
 

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 2023 
 

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 Município, resolve: 
 

TORNAR SEM EFEITO A NOMEAÇÃO do servidor 
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA FILHO, no cargo de 
Assistente de Secretário, símbolo GES I-B, da estrutura da 
Secretaria Serviços Públicos - SESP, publicado no Diário 
Oficial nº. 2068, página 1, de 13 de janeiro de 2023. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE JANEIRO DE 2023. 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO  

 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 

 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 015/2023 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 24/01/2023, 
ao apreciar os autos do Recurso de Ofício (REVELIA) nº 
003/2023, vinculado ao Auto de Infração nº 2707/2022, 
tendo como Recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais e Recorrido VOG RESERVA IMPERIAL 
E EMPREEND. SPE LTDA, DECIDIU, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso de ofício para MANTER o 
Auto de Infração.O inteiro teor da decisão estará disponível 
durante o prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de 
Administração do Conselho, a contar da publicação do 
presente. 

 
Camaçari-BA, 25 de janeiro de 2023. 

 
CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY 

PRESIDENTE 

RESOLUÇÃO Nº 016/2023 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 24/01/2023, 
ao apreciar os autos do Recurso de Ofício (REVELIA) nº 
004/2023, vinculado ao Auto de Infração nº 1709/2021, 
tendo como Recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais e Recorrido EMPREENDIMENTO VOG 
SÃO FRANCISCO SPE LTDA, DECIDIU, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso de ofício para MANTER o 
Auto de Infração. 
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente. 
 
Camaçari-BA, 25 de janeiro de 2023. 

 
CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY 

PRESIDENTE 

 
RESOLUÇÃO Nº 017/2023 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 24/01/2023, 
ao apreciar os autos dos Embargos Declaratórios nº 
122/2022, vinculado ao Auto de Infração nº 2929/2017, 
tendo como Recorrente a Fazenda Pública Municipal e 
Recorrido NOVA FÓRMULA CONSTRUTORA LTDA, 
DECIDIU, por maioria, DAR PROVIMENTO ao embargo 
para CANCELAR o Auto de Infração. 
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente. 
 
Camaçari-BA, 25 de janeiro de 2023. 

 
CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY 

PRESIDENTE 
 

RESOLUÇÃO Nº 018/2023 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 24/01/2023, 
ao apreciar os autos dos Embargos Declaratórios nº 
124/2022, vinculado ao Auto de Infração nº 2931/2017, 
tendo como Recorrente a Fazenda Pública Municipal e 
Recorrido NOVA FÓRMULA CONSTRUTORA LTDA, 
DECIDIU, por maioria, DAR PROVIMENTO ao embargo 
para CANCELAR o Auto de Infração. 
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente. 
 
Camaçari-BA, 25 de janeiro de 2023. 

 
CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY 

PRESIDENTE 
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PORTARIA Nº 002/2023 
DE 23 DE JANEIRO DE 2023 

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

 
RESOLVE 

 
Art. 1º – Designar o servidor Edmar de Melo e Silva 
Sobrinho, cargo de Coordenador, matrícula nº 61857 para 
desempenhar função de Fiscal do contrato nº 0266/2022, 
firmado com a empresa LOCAMEDI LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário. 
 
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 23 DE JANEIRO DE 
2023. 

 
 

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 002 / 2023 
11 DE JANEIRO DE 2023 

 
 
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2021, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
01925.22.09.461.2022 de 07 de julho de 2022,  
 
 

RESOLVE 
 

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de dois anos, à empresa CAIS 
ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob nº 21.205.236/0001-
34, com sede na Avenida Oceânica, nº 3638, Edifício 
Qualidados Empresarial, Sala 214, Rio Vermelho, 
Salvador/BA, para implantação de um empreendimento 
pluri residencial do tipo Village, localizado na Rua Alameda 
das Flores (Rua 8), Itacimirim, Município de Camaçari/BA, 
distrito de Monte Gordo, nas coordenadas UTM 603.420 
E / 8.604.120 S , composto de 04 blocos (A, B, C e D) e 02 
pavimentos (térreo + primeiro andar) de altura máxima de 
12 m, em uma área total de 2.986,29 m², com Área Total 
Construída de 1.703,31 m², inserida na poligonal da Zona 
de Expansão Controlada (ZEC 2), Macrozona MG-ZU.4 , 
conforme PDDU, Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 
2008. Esta Licença está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - adotar os critérios e procedimentos 
necessários para a gestão adequada da obra, 
disciplinando as seguintes ações, de forma a minimizar os 
impactos durante a fase de construção civil: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
do canteiro de obras, para serem coletados pela Limpeza 
Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná- lo à unidade de reaproveitamento, 
conforme critério a ser estabelecido pela LIMPEC e 
SEDUR; c) é proibido o lançamento de resíduos de 
qualquer natureza, nos corpos d ́água e/ou em qualquer 
outro local não licenciado; d ) atender o estabelecido na 
Resolução CONAMA, nº 307, de 05 de julho de 2002, 
quanto à redução, recuperação, reutilização e reciclagem 
de resíduos sólidos; e) instalar adequadamente no canteiro 
de obras, conforme legislação vigente, sistemas de 
tratamento de efluente doméstico e promover a limpeza 
dos mesmos, somente com empresas certificadas; f) 
destinar o efluente doméstico coletado, 
somente para unidades de tratamento licenciada; g) 
adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento, somente proveniente de jazidas 
licenciadas; h) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos 
equipamentos de proteção individual – EPI, aos 
funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora - 
NR nº 006/78, do Ministério do Trabalho; i) na conclusão 
da obra, remover todas as instalações do canteiro e 
recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II - 
implementar: a) programa de educação ambiental, voltado 
para os funcionários da obra, com ênfase na gestão dos 
resíduos, priorizando ações de sustentabilidade ambiental; 
III - apresentar, à esta CLA/SEDUR, no prazo de trinta 
dias: a) projeto aprovado pela EMBASA, para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário; b) projeto 
de drenagem de águas pluviais, contemplando redutores 
de velocidade; c ) Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil - 
PCMAT; e) Projeto de Combate a Incêndio aprovado pelo 
Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia ou pela 
Coordenadoria de Defesa Civil do município; f) 
outorga de água, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - INEMA do Estado da Bahia, em caso 
de utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluente em corpo hídrico e construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; g) projeto paisagístico 
da área do empreendimento, priorizando o uso de 
espécies nativas do bioma da Mata 
Atlântica; IV - implantar de imediato, placas de sinalização 
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e advertência, para alertar quanto ao tráfego de máquinas 
e veículos pesados, em pontos estratégicos, dentro e fora 
da área de trabalho, principalmente nas interações do 
sistema viário; V - manter os dispositivos de sinalização 
em perfeito estado de conservação; VI – apresentar a CLA/ 
SEDUR, no prazo de trinta dias, a 
Autorização de Supressão de Vegetação – ASV ou de 
Corte e Poda, emitida para intervenção na área; VII - 
garantir a estanqueidade das unidades que compõem o 
sistema de esgotamento sanitário; VIII - não ocupar nem 
modificar Área de Preservação Permanente - APP, sendo 
vedado: edificar, instalar equipamento e/ou materiais, 
desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à 
faixa de preservação de corpos hídricos, conforme 
estabelece a legislação vigente; IX - executar os projetos 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais, com acompanhamento 
técnico da obra - ATO, visando garantir o atendimento das 
normas técnicas pertinentes; X - atender aos parâmetros 
urbanísticos e ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido na 
Análise de Orientação Prévia - AOP nº 058/2022, de 26 de 
maio de 2022, emitida através do Processo Administrativo 
nº 01553.22.09.002.2022, de 27 de outubro de 2022, por 
esta SEDUR; XI - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração, que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03 de setembro de 2008.  
 
Art. 2.º Esta Licença refere-se a análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.  
 
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis 
à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA.  
 
Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 
caso haja o descumprimento das atividades previstas no 
Projeto Técnico, anexado ao processo.  
 
Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.  
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 11 DE 
JANEIRO DE 2023. 
 

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO  
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

 
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA  

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE 

 

PORTARIA N° 013/2023 
DE 05 DE JANEIRO DE 2023 

 
Dispõe sobre a aprovação de 
remembramento de 03 (três) áreas 

identificadas como Lotes 07 e 08, 
Quadra B, integrante do Loteamento 
São Jorge e Área Desmembrada do 
Lugar denominado Sucupió, com áreas 
de 5.075,00m², 6.177,00m² e 
5.994,00m², respectivamente, situadas 
na localidade do Sucupió, Abrantes, 
Distrito de Abrantes, neste Município de 
Camaçari, que serão unificadas para 
posterior desmembramento em duas 
novas áreas com 10.225,18m² e 
7.020,82m², na forma que indica:     

 
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 janeiro de 2021, 
publicada no Diário Oficial nº 1574, de 04 janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 03446.22.09.836.2022 de 25 de novembro de 2022, 
assim como as demais disposições de Direito pertinentes. 
 

RESOLVE 
 
Art. 1° - Aprovar o remembramento de 03 (tres) áreas 
identificadas como Lotes 07 e 08, Quadra B, integrante do 
Loteamento São Jorge e Área Desmembrada do Lugar 
denominado Sucupió, com 5.075,00m², 6.177,00m² e 
5.994,00m², respectivamente, situadas na localidade do 
Sucupió, Abrantes, Distrito de Abrantes, neste Município 
de Camaçari, onde serão unificadas para posterior 
desmembramento em duas novas áreas com 10.225,18m² 
e 7.020,82m²,  registradas no Cartório de Imóveis do 1º 
Ofício de Camaçari sob matrículas de nº 52.387, nº 52.388 
e nº 12.774 e já unificadas no Censo Imobiliário Municipal 
sob nº 61345. 
 
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade dos Srs. RAIMUNDO CEZAR GOIS DE 
MENEZES, portador do RG n° 01.411.691 09 SSP/BA e 
inscrito no CPF sob n° 268.960.105-25  e MARIA LUIZA 
GOMES GARRIDO, portador do RG n° 04.900.628 22 
SSP/BA e inscritos no CPF sob n° 899.696.695 91. 
Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas: 
 

LOTE 07  (Matrícula nº 52.387) 
 

 Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V.01, de 
coordenadas N 8.579.527,614m. e E 578.860,879m.; 
limitando-se entre a Rua Loteamento Sítio São Jorge e 
Lote n°08, deste, segue com azimute de 130°08'02" e 
distância de 50,00m., confrontando neste trecho com a 
Rua Loteamento São Jorge, até o vértice V.01A, de 
coordenadas N 8.579.495,338m. e E 578.899,117m.; deste 
segue com o azimute de 224°24'38" e distância de 
104,00m.,confrontando neste trecho com  o Lote de n° 08, 
até o  vértice V.05A, de coordenadas N 8.579.421,752m. e 
E 578.825,661m.;  deste, segue com  azimute de 304°
09'50" e distância de 50,00m., confrontando neste trecho 
com o Lote da Matrícula 12.774 de propriedade do Sr. 
Raimundo Cézar, até o vértice V.05, de coordenadas N 
8.579.457,640m. e E 578.790,846m.; deste, segue com  
azimute de 44°03'11" e distância de 99,00m., confrontando 
neste trecho com o Lote n° 06, até o vértice V.01, de 
coordenadas N 8.579.527,614m. e E 578.860,879m.; 
ponto inicial da descrição deste perímetro com 303,00m e 
área de 5.075,00m². Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
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e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39°.WGr/EGr , tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.  
 

LOTE 08 (Matrícula nº 52.388) 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V.01A, de 
coordenadas N 8.579.495,338m. e E 578.899,117m.; 
limitando-se entre a Rua Loteamento Sítio São Jorge e 
Lote n°09, deste, segue com azimute de 130°29'10" e 
distância de 58,00m., confrontando neste trecho com a 
Rua Loteamento São Jorge, até o vértice V.02, de 
coordenadas N 8.579.457,972m. e E 578.943,476m.; deste 
segue com o azimute de 225°36'28" e distância de 
109,00m.,confrontando neste trecho com  o Lote de n° 09, 
até o  vértice V.03, de coordenadas N 8.579.380,683m. e E 
578.866,616m.;  deste, segue com  azimute de 314°14'46" 
e distância de 58,00m., confrontando neste trecho com o 
Lote da  Matrícula 12.774, até o vértice V.05A, de 
coordenadas N 8.579.421,752m. e E 578.825,661m.; 
deste, segue com  azimute de 45°48'25" e distância de 
104,00m., confrontando neste trecho com o Lote n° 07, até 
o vértice V.01A, de coordenadas N 8.579.495,338m. e E 
578.899,117m.; ponto inicial da descrição deste perímetro 
com 329,00m e área de 6.177,00m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39°.WGr/EGr, tendo como o Datum o 
SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.  
 

ÁREA DESMEMBRADA DA FAZ. SUCUPIÓ (Matrícula 
nº 12.774) 

 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V.05, de 
coordenadas N 8.579.457,640m. e E 578.790,846m.; 
limitando-se com o Condomínio Residencial D Iara e o 
Lote n° 07, deste, segue com azimute de 130°16'39" e 
distância de 111,00m., confrontando neste trecho com  o 
Lote 07 e Lote 08, até o vértice V.03, de coordenadas N 
8.579.380,683m. e E 578.866,616m.; deste segue com o 
azimute de 224°24'38" e distância de 
54,00m.,confrontando neste trecho com  o Condomínio 
Monte Vernon Residencial, até o vértice V.03A de 
coordenadas N 8.579.340,915m. e E 578.830,085m.;  
deste, segue com  azimute de 307°26'16" e distância de 
111,00m., confrontando neste trecho com a Rua Sucupió, 
até o vértice V.03B, de coordenadas N 8.579.419,958m. e 
E 578.752,166m.; deste, segue com  azimute de 45°16'56" 
e distância de 54,00m., confrontando neste trecho com o 
Condomínio Residencial D Iara, até o vértice V.05, de 
coordenadas N 8.579.457,640m. e E 578.790,846m.; 
ponto inicial da descrição deste perímetro com 338,00m e 
área de 5.994,00m². Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39°.WGr/EGr , tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.  
 
Art. 3° - A área resultante do remembramento ficará assim 
descrita e caracterizada: 
 
 

ÁREA  UNIFICADA 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V.01, de 
coordenadas N 8.579.527,611m. e E 578.860,868m.; 
limitando-se entre a Rua Loteamento Sítio São Jorge e 
com o Lote de n°06, de propriedade do Sr. Demócrito 
Vieira Drumond, Matrícula n° 5565, CPF.460.007.635-49, 
deste, segue com azimute de 130°08'22" e distância de 
108,00m., confrontando neste trecho com a Rua 
Loteamento São Jorge, até o vértice V.02, de coordenadas 
N 8.579.457,941m. e E 578.943,540m.; deste segue com o 
azimute de 224°34'13" e distância de 163,00m., 
confrontando neste trecho com o Lote n° 09, Condomínio 
Vila Verde, e o Condomínio Monte Vernon Residencial, 
Matrícula n° 28.635, até o vértice V.03 de coordenadas N 
8.579.345,644m. e E 578.832,919m.; deste, segue com o 
azimute de 313°14'16" e distância de 111,00m., 
confrontando neste trecho com a Rua Sucupió, até o 
vértice V.04, de coordenadas N 8.579.419,9158m. e E 
578.752,167m.; deste segue com o azimute de 45°16'40" e 
distância de 153,00m., confrontando neste trecho com o 
Residencial D Iara (casas 05;06;07 e 08) e o Lote n° 06, de 
propriedade do Sr. Demócrito Vieira Drumond, Matrícula 
5565, CPF. 460.007.635-49, até o vértice V.01, de 
coordenadas N 8.579.527,611m. e E 578.860.868m.; ponto 
inicial da descrição deste perímetro com 527,23m e área 
de 17.246,00m². Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39°.WGr/EGr , tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.  
 
