2021 QUE 

ACRÉSCIMO AO CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI E A ASSOCIAÇÃO CONTRATO ENTRE SI  

COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

PARAFUSO. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 

finalidade alterar a Cláusula QUARTA (DO PREÇO) do 

instrumento original, cujo objeto é citado na cláusula 

acima, visando atender as demandas da SEDUC de 

Camaçari. DO VALOR:  O contrato descrito na cláusula 

anterior sofrerá acréscimo do objeto no percentual de 

24,32432432432432% do valor global do contrato, o que 

corresponde ao valor de R$ 99.960, 21729729728 / 27 

(vinte e sete) alunos. Assim, seu valor global será 

modificado para R$ 510.907,78 (quinhentos e dez mil, 

novecentos e sete reais e setenta e oito centavos)", tendo 

sido apresentada solicitação de despesa para comprovar 

a existência de dotação orçamentária para fazer frente a 

tal acréscimo no presente exercício financeiro. Fica 

mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 

contrato original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 

inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 

disposições do Contrato originário e do posterior Termo 

Aditivo, não modificadas por este Instrumento. DA 

ASSINATURA: Camaçari-BA, 24 de outubro de 2022. 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE PARAFUSO. CONTRATADA. 

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0253/2016 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI E A EMPRESA AMF ENGENHARIA E 

SERVIÇOS LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 

por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 

0253/2016, firmado originalmente firmado em 25 de 

outubro de 2016, conforme objeto retro citado. DO 

PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 

prorrogado por mais 08 (oito) meses, de modo que, a partir 

de 27 de dezembro  de 2022, passará a viger até 27 de 

Agosto de 2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as 

condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 

as disposições sobre o preço estipuladas pelo Contrato nº 

0253/2016, e termos Aditivos subsequentes. Fica mantida 

a forma de pagamento prevista no bojo do contrato 

original. DO SALDO REMANESCENTE: Para a execução 

do serviço objeto do contrato ora aditivado, declaram as 

partes que existe um saldo remanescente no valor de R$ 

6.618.560,31 ( seis milhões , seiscentos e dezoito reais, 

quinhentos e sessenta reais e trinta e um centavos), nada 

mais sendo devido à contratada além dessa importância 

para a conclusão do serviço contratado. DA 

RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 

vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 

originário não modificadas por este Instrumento. DA 

ASSINATURA: Camaçari-BA, 03 de Novembro de 2022. 

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA.  MUNICÍPIO. 

AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATADA.

DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

0164/2011 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI E A EMPRESA CBS CONSTRUTORA 

BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA. DO OBJETO: Este 

Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Sexta 

do Contrato nº 0164/2011, firmado originalmente firmado 

em 08 de junho de 2011, conforme objeto retro citado. DO 

PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 

prorrogado por mais 01 (um ) mês, de modo que, a partir de 

29 de dezembro de 2022, passará a viger até 29 de Janeiro 

de 2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 

negociais do pacto ora aditado, especialmente as 

disposições sobre o preço estipuladas pelo Contrato nº 

0164/2011. Fica mantida a forma de pagamento prevista 

no  bo jo  do  con t ra to  o r i g i na l .  DO SALDO 

REMANESCENTE: Para a execução do serviço objeto do 

contrato ora aditivado, declaram as partes que existe um 

saldo remanescente no valor de R$ 2.317.701,14 (dois 

milhões, trezentos e dezessete mil reais, setecentos e um 

reais e quatorze centavos). DA RATIFICAÇÃO: 

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 

Cláusulas e disposições do Contrato originário não 

modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 

Camaçari-BA, 03 de Novembro de 2022. JOSELENE 

CARDIM BARBOSA SOUZA.     MUNICÍPIO. CBS 

CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA. 