Art. 4° - As áreas resultantes do remembramento ficarão 
assim descritas e caracterizadas: 
 

LOTE 7 A 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V.03, de 
coordenadas N 8.579.345,644m. e E 578.832,919m.; 
limitando-se entre a Rua Sucupió e Condomínio Monte 
Vernon Residencial, Matrícula n° 28.635, deste, segue com 
azimute de 313°14'16" e distância de 111,00m., 
confrontando neste trecho com a Rua Sucupió, até o 
vértice V.04, de coordenadas N 8.579.420,788m. e E 
578.753,004m.; deste segue com o azimute de 45°16'40" e 
distância de 91,53m., confrontando neste trecho com o 
Residencial D Iara (casas 05;06;07 e 08) e o Lote n° 06, de 
propriedade do Sr. Demócrito Vieira Drumond, Matrícula 
5565, CPF. 460.007.635-49, até o vértice V.02D de 
coordenadas N 8.579.484,361m. e E 578.817,197m.; 
deste, segue com o azimute de 133°14'16" e distância de 
54,48m., confrontando neste trecho com o Lote da 
Matrícula 52.387, de propriedade da Sra. Maria Luiza 
Gomes Garrido, CPF. n° 899.696.695-91, até o vértice 
V.02C, de coordenadas N 8.579.446,777m. e E 
578.856,638m.; deste segue com o azimute de 224°27'00" 
e distância de 59,94m., confrontando neste trecho com o 
Lote da Matrícula 52.388, de propriedade da Sra. Maria 
Luiza Gomes Garrido, CPF. n° 899.696.695-91, e o Sr. 
Raimundo Cezar Goes de Menezes, CPF. 268.960.105-25, 
até o vértice V.02B de coordenadas N 8.579.403,838m. e 
E 578.814,823m.; deste, segue com azimute de 133°
14'16" e distância de 53,73m., confrontando neste trecho 
com o Lote da Matrícula 52.388, de propriedade da Sra. 
Maria Luiza Gomes Garrido, CPF. n° 899.696.695-91, e o 
Sr. Raimundo Cezar Goes de Menezes, CPF. 268.960.105
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-25, até o vértice V.02A, de coordenadas N 
8.579.367,031m. e E 578.853,977m.; deste, segue com 
azimute de 224°34'13" e distância de 35,40m., 
confrontando neste trecho com o Condomínio Monte 
Vernon Residencial, Matrícula n° 28.635, até o vértice 
V.03, de coordenadas N 8.579.345,644m. e E 
578.832.919m.; ponto inicial da descrição deste perímetro 
com 466,26m e área de 10.225,18m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39°.WGr/EGr , tendo como o Datum o 
SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.  

 
LOTE 7B 

 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V.03, de 
coordenadas N 8.579.345,644m. e E 578.832,919m.; 
limitando-se entre a Rua Sucupió e Condomínio Monte 
Vernon Residencial, Matrícula n° 28.635, deste, segue com 
azimute de 313°14'16" e distância de 111,00m., 
confrontando neste trecho com a Rua Sucupió, até o 
vértice V.04, de coordenadas N 8.579.420,788m. e E 
578.753,004m.; deste segue com o azimute de 45°16'40" e 
distância de 91,53m., confrontando neste trecho com o 
Residencial D Iara (casas 05;06;07 e 08) e o Lote n° 06, de 
propriedade do Sr. Demócrito Vieira Drumond, Matrícula 
5565, CPF. 460.007.635-49, até o vértice V.02D de 
coordenadas N 8.579.484,361m. e E 578.817,197m.; 
deste, segue com o azimute de 133°14'16" e distância de 
54,48m., confrontando neste trecho com o Lote da 
Matrícula 52.387, de propriedade da Sra. Maria Luiza 
Gomes Garrido, CPF. n° 899.696.695-91, até o vértice 
V.02C, de coordenadas N 8.579.446,777m. e E 
578.856,638m.; deste segue com o azimute de 224°27'00" 
e distância de 59,94m., confrontando neste trecho com o 
Lote da Matrícula 52.388, de propriedade da Sra. Maria 
Luiza Gomes Garrido, CPF. n° 899.696.695-91, e o Sr. 
Raimundo Cezar Goes de Menezes, CPF. 268.960.105-25, 
até o vértice V.02B de coordenadas N 8.579.403,838m. e 
E 578.814,823m.; deste, segue com azimute de 133°
14'16" e distância de 53,73m., confrontando neste trecho 
com o Lote da Matrícula 52.388, de propriedade da Sra. 
Maria Luiza Gomes Garrido, CPF. n° 899.696.695-91, e o 
Sr. Raimundo Cezar Goes de Menezes, CPF. 268.960.105
-25, até o vértice V.02A, de coordenadas N 
8.579.367,031m. e E 578.853,977m.; deste, segue com 
azimute de 224°34'13" e distância de 35,40m., 
confrontando neste trecho com o Condomínio Monte 
Vernon Residencial, Matrícula n° 28.635, até o vértice 
V.03, de coordenadas N 8.579.345,644m. e E 
578.832.919m.; ponto inicial da descrição deste perímetro 
com 398,42m e área de 7.020,82m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39°.WGr/EGr , tendo como o Datum o 
SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 
  
Art. 5º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade Técnica 
do Técnico em Agrimensura, Francisco Carlos Cavalcanti, 
Registro junto ao CREA nº 38412411587, nos termos da 
TRT nº BR20200753447. 
 
 

Art. 6° - A aprovação desta Portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel. 
 
Art. 7° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei. 
 
Art. 8° - 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, DE 05 DE JANEIRO DE 2023. 
 
 

AGDA SILVA COSTA 
DIRETORIA DE URBANISMO  

 
ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE 

 
 

PORTARIA N° 025/2023 
DE 11 DE JANEIRO DE 2023 

 
Dispõe sobre a aprovação do 
Amembramento de 03 (três) terrenos, 
designados como Área de terra 
denominada 54-A, Área de terra 
denominada 54-B e Área de terra 
desmembrada da maior porção da 
Fazenda Camaçari, com área de 
710,4m², 749,53m² e 361,86m² 
respectivamente, localizados na Rua 
Eixo Urbano Central e Rua do 
Migrante, Centro, Distrito de Sede, no 
Município de Camaçari, para totalizar 
em uma nova área com 1.821,80m², 
na forma que indica: 
 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 3593.22.09.836.2022, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes. 

 
RESOLVE 

 
Art. 1°- Aprovar o Amembramento de 03 (três) terrenos, 
designados como Área de terra denominada 54-A, Área de 
terra denominada 54-B e Área de terra desmembrada da 
maior porção da Fazenda Camaçari, com área de 710,4m², 
749,53m² e 361,86m² respectivamente, localizados na Rua 
Eixo Urbano Central e Rua do Migrante, Centro, Distrito de 
Sede, no Município de Camaçari, sendo os referidos 
terrenos registrados no Cartório de Registro de Imóveis 2º 
Ofício, sob matrículas n° 33264, nº 33265 e n° 5004, e 
Inscrições Municipais sob. n°s 17483, 2032962 e 75455, 
para totalizar em uma nova área com 1.821,80 m².  
 
Parágrafo único– As áreas ora Amembradas são de 
propriedade da Empresa LMRL PATRIMONIAL LTDA, 
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inscrita no CNPJ nº 43.337.528/0001-63, representada 
nesse ato pelo seu sócio administrador RAFAEL DE 
ANDRADE LEAL, pessoa física, titular da Carteira de 
Identidade nº 0979777216 SSP/BA inscrito no CPF/MF sob 
o nº 025.642.175 75. 
 
Art. 2°- A situação atual das áreas estão assim descritas: 
 

ÁREA 54 A (MAT. 33.264) 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice L M 0031, 
de coordenadas N 8.595.514,342 m. e E 573.219,300 m., 
situado no limite com RUA EIXO URBANO CENTRAL E O 
SENHOR MÁRIO B. PINTO, deste, segue com  azimute 
de 90°39'53" e distância de 7,37 m., confrontando neste 
trecho com SENHOR MÁRIO B. PINTO, até o vértice L M 
0032, de coordenadas N 8.595.514,257 m. e E 
573.226,667 m.;  deste, segue com  azimute de 90°31'58" 
e distância de 7,63 m., confrontando neste trecho com 
SENHOR MÁRIO B. PINTO, até o vértice L M 0033, de 
coordenadas N 8.595.514,186 m. e E 573.234,293 m.;  
deste, segue com  azimute de 91°02'44" e distância de 
3,92 m., confrontando neste trecho com , até o vértice L M 
0034, de coordenadas N 8.595.514,114 m. e E 
573.238,212 m.;  deste, segue com  azimute de 89°31'37" 
e distância de 10,51 m., confrontando neste trecho com 
SENHOR MÁRIO B. PINTO, até o vértice L M 0035, de 
coordenadas N 8.595.514,201 m. e E 573.248,719 m.;  
deste, segue com  azimute de 90°59'52" e distância de 
7,03 m., confrontando neste trecho com , até o vértice L M 
0036, de coordenadas N 8.595.514,078 m. e E 
573.255,744 m.;  deste, segue com  azimute de 89°56'00" 
e distância de 8,34 m., confrontando neste trecho com 
SENHOR MÁRIO B. PINTO, até o vértice L M 0037, de 
coordenadas N 8.595.514,088 m. e E 573.264,082 m.;  
deste, segue com  azimute de 91°06'28" e distância de 
9,79 m., confrontando neste trecho com , até o vértice L M 
0038, de coordenadas N 8.595.513,899 m. e E 
573.273,866 m.;  deste, segue com  azimute de 89°36'36" 
e distância de 2,86 m., confrontando neste trecho com 
SENHOR MÁRIO B. PINTO, até o vértice L M 0039, de 
coordenadas N 8.595.513,918 m. e E 573.276,724 m.;  
deste, segue com  azimute de 183°15'42" e distância de 
6,35 m., confrontando neste trecho com IMOVEL DE 
MATRICULA: 5004, até o vértice L M 0039A, de 
coordenadas N 8.595.507,580 m. e E 573.276,363 m.;  
deste, segue com  azimute de 182°55'57" e distância de 
4,47 m., confrontando neste trecho com , até o vértice L M 
0039B, de coordenadas N 8.595.503,112 m. e E 
573.276,134 m.;  deste, segue com  azimute de 184°56'39" 
e distância de 2,22 m., confrontando neste trecho com 
IMOVEL 54-B, até o vértice L M 0039C, de coordenadas N 
8.595.500,905 m. e E 573.275,943 m.;  deste, segue com  
azimute de 271°48'56" e distância de 57,64 m., 
confrontando neste trecho com RUA EIXO URBANO 
CENTRAL, até o vértice L M 0028, de coordenadas N 
8.595.502,731 m. e E 573.218,334 m.;  deste, segue com  
azimute de 2°10'02" e distância de 1,71 m., confrontando 
neste trecho com , até o vértice L M 0029, de coordenadas 
N 8.595.504,445 m. e E 573.218,399 m.;  deste, segue 
com  azimute de 1°05'46" e distância de 1,48 m., 
confrontando neste trecho com RUA EIXO URBANO 
CENTRAL, até o vértice L M 0030, de coordenadas N 
8.595.505,921 m. e E 573.218,427 m.;  deste, segue com  
azimute de 5°55'11" e distância de 8,47 m., confrontando 
neste trecho com RUA EIXO URBANO CENTRAL, até o 
vértice L M 0031, de coordenadas N 8.595.514,342 m. e E 
573.219,300 m.;   ponto inicial da descrição deste 

perímetro com 139,76m e área de 710,41m². 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, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.  

 
ÁREA 54 B (MAT. 33.265) 

 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice L M 0028, 
de coordenadas N 8.595.502,731 m. e E 573.218,334 m., 
situado no limite com, A RUA EIXO URBANO CENTRAL 
E O IMOVEL 54-A, deste, segue com  azimute de 91°
48'56" e distância de 57,64 m., confrontando neste trecho 
com O IMOVEL 54-A o vértice L M 0039C, de 
coordenadas N 8.595.500,905 m. e E 573.275,943 m.;  
deste, segue com  azimute de 184°56'39" e distância de 
1,89 m., confrontando neste trecho com IMOVEL DE 
MATRICULA: 5004 o vértice L M 0013B, de coordenadas 
N 8.595.499,022 m. e E 573.275,780 m.;  deste, segue 
com  azimute de 183°22'41" e distância de 3,58 m., 
confrontando neste trecho com o vértice L M 0013A, de 
coordenadas N 8.595.495,453 m. e E 573.275,570 m.;  
deste, segue com  azimute de 190°06'54" e distância de 
7,30 m., confrontando neste trecho com IMOVEL DE 
MATRICULA: 5004 o vértice L M 0013, de coordenadas N 
8.595.488,270 m. e E 573.274,288 m.;  deste, segue com  
azimute de 279°18'18" e distância de 0,15 m., 
confrontando neste trecho com o vértice L M 0014, de 
coordenadas N 8.595.488,294 m. e E 573.274,140 m.;  
deste, segue com  azimute de 185°13'48" e distância de 
0,49 m., confrontando neste trecho com IMOVEL DE 
MATRICULA: 5004 o vértice L M 0015, de coordenadas N 
8.595.487,805 m. e E 573.274,096 m.;  deste, segue com  
azimute de 270°41'49" e distância de 2,39 m., 
confrontando neste trecho com DOM PEDRINHO 
ESCOLA INFANTIL o vértice L M 0016, de coordenadas N 
8.595.487,834 m. e E 573.271,710 m.;  deste, segue com  
azimute de 273°55'18" e distância de 2,83 m., 
confrontando neste trecho com o vértice L M 0017, de 
coordenadas N 8.595.488,027 m. e E 573.268,887 m.;  
deste, segue com  azimute de 318°43'15" e distância de 
0,10 m., confrontando neste trecho com DOM PEDRINHO 
ESCOLA INFANTIL o vértice L M 0018, de coordenadas N 
8.595.488,106 m. e E 573.268,818 m.;  deste, segue com  
azimute de 272°07'39" e distância de 4,06 m., 
confrontando neste trecho com o vértice L M 0019, de 
coordenadas N 8.595.488,257 m. e E 573.264,757 m.;  
deste, segue com  azimute de 270°54'56" e distância de 
5,50 m., confrontando neste trecho com DOM PEDRINHO 
ESCOLA INFANTIL o vértice L M 0020, de coordenadas N 
8.595.488,345 m. e E 573.259,254 m.;  deste, segue com  
azimute de 271°42'03" e distância de 9,37 m., 
confrontando neste trecho com o vértice L M 0021, de 
coordenadas N 8.595.488,623 m. e E 573.249,889 m.;  
deste, segue com  azimute de 271°37'24" e distância de 
10,08 m., confrontando neste trecho com DOM 
PEDRINHO ESCOLA INFANTIL o vértice L M 0022, de 
coordenadas N 8.595.488,908 m. e E 573.239,814 m.;  
deste, segue com  azimute de 271°54'47" e distância de 
12,73 m., confrontando neste trecho com WIZARD - KIDS 
o vértice L M 0023, de coordenadas N 8.595.489,333 m. e 
E 573.227,089 m.;  deste, segue com  azimute de 271°
12'50" e distância de 9,14 m., confrontando neste trecho 
com o vértice L M 0024, de coordenadas N 8.595.489,527 
m. e E 573.217,955 m.;  deste, segue com  azimute de 
353°50'56" e distância de 0,58 m., confrontando neste 
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trecho com RUA EIXO URBANO CENTRAL o vértice L M 
0025, de coordenadas N 8.595.490,105 m. e E 
573.217,892 m.;  deste, segue com  azimute de 2°19'50" e 
distância de 3,14 m., confrontando neste trecho com o 
vértice L M 0026, de coordenadas N 8.595.493,241 m. e E 
573.218,020 m.;  deste, segue com  azimute de 357°51'44" 
e distância de 0,60 m., confrontando neste trecho com 
RUA EIXO URBANO CENTRAL o vértice L M 0027, de 
coordenadas N 8.595.493,843 m. e E 573.217,998 m.;  
deste, segue com  azimute de 2°10'02" e distância de 8,89 
m., confrontando neste trecho com RUA EIXO URBANO 
CENTRAL o vértice L M 0028, de coordenadas N 
8.595.502,731 m. e E 573.218,334 m.;   ponto inicial da 
descrição deste perímetro com 140,46m e área de 
749,53m². 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, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.  
 
ÁREA DE TERRA DESM. DA MAIOR PORÇÃO DA FAZ. 

CAMAÇARI (MAT. 5004) 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice L M 0001, 
de coordenadas N 8.595.521,670 m. e E 573.275,975 m., 
situado no limite com, SENHOR MÁRIO B. PINTO deste, 
segue com azimute de 106°17'40" e distância de 5,18 m., 
confrontando neste trecho com SENHOR MÁRIO B. 
PINTO o vértice L M 0002, de coordenadas N 
8.595.520,218 m. e E 573.280,944 m.;  deste, segue com  
azimute de 105°59'52" e distância de 9,71 m., 
confrontando neste trecho com SENHOR MÁRIO B. 
PINTO o vértice L M 0003, de coordenadas N 
8.595.517,541 m. e E 573.290,280 m.;  deste, segue com  
azimute de 104°56'21" e distância de 7,57 m., 
confrontando neste trecho com SENHOR MÁRIO B. 
PINTO o vértice L M 0004, de coordenadas N 
8.595.515,589 m. e E 573.297,598 m.;  deste, segue com  
azimute de 222°29'21" e distância de 3,50 m., 
confrontando neste trecho com RUA DO MIGRANTE o 
vértice L M 0005, de coordenadas N 8.595.513,007 m. e E 
573.295,233 m.;  deste, segue com  azimute de 223°16'06" 
e distância de 5,95 m., confrontando neste trecho com o 
vértice L M 0006, de coordenadas N 8.595.508,673 m. e E 
573.291,153 m.;  deste, segue com  azimute de 220°01'34" 
e distância de 5,96 m., confrontando neste trecho com 
RUA DO MIGRANTE o vértice L M 0007, de coordenadas 
N 8.595.504,110 m. e E 573.287,321 m.;  deste, segue 
com  azimute de 211°55'23" e distância de 5,75 m., 
confrontando neste trecho com o vértice L M 0008, de 
coordenadas N 8.595.499,228 m. e E 573.284,279 m.;  
deste, segue com  azimute de 209°40'56" e distância de 
3,17 m., confrontando neste trecho com RUA DO 
MIGRANTE o vértice L M 0009, de coordenadas N 
8.595.496,475 m. e E 573.282,710 m.;  deste, segue com  
azimute de 205°34'25" e distância de 2,96 m., 
confrontando neste trecho com o vértice L M 0010, de 
coordenadas N 8.595.493,808 m. e E 573.281,434 m.;  
deste, segue com  azimute de 206°49'13" e distância de 
6,72 m., confrontando neste trecho com RUA DO 
MIGRANTE o vértice L M 0011, de coordenadas N 
8.595.487,808 m. e E 573.278,401 m.;  deste, segue com  
azimute de 270°04'26" e distância de 1,42 m., 
confrontando neste trecho com DOM PEDRINHO 
ESCOLA INFANTIL o vértice L M 0012, de coordenadas N 
8.595.487,810 m. e E 573.276,978 m.;  deste, segue com  

azimute de 279°41'55" e distância de 2,73 m., 
confrontando neste trecho com DOM PEDRINHO 
ESCOLA INFANTIL o vértice L M 0013, de coordenadas N 
8.595.488,270 m. e E 573.274,288 m.;  deste, segue com  
azimute de 10°06'54" e distância de 7,30 m., confrontando 
neste trecho com LOTE 54-B o vértice L M 0013A, de 
coordenadas N 8.595.495,453 m. e E 573.275,570 m.;  
deste, segue com  azimute de 3°22'41" e distância de 3,58 
m., confrontando neste trecho com o vértice L M 0013B, 
de coordenadas N 8.595.499,022 m. e E 573.275,780 m.;  
deste, segue com  azimute de 4°56'39" e distância de 4,11 
m., confrontando neste trecho com LOTE 54-B o vértice L 
M 0039B, de coordenadas N 8.595.503,112 m. e E 
573.276,134 m.;  deste, segue com  azimute de 2°55'57" e 
distância de 4,47 m., confrontando neste trecho com LOTE 
54-A o vértice L M 0039A, de coordenadas N 
8.595.507,580 m. e E 573.276,363 m.;  deste, segue com  
azimute de 3°15'42" e distância de 6,47 m., confrontando 
neste trecho com LOTE 54-A o vértice L M 0040, de 
coordenadas N 8.595.514,043 m. e E 573.276,731 m.;  
deste, segue com  azimute de 354°41'59" e distância de 
4,31 m., confrontando neste trecho com SENHOR MÁRIO 
B. PINTO o vértice L M 0041, de coordenadas N 
8.595.518,338 m. e E 573.276,333 m.;  deste, segue com  
azimute de 353°52'01" e distância de 3,35 m., 
confrontando neste trecho com SENHOR MÁRIO B. 
PINTO o vértice L M 0001, de coordenadas N 
8.595.521,670 m. e E 573.275,975 m.;   ponto inicial da 
descrição deste perímetro com 94,22m e área de 
361,86m². 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, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.  
 
Art. 3°- A área resultante do Amembramento ficará assim 
descrita e caracterizada: 
 

ÁREA UNIFICADA RESULTANTE 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice L M 0001, 
de coordenadas N 8.595.521,670 m. e E 573.275,975 m., 
situado no limite com  SENHOR MÁRIO B. PINTO deste, 
segue com  azimute de 106°17'40" e distância de 5,18 m., 
confrontando neste trecho com SENHOR MÁRIO B. 
PINTO  vértice L M 0002, de coordenadas N 
8.595.520,218 m. e E 573.280,944 m.;  deste, segue com  
azimute de 105°59'52" e distância de 9,71 m., 
confrontando neste trecho com   vértice L M 0003, de 
coordenadas N 8.595.517,541 m. e E 573.290,280 m.;  
deste, segue com  azimute de 104°56'21" e distância de 
7,57 m., confrontando neste trecho com SENHOR MÁRIO 
B. PINTO  vértice L M 0004, de coordenadas N 
8.595.515,589 m. e E 573.297,598 m.;  deste, segue com  
azimute de 222°29'21" e distância de 3,50 m., 
confrontando neste trecho com RUA DO MIGRANTE  
vértice L M 0005, de coordenadas N 8.595.513,007 m. e E 
573.295,233 m.;  deste, segue com  azimute de 223°16'06" 
e distância de 5,95 m., confrontando neste trecho com   
vértice L M 0006, de coordenadas N 8.595.508,673 m. e E 
573.291,153 m.;  deste, segue com  azimute de 220°01'34" 
e distância de 5,96 m., confrontando neste trecho com 
RUA DO MIGRANTE  vértice L M 0007, de coordenadas N 
8.595.504,110 m. e E 573.287,321 m.;  deste, segue com  
azimute de 211°55'23" e distância de 5,75 m., 
confrontando neste trecho com   vértice L M 0008, de 
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coordenadas N 8.595.499,228 m. e E 573.284,279 m.;  
deste, segue com  azimute de 209°40'56" e distância de 
3,17 m., confrontando neste trecho com RUA DO 
MIGRANTE  vértice L M 0009, de coordenadas N 
8.595.496,475 m. e E 573.282,710 m.;  deste, segue com  
azimute de 205°34'25" e distância de 2,96 m., 
confrontando neste trecho com   vértice L M 0010, de 
coordenadas N 8.595.493,808 m. e E 573.281,434 m.;  
deste, segue com  azimute de 206°49'13" e distância de 
6,72 m., confrontando neste trecho com RUA DO 
MIGRANTE  vértice L M 0011, de coordenadas N 
8.595.487,808 m. e E 573.278,401 m.;  deste, segue com  
azimute de 270°04'26" e distância de 1,42 m., 
confrontando neste trecho com DOM PEDRINHO 
ESCOLA INFANTIL  vértice L M 0012, de coordenadas N 
8.595.487,810 m. e E 573.276,978 m.;  deste, segue com  
azimute de 279°41'55" e distância de 2,73 m., 
confrontando neste trecho com   vértice L M 0013, de 
coordenadas N 8.595.488,270 m. e E 573.274,288 m.;  
deste, segue com  azimute de 279°18'18" e distância de 
0,15 m., confrontando neste trecho com DOM PEDRINHO 
ESCOLA INFANTIL  vértice L M 0014, de coordenadas N 
8.595.488,294 m. e E 573.274,140 m.;  deste, segue com  
azimute de 185°13'48" e distância de 0,49 m., 
confrontando neste trecho com   vértice L M 0015, de 
coordenadas N 8.595.487,805 m. e E 573.274,096 m.;  
deste, segue com  azimute de 270°41'49" e distância de 
2,39 m., confrontando neste trecho com DOM PEDRINHO 
ESCOLA INFANTIL  vértice L M 0016, de coordenadas N 
8.595.487,834 m. e E 573.271,710 m.;  deste, segue com  
azimute de 273°55'18" e distância de 2,83 m., 
confrontando neste trecho com vértice L M 0017, de 
coordenadas N 8.595.488,027 m. e E 573.268,887 m.;  
deste, segue com  azimute de 318°43'15" e distância de 
0,10 m., confrontando neste trecho com DOM PEDRINHO 
ESCOLA INFANTIL  vértice L M 0018, de coordenadas N 
8.595.488,106 m. e E 573.268,818 m.;  deste, segue com  
azimute de 272°07'39" e distância de 4,06 m., 
confrontando neste trecho com   vértice L M 0019, de 
coordenadas N 8.595.488,257 m. e E 573.264,757 m.;  
deste, segue com  azimute de 270°54'56" e distância de 
5,50 m., confrontando neste trecho com   vértice L M 0020, 
de coordenadas N 8.595.488,345 m. e E 573.259,254 m.;  
deste, segue com  azimute de 271°42'03" e distância de 
9,37 m., confrontando neste trecho com DOM PEDRINHO 
ESCOLA INFANTIL  vértice L M 0021, de coordenadas N 
8.595.488,623 m. e E 573.249,889 m.;  deste, segue com  
azimute de 271°37'24" e distância de 10,08 m., 
confrontando neste trecho com WIZARD - KIDS  vértice L 
M 0022, de coordenadas N 8.595.488,908 m. e E 
573.239,814 m.;  deste, segue com  azimute de 271°54'47" 
e distância de 12,73 m., confrontando neste trecho com   
vértice L M 0023, de coordenadas N 8.595.489,333 m. e E 
573.227,089 m.;  deste, segue com  azimute de 271°12'50" 
e distância de 9,14 m., confrontando neste trecho com 
WIZARD - KIDS  vértice L M 0024, de coordenadas N 
8.595.489,527 m. e E 573.217,955 m.;  deste, segue com  
azimute de 353°50'56" e distância de 0,58 m., 
confrontando neste trecho com RUA EIXO URBANO 
CENTRAL  vértice L M 0025, de coordenadas N 
8.595.490,105 m. e E 573.217,892 m.;  deste, segue com  
azimute de 2°19'50" e distância de 3,14 m., confrontando 
neste trecho com   vértice L M 0026, de coordenadas N 
8.595.493,241 m. e E 573.218,020 m.;  deste, segue com  
azimute de 357°51'44" e distância de 0,60 m., 
confrontando neste trecho com RUA EIXO URBANO 
CENTRAL  vértice L M 0027, de coordenadas N 
8.595.493,843 m. e E 573.217,998 m.;  deste, segue com  

azimute de 2°10'02" e distância de 8,89 m., confrontando 
neste trecho com   vértice L M 0028, de coordenadas N 
8.595.502,731 m. e E 573.218,334 m.;  deste, segue com  
azimute de 2°10'02" e distância de 1,71 m., confrontando 
neste trecho com RUA EIXO URBANO CENTRAL  vértice 
L M 0029, de coordenadas N 8.595.504,445 m. e E 
573.218,399 m.;  deste, segue com  azimute de 1°05'46" e 
distância de 1,48 m., confrontando neste trecho com   
vértice L M 0030, de coordenadas N 8.595.505,921 m. e E 
573.218,427 m.;  deste, segue com  azimute de 5°55'11" e 
distância de 8,47 m., confrontando neste trecho com RUA 
EIXO URBANO CENTRAL  vértice L M 0031, de 
coordenadas N 8.595.514,342 m. e E 573.219,300 m.;  
deste, segue com  azimute de 90°39'53" e distância de 
7,37 m., confrontando neste trecho com SENHOR MÁRIO 
B. PINTO  vértice L M 0032, de coordenadas N 
8.595.514,257 m. e E 573.226,667 m.;  deste, segue com  
azimute de 90°31'58" e distância de 7,63 m., confrontando 
neste trecho com   vértice L M 0033, de coordenadas N 
8.595.514,186 m. e E 573.234,293 m.;  deste, segue com  
azimute de 91°02'44" e distância de 3,92 m., confrontando 
neste trecho com SENHOR MÁRIO B. PINTO  vértice L M 
0034, de coordenadas N 8.595.514,114 m. e E 
573.238,212 m.;  deste, segue com  azimute de 89°31'37" 
e distância de 10,51 m., confrontando neste trecho com   
vértice L M 0035, de coordenadas N 8.595.514,201 m. e E 
573.248,719 m.;  deste, segue com  azimute de 90°59'52" 
e distância de 7,03 m., confrontando neste trecho com 
SENHOR MÁRIO B. PINTO  vértice L M 0036, de 
coordenadas N 8.595.514,078 m. e E 573.255,744 m.;  
deste, segue com  azimute de 89°56'00" e distância de 
8,34 m., confrontando neste trecho com   vértice L M 0037, 
de coordenadas N 8.595.514,088 m. e E 573.264,082 m.;  
deste, segue com  azimute de 91°06'28" e distância de 
9,79 m., confrontando neste trecho com SENHOR MÁRIO 
B. PINTO  vértice L M 0038, de coordenadas N 
8.595.513,899 m. e E 573.273,866 m.;  deste, segue com  
azimute de 89°36'36" e distância de 2,86 m., confrontando 
neste trecho com   vértice L M 0039, de coordenadas N 
8.595.513,918 m. e E 573.276,724 m.;  deste, segue com  
azimute de 3°15'42" e distância de 0,12 m., confrontando 
neste trecho com SENHOR MÁRIO B. PINTO  vértice L M 
0040, de coordenadas N 8.595.514,043 m. e E 
573.276,731 m.;  deste, segue com  azimute de 354°41'59" 
e distância de 4,31 m., confrontando neste trecho com   
vértice L M 0041, de coordenadas N 8.595.518,338 m. e E 
573.276,333 m.;  deste, segue com  azimute de 353°52'01" 
e distância de 3,35 m., confrontando neste trecho com 
SENHOR MÁRIO B. PINTO  vértice L M 0001, de 
coordenadas N 8.595.521,670 m. e E 573.275,975 m.;   
ponto inicial da descrição deste perímetro com 207,56m e 
área de 1.821,80m². 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, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.  

 
Art. 4º- As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade técnica 
do Engenheiro Civil Lenderson Marque de Jesus, sob. 
registro de n° 3000024766BA, nos termos da ART de n° 
BA20220076823. 
 
Art. 5°- A publicação desta portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel. 
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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, 11 DE JANEIRO DE 2023. 
 

AGDA SILVA COSTA 
DIRETORA DE URBANISMO 

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 
 

PORTARIA N° 026/2023 
  DE 11 DE JANEIRO DE 2023 

 
Dispõe sobre a aprovação do 
Desmembramento de 01(uma) unidade de 
terreno designada pelo n° 13, tipo “AC”, na 
Quadra F, integrante do Condomínio Horto 
Marina Jacuípe, no lugar denominado Sítio 
Areia de Noé, Barra do Jacuípe, Distrito de 
Monte Gordo, no Município de Camaçari, 
com uma área de 1.722,47 m², para 
totalizar em 02 (duas) áreas designadas 
como unidade 13A e unidade 13B com 
861,23 m² cada, na forma que indica: 

 
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 1603.22.09.005.2022, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes. 
     

RESOLVE 
 
Art. 1° - Aprovar o Desmembramento da unidade de 
terreno designada pelo n° 13, tipo “AC”, na Quadra F, 
integrante do Condomínio Horto Marina Jacuípe, no lugar 
denominado Sítio Areia de Noé, Barra do Jacuípe, Distrito 
de Monte Gordo, sendo a referida unidade registrada no 
Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício, sob matrícula de 
n°45.435 e Inscrição Municipal sob. n° 110950 com uma 
área de 1.722,47 m², em 02 (duas)  novas áreas com 
861,23 m², cada. 
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade da empresa EVANDRO SÉRGIO BARRETO 
PINTO JÚNIOR, brasileiro, portador de Carteira Nacional 
de Habilitação de n° 01235517036 DETRAN/BA e do CPF/
MF de n°824.358.805-10. 
 
Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita: 

 
UNIDADE 13 

 
O referido Lote quer tem 22,81m em curva, de frente para 
Rotatória, 60,73m do lado esquerdo, confrontando com 
Lote 06 e Lote 12, e 59.99m pelo lado direito confrontando 
com Proprietário Desconhecido, 38,02m de fundo 

confrontando com Lote 05, totalizando uma área 
1.722,47m². Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice V1, de coordenadas N 8.595.749,096m e E 
593.811,461m; deste segue confrontando com LOTE 06 E 
LOTE 12, com azimute de 97°47'13" por uma distância de 
60,73m  até o vértice V2, de coordenadas N 
8.595.741,100m e E 593.869,937m; deste segue 
confrontando com  ROTATORIA,  por uma distância de 
22,81m em curva  até o vértice V3, de coordenadas N 
8.595.724,968m e E 593.881,403m; deste segue 
confrontando com  ÁREA VERDE, com azimute de 174°
30'18" por uma distância de 5,00m até o vértice V4, de 
coordenadas N 8.595.719,036m e E 593.881,974m; deste 
segue confrontando com PROPRIETARIO 
DESCONHECIDO, com azimute de 262°42'17" por uma 
distância de 59,99m  até o vértice V5, de coordenadas N 
8.595.711,418m e E 593.822,471m; deste segue 
confrontando com  LOTE 05, com azimute de 343°42'42" 
por uma distância de 38,02m  até o vértice V1,  ponto 
inicial da descrição deste perímetro de 186,55 m e 
1722,47m² de área. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM. 
 
Art. 3° - A área resultante do Desmembramento ficará 
assim descrita e caracterizada: 
 

UNIDADE  13A 
 

O referido Lote quer tem 11,405m em curva, de frente para 
Rotatória, 60,73m do lado esquerdo, confrontando com 
Lote 06 e Lote 12, e 54,85m pelo lado direito confrontando 
com Lote 13B resultante do desmembramento, 20,00m de 
fundo confrontando com Lote 05, totalizando uma área 
861,235m².Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
V1, de coordenadas N 8.595.749,096m e E 593.811,461m; 
deste segue confrontando com LOTE 06 E LOTE 12, com 
azimute de 97°47'13" por uma distância de 60,73m  até o 
vértice V2, de coordenadas N 8.595.741,100m e E 
593.869,937m; deste segue confrontando com  
ROTATORIA,  por uma distância de 11,405m em curva  
até o vértice V2A, de coordenadas N 8.595.729,696m e E 
593.872,126m; deste segue confrontando com  Lote 13B 
resultante do desmembramento , com azimute de 269°
27'27" por uma distância de 54,85m até o vértice V5A, de 
coordenadas N 8.595.729,177m e E 593.817,282m; deste 
segue confrontando com LOTE 05, com azimute de 343°
42'42" por uma distância de 20,00m  até o vértice V1,  
ponto inicial da descrição deste perímetro de 146,985 m e 
861,235m² de área.Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM. 

UNIDADE 13B 
 

O referido Lote quer tem 11,405m em curva, de frente para 
Rotatória, 54,85m do lado esquerdo, confrontando com 
Lote 13ª resultante do desmembramento, e 59,99m pelo 
lado direito confrontando com proprietário desconhecido, 
18,02m de fundo confrontando com Lote 05, totalizando 
uma área 861,235m². Inicia-se a descrição deste perímetro 
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no vértice V2A, de coordenadas coordenadas N 
8.595.729,696m e E 593.872,126m; deste segue 
confrontando com ROTATORIA,  por uma distância de 
11,405m em curva  até o vértice V3, de coordenadas N 
8.595.724,968m e E 593.881,403m; deste segue 
confrontando com  ÁREA VERDE, com azimute de 174°
30'18" por uma distância de 5,00m até o vértice V4, de 
coordenadas N 8.595.719,036m e E 593.881,974m; deste 
segue confrontando com PROPRIETARIO 
DESCONHECIDO, com azimute de 262°42'17" por uma 
distância de 59,99m  até o vértice V5, de coordenadas N 
8.595.711,418m e E 593.822,471m; deste segue 
confrontando com  LOTE 05, com azimute de 343°42'42" 
por uma distância de 18,02m  até o vértice V5A, de 
coordenadas N 8.595.729,177m e E 593.817,282m; deste 
segue confrontando com  Lote 13A resultante do 
desmembramento, com azimute de 89°27'27" por uma 
distância de 54,85m até o vértice V2A,  ponto inicial da 
descrição deste perímetro de 149,265 m e 861,235m² de 
área. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM. 
 
Art. 4º - As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade técnica 
do Engenheiro Civil  Soane Messias Calmon Santos  sob. 
Registro de n°21292/DBA, nos termos da ART de n° BA 
20210688547. 

 
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, 11 DE JANEIRO DE 2023. 

   
AGDA SILVA COSTA 

DIRETORA DE URBANISMO 
 

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 

 
PORTARIA N° 027/2023 

 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023 
 
 

Dispõe sobre a aprovação do 
Remembramento de 03 (três) lotes de 
terrenos próprios situados na Quadra O, 
designados como Lote 8A, 8B e 9A, 
tendo lote 8A 1.000,00 m² e o lote 8B e 
9A 1.500,00 m² cada, integrantes do 
Loteamento PROLONGAMENTO 
COLÔNIA DE FÉRIAS SANTA MARIA, 

situados em Itacimirim, Distrito de Monte 
Gordo, no Município de Camaçari, para 
totalizar em uma nova área com 4.000,00 
m², na forma que indica: 

 
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 01707.22.09.836.2022, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes. 
     

RESOLVE 
 
Art. 1° - Aprovar o Remembramento dos lotes de terrenos 
próprio designados como Lote 8A, 8B, e 9A, na Quadra O 
designados como Lote 8A com área de 1.000,00 m², Lote 
08B com área de 1.500,00 m² , Lote 09ª com área de 
1.500,00 m, integrantes do Loteamento 
PROLONGAMENTO COLÔNIA DE FÉRIAS SANTA 
MARIA, situados em Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, 
sendo as referidas unidades registradas no Cartório de 
Registro de Imóveis 1º Ofício, sob matrículas n°23.055, n° 
22.360 e n° 22.361 e Inscrições Municipais sob. n° 072725
-3, n° 106708-7 e n° 062548-5 , respectivamente, para 
totalizar em uma nova área com 4.000,00 m². 
 
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de RODRIGO RIBEIRO DE ALMEIDA, 
brasileiro, portador da Cédula de Identidade de n° 
11.268.501-36 e CPF/MF de n° 015.494.705-90, casado 
sob. o regime de comunhão parcial de bens com CAMILA 
ANDRADE PEIXOTO, brasileira, portadora da Cédula de 
Identidade de n° 12.684.792-41 SSP/BA e do CPF/MF de 
n°033.393.665-51; LUIZ SERGIO NETO VELANES, 
brasileiro, portador de Carteira Nacional de Habilitação de 
n°02345540207 e do CPF/MF de n° 227.729.365-20 
casado sob. o regime de comunhão parcial de bens com 
SELMA QUEIROZ AMARAL VELANES, portadora da 
Carteira Nacional de Habilitação de n° 02811535361 
DETRAN/BA e do CPF/MF de n° 222.209.845-91; LÚCIA 
MARIA PITA SICUPIRA, portadora da Cédula de 
Identidade de n° 00697383-35 SSP/BA, inscrita no CPF/
MF nº 124.292.365-91 casada sob. o regime de comunhão 
parcial de bens com MARCELO JOSÉ LIMA SICUPIRA, 
brasileiro, portador da cédula de identidade nº. 00676902-
03 SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº. 094.717.905-49; 
ROBERTO CRUZ ROCHA SILVA, brasileiro, portador do 
documento Cédula de Identidade nº 02.495.891-33 SSP/
BA, inscrito no CPF/MF sob nº509.337.015-00, convivente 
em união estável com VIVIAN MOANA DE ARAUJO 
VIANA, brasileira, portadora do documento Cédula de 
Identidade nº 12.525.743-04 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 
sob nº 029.380.005-70; AUGUSTO HERMANN DE 
ARGÔLLO WIERING, brasileiro, portador da cédula de 
identidade nº 01.411.807 65 SSP-BA, inscrito no CPF/MF 
sob nº 321.019.615-04 e sua esposa MARIA BEATRIZ 
RODRIGUES WIERING, brasileira, portadora da cédula de 
identidade nº 3.481.407 SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob 
nº 441.098.065-34; CARLOS AUGUSTO PAMPONET 
RIBEIRO DANTAS, brasileiro, portador da cédula de 
identidade nº 7969D CREA–BA, inscrito no CPF/MF sob nº 
084.038.215-49 casado sob. regime de comunhão de bens 
com MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DANTAS, brasileira, 
portadora da cédula de identidade nº 01000869-18 SSP-
BA, inscrita no CPF/MF sob nº169.553.315-15; FABIANO 
DE MELO VIEIRA GONÇALVES, brasileiro, portador da 
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cédula de identidade nº 05719762-80 SSP-BA, inscrito no 
CPF/MF sob nº 953.037.155-15, casado sob. regime de 
comunhão parcial de bens com CAROLINE HONORATO 
DE CASTRO SILVA, brasileira, portadora da cédula de 
identidade nº 24.988.167-6 SSP-SP, inscrita no CPF/MF 
sob nº 257.694.208-3; JOAQUIM PAULO CASTRO DE 
SANTANA, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 
04224414-57 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob nº 
582.937.015-87 casado sob. regime de comunhão parcial 
de bens com LUDYMILLA SMÉRA PINTO DE SANTANA, 
brasileira, portadora da cédula de identidade nº08400267-
06 SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob nº980.411.185-34; 
THIAGO ALVES COSTA, brasileiro, portador da cédula de 
identidade nº 1.333.359 SSP-SE, inscrito no CPF/MF sob 
nº 801.130.605-72, casado sob. regime de comunhão 
parcial de bens com MAIANA MORAES BRITO 
CERQUEIRA COSTA, brasileira, portadora da cédula de 
identidade nº 10.135.867-94 SSP-BA; ANA PAULA DE 
ASSIS SARMENTO CARDOSO, brasileira, titular da 
cédula de identidade nº 11.382.680-03 SSP/BA, inscrita no 
CPF/MF sob nº 017.895.075-02, casada sob. regime de 
comunhão parcial de bens com VITOR DE AZEVEDO 
CARDOSO, brasileiro, titular da cédula de identidade nº 
0928226220 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 
018.745.565-12; EMANUELLE LIMA CASTRO, brasileira, 
titular da cédula de identidade nº 0653485166 SSP/BA, 
inscrita no CPF/MF sob nº 922.195.195-20, casado sob. 
regime de comunhão universal de bens com DIOGO 
MONTEIRO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro titular 
da cédula de identidade nº1517827760 SSP/BA, inscrito 
no CPF/MF sob nº 057.114.237-03; FÁBIO FRIAS MOTA, 
brasileiro, titular da cédula de identidade nº 05901240 48 
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 926.886.675-7, casado 
sob regime da comunhão parcial de bens com GEILA 
RIBEIRO NUNEZ, brasileira, nascida aos 28/08/1982, 
titular da cédula de identidade nº 08481487 03 SSP/BA, 
inscrita no CPF/MF sob nº 810.316.535-20; JORGE LUIS 
MENDONÇA SAMPAIO, titular da cédula de identidade 
nº1.402.808-55 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 
142.319.645-72, casado sob regime da comunhão parcial 
de bens com VANEIDE MARIA PITA SAMPAIO, 
brasileira, titular da cédula de identidade nº 0091144833 
SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob nº157.431.955-87; 
SUZETE RIBEIRO DE ALMEIDA, brasileira, viúva, 
declarando não convivente em união estável, titular da 
cédula de identidade nº 00.679.933-70 SSP-BA, inscrita no 
CPF/MF sob nº124.287.105-59; VANEIDE MARIA PITA 
SAMPAIO, brasileira, titular da cédula de identidade nº 
0091144833 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob 
nº157.431.955-87 casada com JORGE LUIS MENDONÇA 
SAMPAIO, brasileiro, titular da cédula de identidade 
nº1.402.808-55 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 
142.319.645-72;VINICIUS PITA SAMPAIO, 
brasileiro,titular da cédula de identidade nº 1113955422 
SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob nº 021.481.605-24, 
casado pelo regime da comunhão parcial de bens, desde 
16/01/2020, com FERNANDA ARRUDA QUEIROZ DA 
FONSECA, brasileira, titular da cédula de identidade nº 
1396203974 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob nº 
040.147.945-55; VANESSA PITA SAMPAIO, brasileira, 
titular da cédula de identidade nº11.139.470-80 SSP-BA, 
inscrita no CPF/MF sob nº021.481.655-93, casada pelo 
regime da comunhão parcial de bens com RAFAEL 
GARGUR DE CASTRO, brasileiro, titular da cédula de 
identidade nº 09913373 36 SSP-BA, inscrito no CPF/MF 
sob nº 030.351.775-11; RAFAEL GARGUR DE CASTRO, 
brasileiro, titular da cédula de identidade nº 09913373 36 
SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob nº 030.351.775-11 

casado pelo regime da comunhão parcial de bens com 
VANESSA PITA SAMPAIO, brasileira, titular da cédula de 
identidade nº 11.139.470-80 SSP-BA, inscrita no CPF/MF 
sob nº 021.481.655-93; ANTONIO JORGE FERREIRA 
NEVES,brasileiro, portador do documento Cédula de 
Identidade nº 01.086.852-68 SSP/BA, filho de Jorge de 
Oliveira Neves e Dalva Ferreira Neves, inscrito no CPF/MF 
nº 131.685.845-68, casado pelo regime da comunhão 
parcial de bens, ARISTELA GOTTSCHALD NEVES, 
brasileira, portadora do documento Cédula de Identidade 
nº. 01.185.802-80 SSP/BA inscrita no CPF/MF nº 
227.060.465-20; MONICA PEREIRA SAMPAIO, brasileira, 
titular da cédula de identidade nº 05.395.788 19 SSP/BA, 
inscrita no CPF/MF sob nº 629.363.015-72, casada pelo 
regime da comunhão parcial de bens com MAURICIO 
BRUGNI CRUZ DE MATTOS, brasileiro , titular da cédula 
de identidade nº 04306916-96 SSP/BA, inscrito no CPF/
MF sob nº 418.157.695-72. PACSAM - 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº73.808.396/0001-71, com sede na Avenida Tancredo 
Neves, número 274, Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, 
Sala 533, Bairro Pituba - CEP 41.820-021, na Cidade de 
Salvador; SOMA - EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP,  empresa nacional 
inscrita no CNPJ/MF sob nº17.121.042/0001-83, sediada 
na Rua Belo Horizonte, nº 90, Sala 104, Centro 
Empresarial Ipitanga, Centro, Lauro de Freitas, Bahia; 
AMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 20.986.613/0001-57, com sede na Rua da Matriz, n° 
102, sala 101, Valéria, CEP 41.300-600, na cidade de 
Salvador, Estado da Bahia; ANA LUZIA DÓRIA 
VELANES, brasileira, inscrita no CPF/MF sob número 
944.074.015-91, casada desde 30/04/2004, pelo regime da 
comunhão parcial de bens com EDINALDO CABRAL 
VELANES JÚNIOR, brasileiro, titular da cédula de 
identidade RG 03538010-11 SSP-BA, inscrito no CPF/MF 
sob número 426.864.235-87; PATRÍCIA DÓRIA 
ZANOTELLI, brasileira, titular da cédula de identidade RG 
05998338-82 SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob número 
994.096.905-87, casado pelo regime da comunhão parcial 
de bens com FABRÍCIO ZANOTELLI, brasileiro,titular da 
cédula de identidade RG 05955770-24 SSP-BA, inscrito no 
CPF/MF sob número 043.615.847-70; ARNALDO FREIRE 
FRANCO, brasileiro, Servidor Público, titular da cédula de 
identidade RG 03380966-63 SSP-BA, inscrito no CPF/MF 
sob número 560.375.465-68, casado pelo regime da 
comunhão parcial de bens com PALOMA PEPE FRANCO, 
brasileira, Servidora Pública, titular da cédula de identidade 
RG 0390089168 SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob número 
872.663.005-25; MILLENA PEREIRA DANTAS, brasileira, 
solteira, que declara não conviver em união estável, titular 
da cédula de identidade RG 0478488556 SSP-BA, inscrita 
no CPF/MF sob número 678.108.025-34; MATHEUS 
NOVAES AZARO D’LIPPI, brasileiro, titular da cédula de 
identidade RG 0948473045 SSP-BA, inscrito no CPF/MF 
sob número 840.092.845-87, , casado pelo regime da 
comunhão parcial de bens com LUANA MARQUES 
DOMITILO AZARO D’LIPPI, brasileira,Juíza Federal, 
titular da cédula de identidade RG 0886711860 SSP-BA, 
inscrita no CPF/MF sob número 016.059.495-23; 
RICARDO RIBEIRO DE CASTRO, brasileiro, engenheiro 
civil, solteiro, não convivente de em união estável, titular da 
cédula de identidade RG 1170194451 SSP-BA, inscrito no 
CPF/MF sob número 018.769.405-22; GIULIANNA 
PEREIRA DANTAS NARDY, brasileira, titular da cédula de 
identidade RG 04784884-75 SSP-BA, inscrita no CPF/MF 
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sob número 678.107.995-68, casada pelo regime da 
comunhão parcial de bens com LEONARDO DE PAULA 
NARDY, brasileiro, titular da cédula de identidade RG 
15369278-21 SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob número 
964.753.076-53; LUANA OLIVEIRA RODRIGUES, 
brasileira, solteira, não convivente em união estável, titular 
da cédula de identidade RG 1440025746 SSP-BA, inscrito 
no CPF/MF sob número 075.104.995-69; ANA 
CATHARINA REGIS DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileira, 
titular da cédula de identidade RG 01.380.179-13 SSP-BA, 
inscrita no CPF/MF sob número 350.491.115-87, casada 
pelo regime da comunhão parcial de bens com SANDRO 
NASCIMENTO OLIVEIRA, brasileiro, titular da cédula de 
identidade RG 02.982.877-57 SSP-BA, inscrito no CPF/MF 
sob número 397.425.205-34; RODRIGO CONCEIÇÃO 
MARIANO, brasileiro, titular da cédula de identidade RG 
0862.131.804 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob número 
008.769.975-31, , casado pelo regime da comunhão 
parcial de bens com RENATA DE OLIVEIRA SALES, 
brasileira, titular da cédula de identidade RG  
0823.505.740 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob número 
978.314.415-49.         
                                                                                                                                                                                                                                                             
Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas: 
 

LOTE 8A  
 
Partindo do P0, com coordenadas UTM:; X = 603117.649m 
Y = 8604596.416m, meridiano central 39°Wgr, 
referenciada ao Datum SIRGAS 2000,  situado sobre a 
linha de gradil da Rua Sussuarana, no limite com o Lote 
07, segue pela linha de gradil da citada Rua, com azimute 
plano de 133º50'27'‘ e distância de  20.00m até o P1 de 
coordenadas X = 603132.074 Y = 8604582.562; daí segue 
pelo limite do Lote 08B, com azimute plano de 33º4'31''  e 
distância de  50.00m até o P6 de coordenadas  X = 
603159.361  Y = 8604624.460; daí segue pelo limite do 
Condomínio Villa Romana Residencial, com azimute plano 
de 313º50'26'' e distância de  20.00m até o P7 de 
coordenadas  X = 603144.936   Y = 8604638.313; daí 
segue pelo limite do Lote 07, com azimute plano de 
213º4'31''  e distância de  50.00m até o P0 de coordenadas  
X = 603117.649 Y =  604596.416, ponto de origem da 
presente descrição fechando um polígono que abrange 
uma área de 1.000,00m² e perímetro de 140,00m.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, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.  
  

LOTE 08 B 
 

Partindo do P1, com coordenadas UTM: X = 603132.074m; 
Y = 8604582.562m, meridiano central 39°Wgr, 
referenciada ao Datum SIRGAS 2000,  situado sobre a 
linha de gradil da Rua Sussuarana, no limite com o Lote 
08A, segue pela linha de gradil da citada Rua, com 
azimute plano de 133º50'27'‘ e distância de  30.00m até o 
P2 de coordenadas X = 603153.712 Y = 8604561.783; daí 
segue pelo limite do Lote 09A, com azimute plano de 
33º4'31''  e distância de  50.00m até o P5 de coordenadas  
X = 603180.999 Y = 8604603.681; daí segue pelo limite do 
Condomínio Villa Romana Residencial, com azimute plano 
de 313º50'26''    e distância de 30.00m até o P6 de 
coordenadas  X = 603159.361  Y = 8604624.460; daí 
segue pelo limite do Lote 08A, com azimute plano de 

213º4'31'' e distância de 50.00m até o P1 de coordenadas  
X = 603132.074 Y = 8604582.562, ponto de origem da 
presente descrição fechando um polígono que abrange 
uma área de 1.500,00m² e perímetro de 160,00m.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, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.  
 

LOTE 09 A   
 
Partindo do P2, com coordenadas UTM: X = 603153.712m 
Y = 8604561.783m, meridiano central 39°Wgr, 
referenciada ao Datum SIRGAS 2000,  situado sobre a 
linha de gradil da Rua Sussuarana, no limite com o Lote 
08B, segue pela linha de gradil da citada Rua, com 
azimute plano de 133º50'27'‘ e distância de  30.00m até o 
P3 de coordenadas X = 603175.350 Y = 8604541.003; daí 
segue pelo limite do Lote 10, com azimute plano de 
33º4'31''  e distância de  50.00m até o P4 de coordenadas  
X =  603202.637 Y =  8604582.901; daí segue pelo limite 
do Condomínio Villa Romana Residencial, com azimute 
plano de 313º50'26''    e distância de 30.00m até o P5 de 
coordenadas  X = 603180.999 Y = 8604603.681; daí segue 
pelo limite do Lote 08B, com azimute plano de 213º4'31''  e 
distância de 50.00m até o P2 de coordenadas  X = 
603153.712 Y = 8604561.783, ponto de origem da 
presente descrição fechando um polígono que abrange 
uma área de 1.500,00m² e e perímetro de 160,00m.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, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.  
  
Art. 3° - A área resultante do Remembramento ficará 
assim descrita e caracterizada: 

 
ÁREA UNIFICADA 

 
Partindo do P0, com coordenadas UTM: X = 603117.649m, 
Y = 8604596.416m meridiano central 39°Wgr, referenciada 
ao Datum SIRGAS 2000,  situado sobre a linha de gradil 
da Rua Sussuarana, no limite com o Lote 07, segue pela 
linha de gradil da citada Rua, em três alinhamentos 
consecutivos com os seguintes azimutes planos, distâncias 
e respectivas coordenadas: P0 – P1 - 133º50'27''  - 20.00m 
de coordenadas P1 X = 603132.074 Y = 8604582.562; P1 
– P2 -  133º50'27''  -  30.00m de coordenadas P2 X = 
603153.712 Y = 8604561.783; P2 – P3 -    133º50'27'' - 
30.00m de coordenadas P3 X = 603175.350 Y = 
8604541.003; daí segue pelo limite do Lote 10, com 
azimute plano de 33º4'31''  e distância de  50.00m até o P4 
de coordenadas  X = 603202.637 Y =  8604582.901; daí 
segue pelo limite do Condomínio Villa Romana 
Residencial,  em três alinhamentos consecutivos com os 
seguintes azimutes planos, distâncias e respectivas 
coordenadas: P4 – P5 - 313º50'26''  -  30.00m de 
coordenadas P5 X = 603180.999 Y = 8604603.681; P5 – 
P6 - 313º50'26''  - 30.00m de coordenadas P6 X = 
603159.361  Y = 8604624.460;  P6 – P7 - 313º50'26''  -  
20.00m de coordenadas P7 X = 603144.936   Y = 
8604638.313; daí segue pelo limite do Lote 07, com 
azimute plano de 213º4'31''  e distância de  50.00m até o 
P0 de coordenadas  X = 603117.649 Y =  8604596.416, 
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ponto de origem da presente descrição fechando um 
polígono que abrange uma área de 4.000,00m² e perímetro 
com 260,00m. 
 
Art. 4º - As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade técnica 
do Engenheiro  Civil  Pompeu Olívio da Silva sob. Registro 
de n° 00020058/DBA, nos termos da ART de n° BA 
20220172014. 
 
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, 11 DE JANEIRO DE 2023. 
 

AGDA SILVA COSTA  
DIRETORA DE URBANISMO 

 
ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE 

 

PORTARIA Nº 029/ 2023 
12 DE JANEIRO DE 2023 

 
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo 
o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro 
de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 
27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, 
de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, 
de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo nº 
00899.22.09.461.2022, de 29 de março de 2022, 
 

RESOLVE 
 

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
02.535.568/0001-32, com sede na Avenida Maria Quiteria, 
n° 524, Brasília, Feira de Santana/BA, para a implantação 
de um empreendimento pluriresidencial, do Condomínio 
Vertical, denominado de Reserva Bambuí, com 400 
unidades habitacionais distribuídas em 20 blocos, área 
total do terreno de 19.431,94 m², sendo área construída de 
18.398,58 m², área ocupada de 4.017,24  m²,  área 
permeável de 12.821,56 m²,  taxa de permeabilidade de 
65,89%, com 407 vagas de estacionamento,  localizado 
no Loteamento Nascente do Capivara, VTP -03, 
Gleba 10C2, Lotes 12, 13 e 14, Espaço Alpha, 

Distrito Sede, Camaçari-BA, nas coordenadas 
UTM (Long/Lat) 577.425,070 / 8.596.017,104 , 
inserido na Zona de Expansão Prioritária – ZEP 2, 
da Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 
866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 
03 de setembro de 2008. Esta licença está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação vigente e 
dos seguintes condicionantes: I - apresentar na CLA/
SEDUR, quando da solicitação de licença de 
construção urbanística: a) projeto de paisagismo 
aprovado, sendo exigido no projeto 70% de 
espécies nativas (arbóreas) localizadas na 
região do empreendimento e plantio de 01 
espécie arbórea para cada 100 m

2
 de área 

permeável; II – apresentar manifestação da 
SEDUR, quanto a supressão da vegetação 
existente, acompanhada do relatório de 
cumprimento das condicionantes estabelecidas; 
III - adotar as medidas necessárias a fim de minimizar os 
impactos durante a fase de construção do 
empreendimento, atendendo aos padrões de intensidade 
de som, de emissões atmosféricas, de tratamento e 
disposição de efluentes líquidos e resíduos sólidos, 
conforme estabelece a legislação vigente, bem como:  a) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento licenciada, devendo ter como objetivo 
prioritário nessa ação a não geração e, secundariamente, 
a redução, recuperação, reutilização e reciclagem; b) 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes adequados 
(coleta seletiva) e em área reservada e impermeabilizada, 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas ou recolhimento pelo serviço de limpeza 
pública municipal, acondicionando e enviando para 
tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos gerados, 
em instalação devidamente licenciada; c) instalar 
adequadamente no canteiro de obras, sistema de 
tratamento de efluentes domésticos e promover a limpeza 
do mesmo, somente com empresas certificadas, bem 
como, destinar o efluente coletado somente para unidades 
de tratamento licenciadas; d) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente proveniente 
de jazidas licenciadas, devendo apresentar cópias das 
notas fiscais e credenciamento do fornecedor; e) manter os 
dispositivos de sinalização e advertência da obra em 
perfeito estado de conservação, alertando a comunidade 
quanto ao tráfego de máquinas, veículos e equipamentos; 
f) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos 
de proteção individual (EPI) aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora nº 006/1978 do 
Ministério do Trabalho; g) remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro de obras 
e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; IV – 
implementar e manter: a) o Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção 
(PCMAT); b) o Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos da Construção Civil (PGRSCC); c) o Programa de 
Educação Ambiental, voltado para os funcionários da obra, 
com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; d) o Plano de 
enriquecimento e recuperação da vegetação (PREV) 
priorizando a manutenção da vegetação nativa nas 
áreas verdes remanescentes do empreendimento;  V 
– executar os projetos depois de aprovados na CLA/
SEDUR: a) projeto de paisagismo, priorizando o uso de 
espécies nativas e atendendo o percentual mínimo exigido 
por lei; b) projeto de drenagem de águas pluviais, tomando 
as providências necessárias para assegurar o escoamento 
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das águas e, priorizando a instalação de estruturas de 
redutores de velocidade, de infiltração de água no solo 
e sistema de armazenamento para fins de irrigação de 
jardins, limpeza de áreas comuns; c) projetos de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 
atendendo as exigências da EMBASA para entroncar nas 
redes existentes, conforme Carta n° 190VT/20-MS de 
14/08/2020; VI - executar os projetos de esgotamento 
sanitário e de drenagem de águas pluviais com 
acompanhamento técnico da obra (ATO), visando garantir 
o atendimento das normas técnicas pertinentes; VII -  
solicitar Outorga no INEMA, informa-se da necessária 
autorização em caso de: a) utilização de poços ou fontes 
naturais; b) lançamento de efluente em corpo hídrico; c) 
intervenções em corpos hídricos; VIII - é proibido: a) 
lançamento de qualquer tipo de efluente no solo ou no 
corpo hídrico, mesmo que tratado, sem autorização; b) 
aterro de áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; c) 
instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente; IX - atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste município, conforme AOP n° 
003/2021 de 12/02/2021; X - manter protegidas todas as 
áreas de preservação permanente existente na área de 
abrangência do terreno, conforme Artigo 51 da Lei 
Municipal nº 913/2008, adotando medidas de proteção e 
colocação de placas de sinalização com informações da 
área a ser protegida; XI - comunicar, de imediato à 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XII - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar 
anualmente, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; XIII 
- quando do ALVARÁ DE HABITE-SE o interessado 
deverá apresentar à SEDUR relatório de cumprimento 
de condicionantes estabelecidos nesta Portaria; XIV - 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008. 
 
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais. 
 
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis 
à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 
 
Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações. 
 
Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 12 DE 
JANEIRO DE 2023. 
 

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO  
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

 
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA  

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE 

 

PORTARIA N° 38/2022 
  DE 23 DE JANEIRO DE 2023 

 
Dispõe sobre a aprovação do 
Remembramento de 02 (dois) lotes de 
terreno próprio situados na Quadra U, 
designados como Lote 25 com área 
de 1.250,00 m² e Lote 32 com área de 
1.162,50 m² cada, integrantes do 
Loteamento JARDIM DOS 
FLAMBOYANS, situados no Distrito 
de Abrantes, no Município de 
Camaçari, para totalizar em uma nova 
área com 2.412,50 m², na forma que 
indica: 

 
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe 
foram atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de 
janeiro de 2021 e tendo em vista o que consta nos 
Processos Administrativos nº 3315.22.09.836.2022, 
assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes. 
    