CONTRATADA. 

por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 

0253/2016, firmado originalmente firmado em 25 de 

outubro de 2016, conforme objeto retro citado. DO 

PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 

prorrogado por mais 08 (oito) meses, de modo que, a partir 

de 27 de dezembro  de 2022, passará a viger até 27 de 

Agosto de 2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as 

condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 

as disposições sobre o preço estipuladas pelo Contrato nº 

0253/2016, e termos Aditivos subsequentes. Fica mantida 

a forma de pagamento prevista no bojo do contrato 

original. DO SALDO REMANESCENTE: Para a execução 

do serviço objeto do contrato ora aditivado, declaram as 

partes que existe um saldo remanescente no valor de R$ 

6.618.560,31 ( seis milhões , seiscentos e dezoito reais, 

quinhentos e sessenta reais e trinta e um centavos), nada 

mais sendo devido à contratada além dessa importância 

para a conclusão do serviço contratado. DA 

RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 

vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 

originário não modificadas por este Instrumento. DA 

ASSINATURA: Camaçari-BA, 03 de Novembro de 2022. 

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA.  MUNICÍPIO. 

AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATADA.

DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

0164/2011 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI E A EMPRESA CBS CONSTRUTORA 

BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA. DO OBJETO: Este 

Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Sexta 

do Contrato nº 0164/2011, firmado originalmente firmado 

em 08 de junho de 2011, conforme objeto retro citado. DO 

PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 

prorrogado por mais 01 (um ) mês, de modo que, a partir de 

29 de dezembro de 2022, passará a viger até 29 de Janeiro 

de 2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 

negociais do pacto ora aditado, especialmente as 

disposições sobre o preço estipuladas pelo Contrato nº 

0164/2011. Fica mantida a forma de pagamento prevista 

no  bo jo  do  con t ra to  o r i g i na l .  DO SALDO 

REMANESCENTE: Para a execução do serviço objeto do 

contrato ora aditivado, declaram as partes que existe um 

saldo remanescente no valor de R$ 2.317.701,14 (dois 

milhões, trezentos e dezessete mil reais, setecentos e um 

reais e quatorze centavos). DA RATIFICAÇÃO: 

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 

Cláusulas e disposições do Contrato originário não 

modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 

Camaçari-BA, 03 de Novembro de 2022. JOSELENE 

CARDIM BARBOSA SOUZA.     MUNICÍPIO. CBS 

CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA. 

CONTRATADA. 
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TERMO ADITIVO AO PARA DO CONVÊNIO EXECUÇÃO 
TRABALHO SOCIAL ENTRE CAIXA CELEBRADO A 
ECONÔMICA FEDERAL  MUNICÍPIO DE E O
CAMAÇARI NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA 
MINHA VIDA PMCMV -FAR. DO OBJETO O presente - 
INSTRUMENTO objetivo 2. tem por alterar a Cláusula 
PRAZO Convênio firmado para execução do Trabalho do 
Social no empreendimento denominado CAMINHO RES 
DO , cadastrado no SIAPF sob o no , RIO 41568788
realizado conforme as diretrizes Minha Casa do Programa 
Minha Vida que . a a seguinte Fica o , passa ter redação:
instrumento contratual por prorrogado mais doze meses, 
podendo sofrer outras por prorrogações iguais ou 
inferiores períodos, legal A prorrogação respeitado o limite .
acima mencionada independentemente data de , da 
assinatura presente do Termo Aditivo produzirá , efeito a 
partir data do subsequente primeiro dia término ao da de 
vigência do Convênio ora aditado. Ficam ratificadas, em 
todos os seus termos e condições, as demais do Cláusulas 
Convênio tornandoora Termo aditado -, se este parte 
integrante e complementar daquele, fim de a que juntos 
produzam um  DA PUBLICAÇÃO: só efeito. A 
CONVENIADA a de do providenciará publicação extrato 
presente instrumento no órgão de publicação oficial do 
Município à providenciar publicação do , cabendo CAIXA a 
mesmo extrato no Diário Oficial União de conformidade da , 
com disposto parágrafo único do artigo Lei o no 61 da 
Federal no 8.666 93 forma da vigente. DO/ e na legislação  
FORO: - Justiça Federal de Seção Primeira Instância, 
Judiciária estado . DA ASSINATURA: do da Bahia
Camaçari-BA, 28 outubro de 2022. MUNICÍPIO.  de 
ANDERSON DOS SANTOS CARNEIRO. EM NOME DO 
FAR.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2022 AO 
CONTRATO N°0080/2022 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E 
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS E RUAS NÃO PAVIMENTADAS 
DA SEDE E COSTA NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – 
BAHIA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA AMM EMPREENDIMENTOS 
LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
5 7 7 . 2 8 7 . 8 0 5 - 0 6 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0080/2022, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:

TERMO ADITIVO AO PARA DO CONVÊNIO EXECUÇÃO 
TRABALHO SOCIAL ENTRE CAIXA CELEBRADO A 
ECONÔMICA FEDERAL  MUNICÍPIO DE E O
CAMAÇARI NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA 
MINHA VIDA PMCMV -FAR. DO OBJETO O presente - 
INSTRUMENTO objetivo 2. tem por alterar a Cláusula 
PRAZO Convênio firmado para execução do Trabalho do 
Social no empreendimento denominado CAMINHO RES 
DO , cadastrado no SIAPF sob o no , RIO 41568788
realizado conforme as diretrizes Minha Casa do Programa 
Minha Vida que . a a seguinte Fica o , passa ter redação:
instrumento contratual por prorrogado mais doze meses, 
podendo sofrer outras por prorrogações iguais ou 
inferiores períodos, legal A prorrogação respeitado o limite .
acima mencionada independentemente data de , da 
assinatura presente do Termo Aditivo produzirá , efeito a 
partir data do subsequente primeiro dia término ao da de 
vigência do Convênio ora aditado. Ficam ratificadas, em 
todos os seus termos e condições, as demais do Cláusulas 
Convênio tornandoora Termo aditado -, se este parte 
integrante e complementar daquele, fim de a que juntos 
produzam um  DA PUBLICAÇÃO: só efeito. A 
CONVENIADA a de do providenciará publicação extrato 
presente instrumento no órgão de publicação oficial do 
Município à providenciar publicação do , cabendo CAIXA a 
mesmo extrato no Diário Oficial União de conformidade da , 
com disposto parágrafo único do artigo Lei o no 61 da 
Federal no 8.666 93 forma da vigente. DO/ e na legislação  
FORO: - Justiça Federal de Seção Primeira Instância, 
Judiciária estado . DA ASSINATURA: do da Bahia
Camaçari-BA, 28 outubro de 2022. MUNICÍPIO.  de 
ANDERSON DOS SANTOS CARNEIRO. EM NOME DO 
FAR.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2022 AO 
CONTRATO N°0080/2022 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E 
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS E RUAS NÃO PAVIMENTADAS 
DA SEDE E COSTA NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – 
BAHIA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA AMM EMPREENDIMENTOS 
LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
5 7 7 . 2 8 7 . 8 0 5 - 0 6 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0080/2022, 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 : CONCORRÊNCIA 
011/2021. 

OBJETO: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: INCLUSÃO DE 
FONTE DE RECURSO

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°02/2022, 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, 01 de novembro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0223/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 15/12/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 16/12/2022, às 08h30min; Disputa: 
16/12/2022, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: . Licitação www.licitacoes-e.com.br
nº:976602. Tel.: (71) 3621-6776/6655 – Vanuzia da 
Silva Guedes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0224/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto - Contratação de 
empresa produtora especializada em Organização e 
Produção de eventos bem como contratação de 
artistas, bandas e grupos musicais de reconhecida 
notoriedade local para os festejos de natal e réveillon 
2022, na sede e costa do município de Camaçari. 
Acolhimento: 12/12/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 13/12/2022, às 08h00min; Disputa: 
13/12/2022, às 09h00min. (Horário Brasília). 
Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 976567. Tel.: (71) 3621-6817. Mateus 
Oliveira Souza – Pregoeiro da COMPEL.

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
011/2021. 

OBJETO: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: INCLUSÃO DE 
FONTE DE RECURSO

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°02/2022, 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, 01 de novembro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0223/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 15/12/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 16/12/2022, às 08h30min; Disputa: 
16/12/2022, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: . Licitação www.licitacoes-e.com.br
nº:976602. Tel.: (71) 3621-6776/6655 – Vanuzia da 
Silva Guedes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0224/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto - Contratação de 
empresa produtora especializada em Organização e 
Produção de eventos bem como contratação de 
artistas, bandas e grupos musicais de reconhecida 
notoriedade local para os festejos de natal e réveillon 
2022, na sede e costa do município de Camaçari. 
Acolhimento: 12/12/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 13/12/2022, às 08h00min; Disputa: 
13/12/2022, às 09h00min. (Horário Brasília). 
Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 976567. Tel.: (71) 3621-6817. Mateus 
Oliveira Souza – Pregoeiro da COMPEL.
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PORTARIA Nº 107/2022
DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