RESOLVE 
 
Art. 1° - Aprovar o Remembramento dos lotes de 
terrenos próprio designados como Lote 25 e 32, na 
Quadra U, designados como Lote 25 com área de 
1.250,00 m² e Lote 32 com área de 1.162,50 m², 
integrantes do Loteamento JARDIM FLAMBOYANS, 
situados em Abrantes, Distrito de Abrantes, sendo as 
referidas unidades registradas no Cartório de Registro 
de Imóveis 1º Ofício, sob matrículas n°8232 e n° 4904, 
e Inscrição Municipal sob. N° 048.026, para totalizar em 
uma nova área com 2.412,50 m², 
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade da autora da herança, senhor SANDOVAL 
NUNES SAMPAIO, pessoa física, titular da Carteira de 
Identidade nº 00.463.025-49 SSP/BA inscrito no CPF/
MF sob o nº 002.093.685-00, à  viúva-meeira LÍCIA 
MARIA FRAGA NUNES pessoa física, titular da 
Carteira de Identidade nº 00.408.767-48 SSP/BA 
inscrito no CPF/MF sob o nº 833.683.965-87 e as 
herdeiras THAIS FRAGA NUNES pessoa física, 
titular da Carteira de Identidade nº 04.769.637-02 
SSP/BA inscrito no CPF/MF sob o nº 767.536.895-91, 
LARISSA FRAGA NUNES pessoa física, titular da 
Carteira de Identidade nº 04.769.638-93 SSP/BA 
inscrito no CPF/MF sob o nº 921.414.045-68 e 
TICIANA FRAGA NUNES pessoa física, titular da 
Carteira de Identidade nº 04.769.648-65 SSP/BA 
inscrito no CPF/MF sob o nº 921.566.145-04. 
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Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim 
descritas: 

 
LOTE 25 

 
Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto V01, de 
coordenadas N 8.580.527,286m e E 578.581,292m; 
deste segue confrontando com RUA D, com azimute de 
145°28'56,80" por uma distância de 25m, até o ponto 
V02, de coordenadas N 8.580.505,163m e E 
578.596,507m ; deste segue confrontando com LOTE 
24, com azimute de 249°47'14,30" por uma distância de 
52m, até o ponto V03, de coordenadas N 
8.580.487,471m e E 578.548,455m ; deste segue 
confrontando com LOTE 32, com azimute de 337°
20'39,10" por uma distância de 25m, até o ponto V06, 
de coordenadas N 8.580.511,084m e E 578.538,599m ; 
deste segue confrontando com LOTE 26, com azimute 
de 69°13'05,98" por uma distância de 48m, até o ponto 
V01, onde teve início essa descrição e perímetro de 
150,00 m. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM. 
  

LOTE 32 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto V06, de 
coordenadas N 8.580.511,084m e E 578.538,599m; 
deste segue confrontando com LOTE 25, com azimute 
de 157°20'39,10" por uma distância de 25 m, até o 
ponto V03, de coordenadas N 8.580.487,471m e E 
578.548,455m ; deste segue confrontando com LOTE 
31, com azimute de 249°47'14,30" por uma distância de 
45m, até o ponto V04, de coordenadas N 
8.580.471,549m e E 578.505,207m ; deste segue 
confrontando com RUA F, com azimute de 338°
15'54,62" por uma distância de 25m, até o ponto V05, 
de coordenadas N 8.580.494,882m e E 578.495,905m ; 
deste segue confrontando com LOTE 33, com azimute 
de 69°13'05,98" por uma distância de 46m, até o ponto 
V06, onde teve início essa descrição e perímetro de 
141,00 m. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM. 
  
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM. 
   
Art. 3° - A área resultante do Remembramento ficará 
assim descrita e caracterizada: 
 

ÁREA UNIFICADA RESULTANTE 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto V01, de 
coordenadas N 8.580.527,286m e E 578.581,292m; 
deste segue confrontando com  a Rua D, com azimute 
de 145°28'56,80" por uma distância de 25m, até o ponto 
V02, de coordenadas N 8.580.505,163m e E 
578.596,507m ; deste segue confrontando com LOTE 
24, com azimute de 249°47'14,30" por uma distância de 
52m, até o ponto V03, de coordenadas N 
8.580.487,471m e E 578.548,455m ; deste segue 
confrontando com LOTE 31, com azimute de 249°
47'14,30" por uma distância de 45m, até o ponto V04, 
de coordenadas N 8.580.471,549m e E 578.505,207m 
(totalizando nesta lateral 97m) ; deste segue 
confrontando com RUA F, com azimute de 338°
15'54,62" por uma distância de 25m, até o ponto V05, 
de coordenadas N 8.580.494,882m e E 578.495,905m ; 
deste segue confrontando com LOTE 33, com azimute 
de 69°13'05,98" por uma distância de 46m, até o ponto 
V06, de coordenadas N 8.580.511,084m e E 
578.538,599m ; deste segue confrontando com LOTE 
26, com azimute de 69°13'05,98" por uma distância de 
48m, até o ponto V01 (totalizando nesta lateral 94m), 
onde teve início essa descrição e perímetro de 241,00 
m. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo 
como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM. 
 
Art. 4º - As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica da Arquiteta e Urbanista  Alba Maria Brito Sena 
Gomes,  sob. registro de n° A133647, nos termos da 
RRT de n° 12515843. 

 
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, 23 DE JANEIRO DE 
2023. 
 
 

  AGDA SILVA COSTA 
DIRETORA DE URBANISMO 

 
 

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 
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PORTARIA Nº 041 / 2023 
24 DE JANEIRO DE 2023 

 
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 
e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 02993.22.09.461.2021, de 
06 de dezembro de 2021, 
 

RESOLVE 
 

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA válida pelo prazo de 3 (três) anos à 
RBLOG LOGÍSTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 
10.712.043/0001- 53, com sede na Via de Ligação 
Camaçari, Lote 04 A1, Polo Industrial de Camaçari, 
Camaçari-Ba, para operação de um centro logístico, 
com armazenamento e expedição de produtos não 
perigosos, do tipo base operacional, em um galpão com 
área total de 91.775,94 m², área total construída 
27.550,97 m², situado n a Via de Ligação Camaçari, 
Lote 04 A1, Polo Industrial de Camaçari, Camaçari-Ba, 
inserido nas coordenadas UTM 575.997 E e 8.603.661 
S, na poligonal da Zona Industrial, Macrozona CA-ZI.1, 
Distrito de Sede – Camaçari-BA, conforme Lei Municipal 
n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 
913, de 03 de setembro de 2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - Adotar os critérios e procedimentos 
necessários para a gestão adequada de acordo com o 
projeto apresentado a este órgão, devendo a empresa 
atuar sempre de forma preventiva em relação aos riscos 
referentes ao homem e ao meio ambiente, buscando 
sempre que possível soluções baseadas em tecnologias 
mais limpas; II - Implantar Programa de Educação 
Ambiental para os funcionários da empresa, com 
detalhamento das atividades, cronograma de execução 
e indicadores de resultados, contemplando: a) regras 
básicas de segurança a serem implantadas nas 
atividades desenvolvidas; b) importância da utilização 
correta de EPI, como medida de proteção à saúde; c) 
minimização de resíduos considerando reuso e 
reciclagem; d) treinamento para situação de 
emergência; III - Implantar e manter em condições 
adequadas de funcionamento o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido na Norma 
Regulamentadora NR- 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; IV - Implantar Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos – PGRS, conforme plano 
apresentado. Contemplar todos os resíduos 
(equipamentos defeituosos, estopas, lâmpadas 
fluorescentes, papel de escritório, resíduos oleosos 
passíveis de serem gerados na manutenção/lubrificação 
de equipamentos, dentre outros), informando a 
quantidade a classe, o local de geração, o 

acondicionamento/ armazenamento e a destinação final; 
V - Armazenar temporariamente os resíduos sólidos em 
área reservada dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo os critérios de 
armazenamento estabelecidos na NBR 11174, para o 
armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e não 
inertes) e os da NBR 12235, para armazenamento de 
resíduos classe I, encaminhá-los posteriormente para 
destinação final em instalações com licença ambiental 
para tal fim, priorizar, sempre que possível, o reuso e a 
reciclagem. No caso de resíduos classe I requerer a 
INEMA a competente Autorização de Transporte de 
Resíduos Perigosos - ATRP; VI - Fornecer 
obrigatoriamente aos funcionários EPI (equipamentos 
de proteção individual) adequado e compatível com o 
exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, 
conforme o estabelecido na NR-6 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; VII - Garantir a 
estanqueidade das unidades que compõem o sistema 
de esgotamento sanitário; VIII - Quando da renovação 
desta licença, apresentar relatórios anuais da Estação 
de Tratamento de Efluentes – ETE, laudo analítico 
certificado pelo INMETRO assinado por profissional 
responsável pela análise dos seguintes parâmetros 
presentes no efluente após tratamento: DBO e 
Coliforme Termotolerante; contendo também rotina dos 
procedimentos operacionais, situação estrutural da ETE 
e recomendações; IX - Reutilizar o efluente para a 
fertirrigação somente quando o mesmo obtiver as 
seguintes características: DBO igual a 5 mg/l e 
Coliforme Termotolerante igual a 1000 UFC/100ml; X - 
Efetuar o tratamento e disposição final do efluente por 
meio de Vala de Infiltração somente quando o mesmo 
obtiver as seguintes características: DBO igual a 5 mg/l 
e Coliforme Termotolerante igual a 1000 UFC/100ml; XI 
- Informar a SEDUR caso ocorra alguma alteração na 
ETE ou nas características do efluente após tratamento; 
XII - Respeitar as áreas protegidas existentes, conforme 
definidas em legislação específica, mantendo as 
distâncias mínimas legais em relação a qualquer 
ocupação nestas áreas, e manter a execução do Plano 
de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD na área 
leste do empreendimento e apresentar relatório de 
acompanhamento na renovação da licença; XIII - Não 
ocupar nem modificar Área de Preservação Permanente 
- APP, sendo vedado: edificar, instalar equipamento e/
ou materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de 
dano à faixa de preservação de corpos hídricos; XIV - 
Comunicar de imediato a SEDUR a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XV - Requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº913/2008, de 03/09/2008. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
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seus efeitos legais. 
 
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 
 
Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir  
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações. 
 
Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 24 DE JANEIRO DE 2023. 
 

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO  
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

 
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA  

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE 

 
 

PORTARIA Nº  015/2023 
05 DE JANEIRO DE 2023 

.
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 
e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015 e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 01951.22.09.461.2021, de 
25 de agosto de 2021, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,  

 
RESOLVE 

Art. 1.° Retificar a Portaria SEDUR Nº.  103/2022 de 20 
de maio de 2022, publicada no DOM n° 1956 de 26 de 
julho de 2022, de Licença Ambiental Simplificada, 
referente ao Processo Administrativo nº 
01951.22.09.461.2021.  
 
 
Parágrafo único - Onde se lê: “Art. 1.º Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 03(três) anos, à GECON - 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 
inscrita no CNPJ sob nº 05.326.705/0001-17, com sede 
na Rua Lord Cockrane, 04, Barra Avenida, Salvador/ 
BA, para extração de areia para emprego direto na 
construção civil, (produção anual estimada de 130.000 t/

ano) na Fazenda Itaipu, s/n°, Monte Gordo, Camaçari/
BA, numa área de 84,03 hectares, (Área de 
abrangência do Processo DNPM 872.619/2012), nas 
coordenadas geográficas lat./long.” […]. 
 
 
Leia-se: “Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03(três) anos, à 
GECON - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.326.705/0001-17, 
com sede na Rua Lord Cockrane, 04, Barra Avenida, 
Salvador/ BA, para extração de areia para emprego 
direto na construção civil, (produção anual estimada de 
130.000 t/ano) na Fazenda Itaipu, s/n°, Monte Gordo, 
Camaçari/BA, numa área de 84,03 hectares, (Área de 
abrangência do Processo DNPM 872552/2016), nas 
coordenadas geográficas lat./long.”[…]. 
 
Art. 2.° Ficam em vigor as condicionantes da Portaria 
SEDUR Nº.  103/2022 de 20 de maio de 2022, 
publicada no DOM n° 1956 de 26 de julho de 2022. 
 
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 05 DE JANEIRO DE 2023. 
 
 

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO  
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

 
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA  

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE 

 
 
 

 
 
 

PORTARIA PGM Nº 05/2023 
 
Designa Procurador do Município para 
exercício de substituição nos termos do 
art. 29-A da Lei Municipal nº 1.443/2016. 

 
CONSIDERANDO o afastamento da Procuradora do 
Município Patrícia Leão Chaves, matrícula, 63944, lotada 
na Procuradoria Administrativa em razão da concessão de 
licença prêmio entre 18 de janeiro de 2023 e 17 de 
fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 1920/2022 
publicada no DOME de 03/01/2023; 
 
CONSIDERANDO o quanto estabelece o art. 29-A da Lei 
Municipal nº 1.443/2016 com as alterações da Lei 
Municipal nº 1789/2023; 
 
RESOLVE, o Procurador-Geral do Município, editar a 
presente Portaria: 

P
G

M
 

PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO 
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Art. 1º. Fica designado o Procurador do Município 
Pedro Jorge Villas Bôas Alfredo Guimarães, matrícula 
63513, para exercer a substituição da Procuradora do 
Município Patrícia Leão Chaves, matrícula, 63944, pelo 
gozo de licença prêmio, de 24 de janeiro de 2023 até 17 
de fevereiro de 2023. 

 
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Camaçari-BA, 24 de janeiro de 2023. 
 

BRUNO NOVA 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 DO CONTRATO 
Nº 0404/2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI - E A EMPRESA INFRADESK SERVICE 
DESK LTDA. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 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 Habitação - SEHAB  Sra. Vivian Angelim Ferreira, 
brasileira, casada, inscrito no CPF sob o n° 683.760.305-
15, doravante denominada CONTRATANTE, resolve 
modificar unilateralmente o Contrato nº 0404/2022, que se 
regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, 
com as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes: INSTRUMENTO 
VINCULANTE: P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
0 4 7 0 . 1 1 . 0 7 . 3 5 0 . 2 0 2 2 ,  T e r m o  d e  D i s p e n s a  
n º  0 0 2 4 / 2 0 2 2 .  
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO 
TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO PARA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PARA ATENDER 
DEMANDA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. 
 
FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 001/2022, cujo objetivo é a inclusão do Disposto na
Cláusula Terceira – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, ACRESCENTAR n o v a  
a ç ã o  e  novo Elemento de Despesa a dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente: 

 

 

UND. 
GESTO-

RA 

CLASSIFICA-
ÇÃO INSTITU-

CIONAL 

PROJETO/
ATIVIDADE 

ELEMENTO 
DE DESPESA 

FONTE 

10 – 
Secreta-

ria de 
Serviços 
Públicos 

10.10 – SECRE-
TARIA MUNICI-
PAL DE HABI-

TAÇÃO - 
SEHAB. 

2008 – MANU-
TENÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
TÉCNICOS E 

APOIO. 

33903900 -
Outros Serviços 
de Terceiros - 

Pessoa Jurídica 

 0150.000 33904000 -
Serviços de 

Tecnologia da 
Informação e 

Comunicação - 
Pessoa Jurídica 

Camaçari-BA, 23 de janeiro de 2023. 

 
VIVIAN ANGELIM FERREIRA 

SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO 
 
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2023 DO 
CONTRATO Nº 0179/2021 GRADUS ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumond s/n, CEP 42.800-970, Centro, 
Camaçari Ba, neste ato representado pela Srª. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO, portador do RG nº 
297172999 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 
486636705-91, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
contrato nº 0179/2021, conforme Processo nº 
0746.11.07.200.2021 no Termo de Inexigibilidade de 
Licitação nº 0025/2021 que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 
INSTRUMENTO VINCULANTE: TERMO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0025/2021. 
 
OBJETO: Contração da Empresa Gradus – Assessoria 
e Consultoria Contábil para prestar serviços técnicos 
especializados de assessoria e consultoria contábil para 
a Secretaria de Educação de Camaçari. 
 
FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento nº 001/2023, cujo objeto é a alteração do 
Disposto na Cláusula Terceira – DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial, 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente 
:

 
 

Camaçari-BA, 03 de janeiro de 2023. 
 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

ÓRGÃO 

UNIDADE 

GESTORA 
PROJETO 

ATIVIDADE 
ELEMENTO 

DE DESPESA 
FONTE DE 

 RECURSOS 

03 

Secretaria 

Municipal de 

Educação. 

0303 

Secretaria 

Municipal 

de Educa-

ção. 

4009 

Funciona-

mento da 

Rede de 

Educação 

Básica – 

Ensino 

Fundamen-

tal. 

33903400 

Outras despe-

sas de Pessoal 

Decorrente de 

Contratos de 

Terceirização. 

15001001 

Recurso não vinculado 

de Imposto destinados 

a despesa com Manu-

tenção e Desenvolvi-

mento do Ensino. 

APOSTILAMENTOS 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO N.º 0017/2023 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em 
saúde. Acolhimento: 08/02/2023 a partir das 
09h00min; Abertura: 09/02/2023, às 
09h00min; Disputa: 09/02/2023, às 11h00min. (Horário 
Brasília).  Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br.  Licitação n.º: 984677. Tel.: (71) 3621-6776. 
Monique de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da 
COMPEL. 
 