Adiar férias de servidor por razões de 
superior interesse público e dá outras 
providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da lei Orgânica do Município 
de Camaçari, Lei nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 
730, de 18 de maio de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 
2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 
24 de julho de 2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; 
Lei nº 1144, de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de 
julho de 2013;
Considerando o disposto no art. 87 c/c o art. 90, da Lei 
Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do 
Servidor Municipal);
Considerando a edição da Portaria nº 103 de 05 de outubro 
de 2022;

RESOLVE

Art. 1º. ADIAR, por razões de superior interesse público, 
as férias do servidor BRUNO OLIVEIRA SILVA, matrícula 
nº 1027, a partir do dia 17 de outubro de 2022.

	 	
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 17 de 
outubro de 2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE OUTUBRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 113/2022
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022

Adiar férias de servidor por razão de 
licença médica e dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da lei Orgânica do Município 
de Camaçari, Lei nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 
730, de 18 de maio de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 
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da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da lei Orgânica do Município 
de Camaçari, Lei nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 
730, de 18 de maio de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 
2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 
24 de julho de 2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; 
Lei nº 1144, de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de 
julho de 2013;
Considerando o disposto no art. 87 c/c o art. 90, da Lei 
Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do 
Servidor Municipal);
Considerando a edição da Portaria nº 103 de 05 de outubro 
de 2022;

RESOLVE

Art. 1º. ADIAR, por razões de superior interesse público, 
as férias do servidor BRUNO OLIVEIRA SILVA, matrícula 
nº 1027, a partir do dia 17 de outubro de 2022.

	 	
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 17 de 
outubro de 2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE OUTUBRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 113/2022
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022

Adiar férias de servidor por razão de 
licença médica e dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da lei Orgânica do Município 
de Camaçari, Lei nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 
730, de 18 de maio de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 

2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 
24 de julho de 2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; 
Lei nº 1144, de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de 
julho de 2013;

Considerando o disposto no art. 87 c/c o art. 90, da Lei 
Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do 
Servidor Municipal);

Considerando a edição da Portaria nº 109 de 31 de outubro 
de 2022;

RESOLVE

Art. 1º. ADIAR, por razões de licença médica, as férias do 
servidor GILMAR AZEVEDO DE SOUZA, matrícula nº 
101110, a partir do dia 17 de novembro de 2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 17 de 
novembro de 2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 116/2022
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

institui comissão de inventário de bens 
móveis, imóveis e de bens em almoxarifado 
pertencentes à superintendência de 
t rânsi to  e  t ransporte  públ ico de 
camaçari/ba, e dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto nº 
4521, de 05 de outubro de 2007.

RESOLVE

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Inventário de Bens 
Móveis, Imóveis e Bens em Almoxarifado pertencentes à 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 
Camaçari/BA.

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes 
membros, sob a presidência do primeiro:

I. LAIS SILVA SANTANA, matrícula nº 1004;

II. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, 
matrícula nº 1015192;  

III. MARILTON ALVES FALCÃO, matrícula nº 1015207.
Parágrafo Único:  Fica designado na qualidade de 
suplente a fim de substituir os titulares especificados nos 
incisos anteriores, o servidor VINICIOS OTACILIO 
OLIVEIRA SANTOS, matrícula nº 1015204. 

2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 
24 de julho de 2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; 
Lei nº 1144, de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de 
julho de 2013;

Considerando o disposto no art. 87 c/c o art. 90, da Lei 
Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do 
Servidor Municipal);

Considerando a edição da Portaria nº 109 de 31 de outubro 
de 2022;

RESOLVE

Art. 1º. ADIAR, por razões de licença médica, as férias do 
servidor GILMAR AZEVEDO DE SOUZA, matrícula nº 
101110, a partir do dia 17 de novembro de 2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 17 de 
novembro de 2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 116/2022
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

institui comissão de inventário de bens 
móveis, imóveis e de bens em almoxarifado 
pertencentes à superintendência de 
t rânsi to  e  t ransporte  públ ico de 
camaçari/ba, e dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto nº 
4521, de 05 de outubro de 2007.