 

HOMOLOGAÇÕES E CONTRATOS 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de 
Governo do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0015/2023 
(ELETRONICO) – COMPEL, cujo objeto é Contratação de 
empresa produtora especializada em Organização, serviço 
e Produção de eventos bem como contratação de artistas, 
bandas, grupos musicais e culturais de reconhecida 
notoriedade local e comida típica, para os festejos das 
lavagens e feira pôr do sol, na costa do município de 
Camaçari, LOTES 01 e 02 OCEANO PRODUÇÃO 
MUSICAL E EVENTOS LTDA - VALOR GLOBAL LOTE 
01: R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) e 
VALOR GLOBAL LOTE 02: R$ 938.000,00 (novecentos 
e trinta e oito mil reais). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 26/01/2023. JOSE GAMA NEVES – 
SECRETÁRIO DE GOVERNO. 
 
CONTRATO N.º 0030/2023. CONTRATADO: OCEANO 
PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA, PREGÃO - 
N.º 0015/2023 (ELETRONICO) – COMPEL. OBJETO: 
Contratação de empresa produtora especializada em 
Organização, serviço e Produção de eventos bem como 
contratação de artistas, bandas, grupos musicais e 
culturais de reconhecida notoriedade local e comida típica, 
para os festejos das lavagens e feira pôr do sol, na costa 
do município de Camaçari, valor global lote 01 R$ 
950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) e valor 
global lote 02 R$ 938.000,00 (novecentos e trinta e oito 
mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4001; Elemento de Despesa: 33903900; Fonte: 15000000. 
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2023. JOSE GAMA 
NEVES – SECRETÁRIO DE GOVERNO. 
 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretária da 
Cultura do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0148/2022 
(ELETRONICO) – COMPEL, cujo objeto da presente 
licitação é a Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de tratamento de superfície e pintura 
de reservatórios de água, à licitante CERQUEIRA E 
ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA para o 

LOTE 01 – VALOR GLOBAL: R$ 117.878,91 (cento e 
dezessete mil oitocentos e setenta e oito reais e 
noventa e um centavos); DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 26/01/2023. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. 

 
CONTRATO N.º 0029/2023. CONTRATADO: 
CERQUEIRA E ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA, PREGÃO - N.º 0148/2022 (ELETRONICO) – 
COMPEL. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de tratamento de 
superfície e pintura de reservatórios de água. O valor 
global deste contrato é de R$117.878,91 (cento e 
dezessete mil oitocentos e setenta e oito reais e 
noventa e um centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2026; Elemento de Despesa: 33903900; 
Fonte: 15000000. DATA DA ASSINATURA: 
26/01/2023. MÁRCIA NORMANDO TUDE – 
SECRETÁRIA DA CULTURA. 
 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A  Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0202/2022 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto aquisição de 
equipamentos sonoros para montagem de uma rádio 
amadora no horto florestal, linaldo da silva, do município 
de camaçari, o lote ÚNICO  a licitante Carvalho Miranda 
Empreendimentos Ltda, com o valor global de R$ 
30.633,81(trinta mil seiscentos e trinta e três reais e 
oitenta e um centavos),  DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
18/01/2023 – Andréa Barbosa Montenegro Silva.  

 
CONTRATO N.º 0012/2023. Carvalho Miranda 
Empreendimentos Ltda, PREGÃO N.º 0202/2022 
(ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: cujo objeto 
aquisição de equipamentos sonoros para montagem de 
uma rádio amadora no horto florestal, linaldo da silva, do 
município de camaçari, com valor global de R$ 30.633,81
(trinta mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e um 
centavos), para o Lote Unico. Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2008 -manutenção de serviços 
técnicos e administrativos e 1005- qualificação das 
instalações - equipamentos, mobiliários e tecnologia da 
informação; Elemento de Despesa: 33.903000; Fonte: 
15000000. DATA DA ASSINATURA: 18/01/2023. Andréa 
Barbosa Montenegro Silva. 

 
 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO 
 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2023. Processo 
Nº 0047.11.07.200.2023. Contratada: MIZRACH 
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA. Objeto: Contratação para apresentação Artistas/
Bandas: ADÃO NEGRO nas festividades em 
comemoração a Bom Jesus dos Navegantes Padroeiro de 
Jauá no dia 28/01/2023 a partir das 00:00 na Orla de 
Camaçari/Ba. Valor Global: R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais). Fundamentada no Art. 25, III, da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 27/01/2023. 
  
CONTRATO Nº 0031/2023 - Termo de Inexigibilidade nº 
0007/2023. Processo Nº 0047.11.07.200.2023. Contratada: 
MIZRACH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. Objeto: Contratação para 
apresentação Artistas/Bandas: ADÃO NEGRO nas 
festividades em comemoração a Bom Jesus dos 
Navegantes Padroeiro de Jauá no dia 28/01/2023 a partir 

D
IC
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M
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DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
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das 00:00 na Orla de Camaçari/Ba. Valor Global: R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4001, Elemento de Despesa: 
33.90.39.00, Fonte: 01500000. Fundamentada no Art. 25, 
III, da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da Assinatura: 
27/01/2023. JOSÉ GAMA NEVES - SECRETÁRIO DE 
GOVERNO. 
 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0008/2023. Processo 
Nº 0048.11.07.200.2023. Contratada: AD PRODUÇÃO 
MUSICAL LTDA. Objeto: Contratação para apresentação 
Artistas/Bandas: PABLO nas festividades em 
comemoração a Bom Jesus dos Navegantes Padroeiro de 
Jauá no dia 29/01/2023 a partir das 22:00 na Orla de 
Camaçari/Ba. Valor Global: R$ 120.000,00 (cento e vinte 
mil reais). Fundamentada no Art. 25, III, da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 27/01/2023. 
  
CONTRATO Nº 0032/2023 - Termo de Inexigibilidade nº 
0008/2023. Processo Nº 0048.11.07.200.2023. Contratada: 
AD PRODUÇÃO MUSICAL LTDA. Objeto: Contratação 
para apresentação Artistas/Bandas: PABLO nas 
festividades em comemoração a Bom Jesus dos 
Navegantes Padroeiro de Jauá no dia 29/01/2023 a partir 
das 22:00 na Orla de Camaçari/Ba. Valor Global: R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4001, Elemento de 
Despesa: 33.90.39.00, Fonte: 01500000. Fundamentada 
no Art. 25, III, da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da 
Assinatura: 27/01/2023. JOSÉ GAMA NEVES - 
SECRETÁRIO DE GOVERNO. 

 
 
 
 

 
 
 

 

ATA DA 02ª REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2023 

 
Realizada em 18/01/2023 

 
Participação: 
Membros natos do Comitê de Investimentos: 
Daniele da Nóbrega Furtunato-Diretora Superintendente 
     
Membros do Comitê de Investimentos:   
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e Gestor 
de Recursos     
Milena Tavares do Sacramento 
Diego Rodrigues de Magalhães 
 
Convidados: 
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães-Procurador do 
Município 
Acácia Chaves Reis – Tesoureira  
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I 
Erlon Silva–Representante do Santander 
Jorge Giordano–Representante do Santander 
Indiara Cordeiro–Representante do Santander 
 

Secretária:  
Francisca Naiana Aguiar Moreira 
 
Pauta da Reunião: 
Reunião presencial com o Santander Asset Management; 
O que ocorrer. 
 
Reunião: 
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte e três, às 08h30min, atendendo às determinações da 
Lei Complementar nº 1644/2020, reuniram-se 
extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, presidente do comitê de investimentos e gestor 
de recursos do ISSM, MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, membro titular, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, membro titular, DANIELE DA NÓBREGA 
FURTUNATO, membro nato e Diretora Superintendente, 
com a participação dos seguintes convidados: ISIS LOBO 
DE SOUZA, assessora especial I, ACÁCIA CHAVES REIS, 
tesoureira, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, procurador do município, ERLON SILVA, 
JORGE GIORDANO e INDIANA CORDEIRO, 
representantes do Banco Santander. A teor do art. 22, item 
I, da Portaria n° 77/2021, após verificação do quórum legal 
para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: I. 
Reunião presencial com o Santander Asset 
Management; II) O que ocorrer. Aberta a reunião, o 
presidente do comitê de investimentos e gestor de 
recursos do ISSM, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, registrou a presença dos membros e convidados 
supracitados e passou a palavra para os representantes do 
Banco Santander. Erlon Silva disse ser o responsável pela 
gestão da área pública do banco e Jorge Giordano falou 
que não será mais o responsável pela gestão da região de 
Camaçari, apresentando a nova especialista responsável 
por essa região, Indiara Cordeiro. A mesma explicou que o 
Santander está expandindo a área de Regimes Próprios, 
trazendo mais especialistas para essa área. Falou que 
quer conhecer as expectativas do Instituto e sua Política 
de Investimentos, objetivando fazer com que o ISSM atinja 
a sua meta. Continuou a apresentação, falando que o 
banco Santander conta com 51 (cinqüenta e um) anos de 
mercado internacional, sendo uma das maiores gestoras 
com patrimônio sobre a sua gestão, a quarta maior gestora 
de atacado e a quinta maior gestora de recursos, com um 
patrimônio de aproximadamente três bilhões de reais, além 
de ser a gestora global com maior presença no país. 
Discorreu sobre o cenário externo, falando que o maior 
controle da pandemia possibilitou a reabertura do comércio 
na China, sendo um ponto bastante positivo para o Brasil, 
mas que na zona do euro essa abertura está mais 
complicada, devido a uma possível recessão. Falou que o 
Brasil está com um cenário favorável, apesar das 
incertezas políticas. Disse que a taxa Selic ainda está 
projetada em 13,75%, com uma possível redução no 
segundo semestre do ano, podendo chegar a 11,75% ou 
12%. Observou que a inflação fechou em 5,80% ao ano 
em 2022, estando ainda acima do esperado e que o 
Santander está projetando uma inflação de 5% para 2023. 
Ressaltou que o problema com as lojas Americanas não 
era esperado, visto que eles tinham uma ótima 
classificação no mercado e que os fundos de RPPS que 
tem DI não foram impactados por possuírem pouco crédito 
privado. Disse que o crédito privado do banco foi atingido e 
que isso já está sendo averiguado. Com a palavra, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES disse o 
Instituto veio de um momento de forte impacto da 
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pandemia, que derrubou a sua rentabilidade e que o ano 
de 2022 foi essencial para as metas de médio prazo, visto 
que 50% da carteira foi construída com a compra de títulos 
públicos ou privados, todos aderentes a meta atuarial. 
Falou que a carteira do ISSM é conservadora e que houve 
uma diminuição na exposição em renda variável, deixando 
a carteira protegida. Ressaltou que o interesse do Comitê 
de Investimentos é nas melhores taxas e condições de 
compra, mantendo a carteira protegida e atingindo a meta. 
JORGE GIORDANO falou que possuir uma carteira 
conservadora é uma excelente tática e falou sobre as 
Letras Financeiras (LF), explicando que a LF do Santander 
não possui o melhor preço porque possui um rating 
superior, por ter regulação do mercado europeu, além do 
brasileiro. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES disse que o Comitê terá que analisar essa 
questão da concentração do crédito privado apenas em 
uma ou duas instituições. INDIARA CORDEIRO disse que 
vai ajudar na cotação e ERLON SILVA complementou que 
até o horário interfere na cotação e que mais tarde os 
preços são melhores. JORGE GIORDANO perguntou se a 
tesouraria do Comitê vem recebendo cotação quando o 
mercado está turbulento. ACÁCIA CHAVES REIS disse 
que recebe sim, mas que são poucas cotações de poucos 
bancos diariamente. PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES pontuou que o Instituto não tem 
entrado nos fundos de vértice nem em crédito privado, 
evitando pagar taxa de administração. JORGE 
GIORDANO disse que os fundos de vértice vêm 
performando muito bem e que o Santander vai lançar esse 
tipo de fundo até o final do mês. ISIS LOBO DE SOUZA 
pontuou que o Comitê possui o perfil de RPPS, que é um 
perfil conservador e que acredita que os fundos de vértice 
são válidos para RPPS que não possuem um Comitê tão 
atuante como o Comitê do Instituto. Questionou qual seria 
a vantagem desses fundos. JORGE GIORDANO disse que 
a principal vantagem é a liquidez, que são fundos D0 e que 
quando você compra um título público ou LF, mesmo 
marcando na curva, tem que esperar o vencimento. 
MILENA TAVARES DO SACRAMENTO disse que os 
fundos de vértice apresentados para o ISSM não tinham 
liquidez D0 e tinham que ser levados até o vencimento. 
JORGE GIORDANO disse que dessa maneira não existe 
vantagem em investir em fundos de vértice, visto que a 
principal vantagem é a liquidez. Falou que o RPPS tem 
que olhar para a liquidez, a taxa de administração e a 
volatilidade. Os membros e convidados continuaram 
tirando dúvidas sobre os fundos de vértice, que foram 
respondidas por Jorge Giordano. Ele observou que em 
2023 o crédito privado vai oferecer bons resultados. Com a 
palavra, INDIARA CORDEIRO disse que os fundos de 
renda fixa do Instituto estão performando bem e que não 
tem necessidade de mexer neles, ressaltando que o 
importante a ser observado na hora de investir em outros 
segmentos é escolher o momento certo, para não perder 
as oportunidades. Disse que o fundo multimercado do 
Santander não possui o risco tão elevado e que a maior 
alocação dele é em LF e possui um percentual menor que 
50% em ações. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES disse que o ISSM reduziu a exposição em 
renda variável e questionou o que a ASSET acha sobre 
esse tipo de investimento em 2023, visto que esse fundo 
multimercado tem uma considerável exposição em ações. 
INDIARA CORDEIRO disse que a diversificação traz 
oportunidades e que investir uma pequena parcela em 
renda variável pode não ser vantajoso esse ano, mas sim 
para nos próximos anos. ISIS LOBO DE SOUZA disse que 
entende o posicionamento, mas que é complicado justificar 

isso para o Conselho Administrativo, visto que o RPPS 
precisa entregar a meta com o menor risco. Ressaltou que 
ainda existe uma pequena parcela de crédito privado presa 
no Sculptor, o que dificulta ainda mais. INDIARA 
CORDEIRO continuou a apresentação, mostrando 
oportunidades de investimento em ações. Falou sobre as 
alocações e sobre os fundos no exterior como os BDRs, 
que conta com os países emergentes, o que tem sido 
favorável no atual cenário econômico. MILENA TAVARES 
DO SACRAMENTO comentou sobre a expectativa de 
baixa da Selic no segundo semestre e falou sobre a 
estratégia de investir em IMAB-5+ quando esse momento 
chegasse. JORGE GIORDANO disse que o investidor está 
muito inseguro em como vai estar a vida daqui a cinco 
anos por causa da pandemia. Disse que se começar a ter 
uma queda da taxa de juros o ideal é investir em IRFM 1 
ou 1+. Falou que se houver uma grande queda na taxa, 
iremos voltar ao cenário de 2019 e 2020 em que será 
necessário balancear a carteira, fazendo sentido investir 
em fundo multimercado e fundo de ações, por exemplo. 
INDIARA CORDEIRO mostrou slides com uma lâmina dos 
fundos do banco e disse que enviaria todo o material da 
apresentação por e-mail. E nada mais havendo passível de 
registro, o Presidente do Comitê de Investimentos e gestor 
de recursos do ISSM, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, encerrou a reunião, agradecendo a participação 
de todos e eu, FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA 
na qualidade de secretária designada pela Portaria n°
66/2022, de 12 de setembro de 2022 lavrei a presente ata 
que vai por mim e pelos demais assinada.  