RESOLVE

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Inventário de Bens 
Móveis, Imóveis e Bens em Almoxarifado pertencentes à 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 
Camaçari/BA.

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes 
membros, sob a presidência do primeiro:

I. LAIS SILVA SANTANA, matrícula nº 1004;

II. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, 
matrícula nº 1015192;  

III. MARILTON ALVES FALCÃO, matrícula nº 1015207.
Parágrafo Único:  Fica designado na qualidade de 
suplente a fim de substituir os titulares especificados nos 
incisos anteriores, o servidor VINICIOS OTACILIO 
OLIVEIRA SANTOS, matrícula nº 1015204. 
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Art. 3º São atribuições dos membros da comissão:

1.   Realizar o inventário anual de bens móveis, imóveis 
e bens em almoxarifado, promovendo o exame 
físico dos bens quanto à especificação e 
quantidade;

2.  Elaborar relatórios (Termos Circunstanciados) do 
inventário de bens móveis, imóveis e dos bens em 
almoxarifado da Prefeitura e Fundos Municipais 
existentes, indicando o saldo total apurado e o 
detalhamento das divergências encontradas 
(através de notas explicativas) que serão 
encaminhados junto à Prestação de Contas Anual 
do exercício de 2022.

Art. 4º Ao ser detectada pela Comissão a existência de 
bens julgados desnecessários e/ou inservíveis, será 
relatado o fato ao Setor de Patrimônio para ciência e 
providências cabíveis.

Art. 5º Os bens patrimoniais não localizados no dia da 
verificação física, sem justificativa do seu responsável, ou 
com justificativa não aceita pela Comissão, serão 
considerados extraviados e, nessa condição, serão 
relatadas para o Setor de Patrimônio tomar as devidas 
providências junto ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 6º Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 117/2022
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Constitui Comissão para proceder ao 
Inventário dos valores da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público – STT do 
Município de Camaçari/BA existentes em 
caixa e bancos e dá outras providencias.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto nº 
4521, de 05 de outubro de 2007.

RESOLVE

Art. 1º - Fica constituída Comissão para proceder ao 
Inventário dos valores da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do Município de Camaçari/BA e 
dos Fundos existentes em Caixa e Bancos, composta dos 
seguintes servidores: FRED DE OLIVEIRA LEITE, 
matrícula nº 1014, MARIA CAROLINA DE CARVALHO 
GALVÃO MOTTA, matrícula nº 1015180 e EDSON 
ROBERTO GOMES DA SILVA, matricula nº 101313, sob a 
presidência do primeiro.

Art. 3º São atribuições dos membros da comissão:

1.   Realizar o inventário anual de bens móveis, imóveis 
e bens em almoxarifado, promovendo o exame 
físico dos bens quanto à especificação e 
quantidade;

2.  Elaborar relatórios (Termos Circunstanciados) do 
inventário de bens móveis, imóveis e dos bens em 
almoxarifado da Prefeitura e Fundos Municipais 
existentes, indicando o saldo total apurado e o 
detalhamento das divergências encontradas 
(através de notas explicativas) que serão 
encaminhados junto à Prestação de Contas Anual 
do exercício de 2022.

Art. 4º Ao ser detectada pela Comissão a existência de 
bens julgados desnecessários e/ou inservíveis, será 
relatado o fato ao Setor de Patrimônio para ciência e 
providências cabíveis.

Art. 5º Os bens patrimoniais não localizados no dia da 
verificação física, sem justificativa do seu responsável, ou 
com justificativa não aceita pela Comissão, serão 
considerados extraviados e, nessa condição, serão 
relatadas para o Setor de Patrimônio tomar as devidas 
providências junto ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 6º Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 117/2022
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Constitui Comissão para proceder ao 
Inventário dos valores da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público – STT do 
Município de Camaçari/BA existentes em 
caixa e bancos e dá outras providencias.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto nº 
4521, de 05 de outubro de 2007.