 
DANIELE DA NÓBREGA FURTUNATO 

DIRETORA SUPERINTENDENTE 
 

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS 
GESTOR DE RECURSOS / MEMBRO - PRESIDENTE 

 
MILENA TAVARES DO SACRAMENTO 

MEMBRO TITULAR 
 

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES 
MEMBRO TITULAR 

 
ACÁCIA CHAVES REIS 

TESOUREIRA - CONVIDADA 
 

ISIS LOBO DE SOUZA 
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PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
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FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA 
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ATA DA 03ª REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2023 

 
Realizada em 18/01/2023 

 
Participação: 
Membros natos do Comitê de Investimentos: 
Daniele da Nóbrega Furtunato-Diretora Superintendente 
     
Membros do Comitê de Investimentos:   
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e Gestor 
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de Recursos     
Milena Tavares do Sacramento 
Diego Rodrigues de Magalhães 
Diego Silva de Souza 
 
Convidados: 
Acácia Chaves Reis – Tesoureira  
Gustavo Farias–Representante do Bradesco 
Marcos Vieira– Representante do Bradesco 
Danilo Daltro– Representante do Bradesco 
Carolina Gonzaga– Representante do Bradesco 
 
Secretária:  
Francisca Naiana Aguiar Moreira 
Pauta da Reunião 

  
Reunião presencial com o Bradesco Asset Management; 
O que ocorrer. 
 
Reunião: 
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte e três, às 15h, atendendo às determinações da Lei 
Complementar nº 1644/2020, reuniram-se 
extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, Presidente do Comitê de Investimentos e gestor 
de recursos do ISSM, MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, membro titular, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, membro titular, DIEGO SILVA DE SOUZA 
(membro suplente), DANIELE DA NÓBREGA 
FURTUNATO, membro nato e Diretora Superintendente, 
com a participação dos seguintes convidados: ACÁCIA 
CHAVES REIS, tesoureira, GUSTAVO FARIAS, MARCOS 
VIEIRA, DANILO DALTRO e CAROLINA GONZAGA, 
representantes do Banco Bradesco. A teor do art. 22, item 
I, da Portaria n° 77/2021, após verificação do quórum 
legal para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: I. 
Reunião presencial com o Bradesco Asset 
Management; II) O que ocorrer. Aberta a reunião, o 
presidente do comitê de investimentos e gestor de 
recursos do ISSM, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, registrou a presença dos membros e 
convidados supracitados e passou a palavra para os 
representantes do Banco. DANILO DALTRO disse ser o 
representante do setor público do Bradesco na região de 
Camaçari e fez uma breve apresentação dos outros 
participantes presentes. Observou que essa seria uma 
apresentação mais voltada para a realidade do Instituto. 
Passou a palavra para Carolina Gonzaga que iniciou a 
apresentação dizendo que 2023 seria um ano muito 
desafiador, assim como foi 2022. Disse que a BRAM é a 
gestora de fundos do Bradesco especializada em atender 
os RPPS. Sobre o cenário econômico disse que, 
mundialmente, a inflação estava em alta, o que ocasionou 
um aumento dos juros, mas que aos poucos vem 
ocorrendo uma desinflação e uma queda de atividade 
mundial. Falou que a reabertura da China vai trazer um 
grande impulso para a atividade interna, sem ameaçar o 
processo de desinflação global. Observou que, no Brasil, 
o principal problema será a questão fiscal, devido às 
incertezas políticas, que deixaram o mercado muito 
tumultuado. Disse que até novembro de 2022 o cenário 
era mais equilibrado e que a taxa de juros possivelmente 
chegará a 12% até o final do ano. Ressaltou a 
preocupação com a taxa de juros americana, que só 
aumenta. Falou sobre as condições necessárias para o 
início do corte de juros, como a desaceleração dos 
núcleos de inflação, onde o núcleo de bens continua com 
tendência de desaceleração e o núcleo de serviços com 

uma desinflação mais rápida que o esperado no curto 
prazo, mas ainda em patamar elevado. A desaceleração 
dos indicadores de atividades seria outra condição, com os 
dados de emprego mais fracos na ponta, mas ainda 
pressionados, e os dados de crédito continuam indicando 
elevação da inadimplência. Falou das expectativas da 
inflação chegando mais próximo da meta, onde as 
projeções para 2024 estão em um patamar acima da meta 
de 3%, com elevação em 2024 e 2025, sendo uma boa 
oportunidade para renda fixa. Falou, também, da diminuição 
do risco global, com perspectiva de desaceleração do 
crescimento global via política monetária contracionista, em 
contraponto com a reabertura total da China. CAROLINA 
GONZAGA questionou quanto o Instituto tem alocado em 
títulos públicos na carteira. CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS disse que 30% do patrimônio do ISSM 
está alocado em títulos públicos e que o objetivo do Instituto 
é proteger a carteira e que isso está sendo feito com 
investimento em títulos públicos. CAROLINA GONZAGA 
disse que é uma boa estratégia, mas que precisa ter 
cuidado com o percentual da carteira alocado em títulos 
públicos por causa da liquidez. Mostrou a performance dos 
índices no mês de dezembro de 2022 e disse que o CDI 
teve um grande destaque, mas disse não achar que o CDI 
seja uma boa opção a longo prazo e que a Asset vem 
fazendo um estudo sobre isso e que iria enviar esse estudo 
para o Comitê. Falou que o crédito privado segue em 
destaque, com juros ainda voláteis. Continuou a 
apresentação, mostrando a grade de fundos do banco e as 
melhores opções de investimento. Apresentou o fundo 
Bradesco Ref Di Premium (CNPJ nº 03.399.411/0001-90), 
sendo um fundo que busca superar o CDI por meio de uma 
carteira bastante diversificada e com baixo risco de crédito, 
com um bom equilíbrio entre risco e retorno. Possui taxa de 
administração de 0,20%a.a. e não possui taxa de 
performance. Continuamente, apresentou o fundo Bradesco 
Performance Institucional (CNPJ nº 10.813.716/0001-61). 
Disse que é um fundo antigo, de investimento em crédito 
privado e que foi adaptado para RPPS. O objetivo do fundo 
é superar o CDI e possui taxa de administração de 0,20% 
a.a. e taxa de performance de 20% sobre 104,5% do CDI. 
Seguiu, falando do fundo Bradesco Crédito Privado Inflação 
(CNPJ nº 44.315.854/0001-32) que é um fundo que busca, 
através de alocação em crédito privado, obter 
comportamento semelhante ao índice de inflação da 
Ambima IMAB-5, com o diferencial do spread de crédito. 
Possui taxa de administração de 0,35% a.a. e taxa de 
performance de 20% sobre o que exceder 100% o IMAB-5 e 
possui liquidez D31. Falou sobre o cenário de renda variável 
que, internamente, está com um ambiente político 
desfavorável, um risco fiscal e parafiscal do novo governo, 
com um possível aumento de impostos para compensar um 
possível retrocesso regulatório e uma deterioração da 
atividade econômica. Falou que no cenário externo da 
renda variável os destaques são a reabertura da China e o 
FED reduzindo o ritmo de aperto. Sobre o comportamento 
da bolsa, disse que o índice que mais se destacou foi o IDIV 
e o pior foi o smallcap, mas que a longo prazo pode ser uma 
boa opção. Disse que o Brasil ficou bem ao longo do ano 
inteiro, com uma queda no final do ano. A bolsa brasileira 
segue cerca de 40% descontada em relação aos 
emergentes, muito por causa da política. Citou os fundos de 
renda variável que estão performando bem, que são 
Bradesco FI Ações Dividendos, Bradesco FI Ações Mid 
Small Caps, Bradesco FI Ações Inst. Ibrx Alpha, Bradesco 
FI Ações Selection. Falou que existe uma perspectiva 
positiva de investimentos no exterior ao longo de 2023, 
sendo uma oportunidade para diversificação e que o 
Bradesco esta a disposição para ajudar nas escolhas. 
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CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS disse que o 
Comitê de Investimentos vem seguindo a Política de 
Investimentos para 2023 e que essas observações feitas 
pelos bancos são bastante importantes para a tomada de 
decisões do Comitê. E nada mais havendo passível de 
registro, o Presidente do Comitê de Investimentos e gestor 
de recursos do ISSM, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, encerrou a reunião, agradecendo a participação 
de todos e eu, FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA na 
qualidade de secretária designada pela Portaria n°66/2022, 
de 12 de setembro de 2022 lavrei a presente ata que vai por 
mim e pelos demais assinada.  
 

DANIELE DA NÓBREGA FURTUNATO 
DIRETORA SUPERINTENDENTE 

 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS 

GESTOR DE RECURSOS / MEMBRO - PRESIDENTE 
 

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO 
MEMBRO TITULAR 

 
      DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES 

MEMBRO TITULAR 
 

DIEGO SILVA DE SOUZA 
MEMBRO SUPLENTE 

 
ACÁCIA CHAVES REIS 

TESOUREIRA - CONVIDADA 
 

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA 
SECRETÁRIA 

 
 
 

 
 

 
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz 
saber o resultado da apreciação das defesas das 
autuações interpostas, conforme o disposto no art. 281 da 
Lei 9.503/97 (CTB) e art. 9º da Resolução nº 918/2022 do 
CONTRAN. 

 

PROCESSO AIT PLACA RESULTADO 

15218/2018 G008001016 OOX0856 INDEFERIDO 

15224/2018 G008000881 OOX0856 INDEFERIDO 

16216/2018 G012200971 JSZ0847 INDEFERIDO 

308/2019 G009902145 JPO8174 INDEFERIDO 

334/2019 G008202894 PJJ8594 INDEFERIDO 

335/2019 G007606335 PFA3795 Deferido 

340/2019 G009101364 JRM0114 Deferido 

341/2019 G009101324 PKF8745 INDEFERIDO 

342/2019 G009902165 PKF8745 INDEFERIDO 

343/2019 G008300424 PKF8745 INDEFERIDO 

344/2019 G006801404 PKF8745 INDEFERIDO 

 

 

 

345/2019 G006600611 NZT9E03 INDEFERIDO 

349/2019 G006600592 PZL0689 INDEFERIDO 

351/2019 G011800354 PKV2172 INDEFERIDO 

352/2019 G010201467 NZR8621 INDEFERIDO 

372/2019 G009902181 JSX1374 INDEFERIDO 

373/2019 G009902348 NTF6568 INDEFERIDO 

376/2019 G007606261 PKU3727 INDEFERIDO 

380/2019 G007606381 JSI6463 INDEFERIDO 

382/2019 G009902374 PJY4711 INDEFERIDO 

384/2019 G008202890 OKQ2252 INDEFERIDO 

388/2019 G009902219 OUS1880 INDEFERIDO 

391/2019 G008101402 HFB2912 INDEFERIDO 

398/2019 G011300599 JRB9425 ADVERTÊNCIA 

402/2019 G009500566 DVK1400 INDEFERIDO 

432/2019 G009902347 PEY6792 INDEFERIDO 

442/2019 G009902302 OUU5334 INDEFERIDO 

445/2019 G009902360 NZT9698 Não Conhecido 

446/2019 G007606235 FHD9563 INDEFERIDO 

447/2019 G008202923 OZQ8740 INDEFERIDO 

451/2019 G008702846 PJA3935 INDEFERIDO 

452/2019 G006001516 JPZ7254 INDEFERIDO 

457/2019 G008702838 ATP1102 INDEFERIDO 

461/2019 G012201275 PVT7595 INDEFERIDO 

462/2019 G011300465 NTS9844 INDEFERIDO 

463/2019 G011300464 NTS9844 INDEFERIDO 

466/2019 G008702831 PKX4181 INDEFERIDO 

471/2019 G006600601 JRX5378 INDEFERIDO 

473/2019 G009101357 NTL8894 INDEFERIDO 

475/2019 G009101377 NTL8894 Deferido 

492/2019 G009902292 NTK1153 INDEFERIDO 

494/2019 G009902751 PJP7790 INDEFERIDO 

495/2019 G007606278 OZN8761 INDEFERIDO 

497/2019 G008702855 NTE3255 INDEFERIDO 

510/2019 G011300668 NZE6482 INDEFERIDO 

513/2019 G009902390 MYQ5931 INDEFERIDO 

515/2019 G006900098 PKB2129 INDEFERIDO 

528/2019 G006200199 PKG6120 INDEFERIDO 

538/2019 G008202927 JSU0C75 INDEFERIDO 

644/2019 G009902243 JRG2422 INDEFERIDO 

651/2019 G008101395 KJW8819 INDEFERIDO 

653/2019 G006300260 JQU4415 INDEFERIDO 

659/2019 G011300445 OZS1885 INDEFERIDO 

665/2019 G009902569 OZJ4709 INDEFERIDO 

678/2019 G009500694 PJD9368 INDEFERIDO 

688/2019 G009101422 PLD9345 INDEFERIDO 

700/2019 G011300615 OZP2924 INDEFERIDO 

701/2019 G008101365 NZQ1920 INDEFERIDO 

734/2019 G010201445 PLH9777 INDEFERIDO 

740/2019 G008703046 OUN3515 INDEFERIDO 

743/2019 G006300254 JQP5807 INDEFERIDO 
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746/2019 G009902615 NZK8927 INDEFERIDO 

755/2019 G011500427 OUN8189 INDEFERIDO 

762/2019 G006200197 NZR0976 INDEFERIDO 

765/2019 G006801517 JSS6620 INDEFERIDO 

771/2019 G009902408 HHR6433 INDEFERIDO 

780/2019 G007000288 PJY4131 ADVERTÊNCIA 

781/2019 G005601906 JRC9658 INDEFERIDO 

783/2019 G010400424 NXM2519 ADVERTÊNCIA 

785/2019 G009500649 NZS0961 INDEFERIDO 

788/2019 G006801498 NZN6333 INDEFERIDO 

798/2019 G011500450 OKM4435 INDEFERIDO 

799/2019 G011300738 NZA2060 ADVERTÊNCIA 

800/2019 G009902473 PJA2405 INDEFERIDO 

802/2019 G008703198 PJE6147 INDEFERIDO 

811/2019 G011400299 QKD5912 INDEFERIDO 

817/2019 G009903586 OUO0119 INDEFERIDO 

821/2019 G008500568 PJK1087 INDEFERIDO 

824/2019 G008101379 OMG7834 INDEFERIDO 

843/2019 G009902526 NYV9824 ADVERTÊNCIA 

872/2019 G008703191 NYQ7847 INDEFERIDO 

898/2019 G009902709 JND5764 INDEFERIDO 

911/2019 G012700234 OKU3396 INDEFERIDO 

914/2019 G011300527 PJP3529 INDEFERIDO 

939/2019 G006001560 OLF0067 INDEFERIDO 

1601/2019 G008203314 NZT6207 INDEFERIDO 

1065/2019 G009902968 HBY6862 INDEFERIDO 

1069/2019 G006001546 JPT4702 INDEFERIDO 

1091/2019 G009902465 PLE2801 INDEFERIDO 

1101/2019 G012700244 PJG0644 INDEFERIDO 

1102/2019 G008702800 OUO1549 INDEFERIDO 

1114/2019 G009902951 PKA0421 INDEFERIDO 

1116/2019 G009903012 OKP8471 INDEFERIDO 

1117/2019 G009902948 OZT5919 Não Conhecido 

 

 
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 24 DE JANEIRO DE 2023. 

 
ALFREDO BRAGA DE CASTRO 
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

1138/2019 G005601950 NZP2867 INDEFERIDO 

1141/2019 G008703148 NZW5510 INDEFERIDO 

1193/2019 G009903027 QNI6135 INDEFERIDO 

1256/2019 G009902969 JRL7449 INDEFERIDO 

1367/2019 G009903562 JPJ7990 INDEFERIDO 

1389/2019 G009903056 QNJ4694 INDEFERIDO 

1437/2019 G008703328 FDL5475 INDEFERIDO 

1479/2019 G006300286 OKK3377 INDEFERIDO 

1529/2019 G009902932 NZL7337 INDEFERIDO 

1578/2019 G009903577 OVD7626 INDEFERIDO 

1589/2019 G006200220 OKO2540 INDEFERIDO 

1590/2019 G006200221 OKO2540 INDEFERIDO 

1600/2019 G009903775 JRS8179 INDEFERIDO 

1602/2019 G003500069 PKS4925 ADVERTÊNCIA 

1602/2019 G003500069 PKS4925 ADVERTÊNCIA 

1637/2019 G007900216 PLH1032 INDEFERIDO 

1691/2019 G003500147 NTV6493 INDEFERIDO 

1694/2019 G009903454 NZX8566 INDEFERIDO 

1744/2019 G011300995 JRU8230 INDEFERIDO 

1777/2019 G009903563 JPN0164 INDEFERIDO 

1828/2019 G005601963 PKK8979 INDEFERIDO 

Antônio Elinaldo Araújo da Silva 
Prefeito 
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