RESOLVE

Art. 1º - Fica constituída Comissão para proceder ao 
Inventário dos valores da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do Município de Camaçari/BA e 
dos Fundos existentes em Caixa e Bancos, composta dos 
seguintes servidores: FRED DE OLIVEIRA LEITE, 
matrícula nº 1014, MARIA CAROLINA DE CARVALHO 
GALVÃO MOTTA, matrícula nº 1015180 e EDSON 
ROBERTO GOMES DA SILVA, matricula nº 101313, sob a 
presidência do primeiro.

Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de 
suplente a fim de substituir os titulares especificados nos 
incisos anteriores, a servidora PATRICIA SOARES DE 
ASSIS FERREIRA, matrícula nº 1077.

Art. 2º - A Comissão ora designada tem até o dia 06 de 
janeiro de 2023 para apresentar o Termo de Conferência 
de Caixa e o Termo de Conferência de Saldo Bancário, na 
forma dos anexos I e II deste Decreto, lavrado no último dia 
do mês de dezembro de 2022.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE        

          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 095/2022. Pregão Presencial 
n° 002/2022. Contrato n° 011/2022. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de 
dispositivos auxiliares de sinalização viária (cones, conão, 
barreira pantográfica, balizadores e etc) para atender às 
necessidades da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari, conforme especificações 
constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável do 
Edital.
Contratado: Oxford Comercio e Serviços de Montagem de 
Moveis Eireli. Valor global: R$ 166.580,00 (Cento e 
sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais). Período de 
vigência: até o dia 31 de Dezembro de 2022, com início na 
data da assinatura em 03 de Novembro de 2022; 
Fundamento legal da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores.

Camaçari-BA, 03 de Novembro de 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Processo Administrativo n° 132/2022. 2° Termo Aditivo ao 
Contrato n° 017/2021. Objeto: Este termo aditivo tem como 
objeto a alteração da cláusula terceira – do prazo de 
vigência - do contrato nº 017/2021, assinado em 17 de 
Novembro de 2021, cujo objeto é a prestação de serviço 
técnico especializado de assessoria administrativa, 
orçamentária e financeira.
Contratado: Resende Contabilidade e Auditoria Municipal 
Eireli. Valor global: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais). Período de vigência: 12 (doze) meses contados a 
partir de 17 de Novembro de 2022; Fundamento legal: Lei 
n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

Camaçari-BA, 16 de Novembro de 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de 
suplente a fim de substituir os titulares especificados nos 
incisos anteriores, a servidora PATRICIA SOARES DE 
ASSIS FERREIRA, matrícula nº 1077.

Art. 2º - A Comissão ora designada tem até o dia 06 de 
janeiro de 2023 para apresentar o Termo de Conferência 
de Caixa e o Termo de Conferência de Saldo Bancário, na 
forma dos anexos I e II deste Decreto, lavrado no último dia 
do mês de dezembro de 2022.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE        

          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 095/2022. Pregão Presencial 
n° 002/2022. Contrato n° 011/2022. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de 
dispositivos auxiliares de sinalização viária (cones, conão, 
barreira pantográfica, balizadores e etc) para atender às 
necessidades da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari, conforme especificações 
constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável do 
Edital.
Contratado: Oxford Comercio e Serviços de Montagem de 
Moveis Eireli. Valor global: R$ 166.580,00 (Cento e 
sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais). Período de 
vigência: até o dia 31 de Dezembro de 2022, com início na 
data da assinatura em 03 de Novembro de 2022; 
Fundamento legal da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores.

Camaçari-BA, 03 de Novembro de 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Processo Administrativo n° 132/2022. 2° Termo Aditivo ao 
Contrato n° 017/2021. Objeto: Este termo aditivo tem como 
objeto a alteração da cláusula terceira – do prazo de 
vigência - do contrato nº 017/2021, assinado em 17 de 
Novembro de 2021, cujo objeto é a prestação de serviço 
técnico especializado de assessoria administrativa, 
orçamentária e financeira.
Contratado: Resende Contabilidade e Auditoria Municipal 
Eireli. Valor global: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais). Período de vigência: 12 (doze) meses contados a 
partir de 17 de Novembro de 2022; Fundamento legal: Lei 
n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

Camaçari-BA, 16 de Novembro de 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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