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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 6814/ 2017
13 DE DEZEMBRO DE 2017

“Institui as Zonas Especiais de Interesse 
Social da Bacia do Rio Camaçari -  Fase 2, 
1ª e 2ª Etapa, para fins de implementação 
do Programa de Urbanização Integrada da 
Bacia do Rio Camaçari”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no inciso X do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e, considerando 
o artigo 49 da Lei 866 de 11 de janeiro de 2008

RESOLVE

Art. 1º - Para fins de implementação do programa de 
urbanização, promover a regularização jurídica e a 
melhoria urbanística através de projetos integrados, 
assim como prioriza a execução de obras de 
infraestrutura, implantação de equipamentos 
comunitários e ações de regularização jurídico-fundiária-
urbanística.

 
Art.  2º – Ficam instituídas as Zonas Especiais de 
Interesse Social – ZEIS, descritas no anexo I, sob 
coordenadas UTM, georreferenciadas pelo Sistema de 
Projeção Geográfica SIRGAS 2000.

Art. 3º - Os mapas do anexo II são parte integrante deste 
decreto:
· 01/1 - Planta de Localização Zeis Gleba E;
· 01/1 - Planta de Localização Zeis Lama Preta;
· 01/1 - Planta de Localização Zeis Morro da Manteiga;
· 01/1 - Planta de Localização Zeis PHOC III;
· 01/1 - Planta de Localização Zeis Rodoviária;

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, 13 DE DEZEMBRO DE 2017

Antonio Elinaldo Araújo da Silva
PREFEITO

ANEXO I

MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS ÁREAS

ZEIS GLEBA E 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice Pt0 de 
coordenadas N 8.593.957,770 m e E 572.826,060 m, 
Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -39; deste, 
segue com azimute de 109°17'36,73'' e distância de 
52,22 m  até o vértice Pt1 de coordenadas N 
8.593.940,390 m e E 572.875,300 m; deste, segue com 
azimute de 109°28'50,44'' e distância de 31,03 m  até o 
vértice Pt2 de coordenadas N 8.593.929,960 m e E 
572.904,530 m; deste, segue com azimute de 
119°55'24,21'' e distância de 6,13 m  até o vértice Pt3 de 
coordenadas N 8.593.926,890 m e E 572.909,840 m; 
deste, segue com azimute de 125°39'24,56'' e distância 
de 4,9 m  até o vértice Pt4 de coordenadas N 
8.593.924,030 m e E 572.913,810 m; deste, segue com 
azimute de 130°16'50,60'' e distância de 4 m  até o vértice 
Pt5 de coordenadas N 8.593.921,430 m e E 572.916,860 
m; deste, segue com azimute de 134°47'20,86'' e 
distância de 4,68 m  até o vértice Pt6 de coordenadas N 
8.593.918,130 m e E 572.920,170 m; deste, segue com 
azimute de 139°17'34,35'' e distância de 3,99 m  até o 
vértice Pt7 de coordenadas N 8.593.915,100 m e E 
572.922,770 m; deste, segue com azimute de 
143°10'44,70'' e distância de 3,49 m  até o vértice Pt8 de 
coordenadas N 8.593.912,300 m e E 572.924,850 m; 
deste, segue com azimute de 146°44'24,85'' e distância 
de 3,37 m  até o vértice Pt9 de coordenadas N 
8.593.909,480 m e E 572.926,690 m; deste, segue com 
azimute de 149°57'23,30'' e distância de 2,82 m  até o 
vértice Pt10 de coordenadas N 8.593.907,030 m e E 
572.928,100 m; deste, segue com azimute de 
157°24'1,20'' e distância de 4,04 m  até o vértice Pt11 de 
coordenadas N 8.593.903,300 m e E 572.929,640 m; 
deste, segue com azimute de 159°15'31,04'' e distância 
de 3,04 m  até o vértice Pt12 de coordenadas N 
8.593.900,460 m e E 572.930,710 m; deste, segue com 
azimute de 162°06'37,97'' e distância de 7,82 m  até o 
vértice Pt13 de coordenadas N 8.593.893,010 m e E 
572.933,090 m; deste, segue com azimute de 
166°27'0,29'' e distância de 8,7 m  até o vértice Pt14 de 
coordenadas N 8.593.884,550 m e E 572.935,100 m; 
deste, segue com azimute de 170°20'36,90'' e distância 
de 6,12 m  até o vértice Pt15 de coordenadas N 
8.593.878,510 m e E 572.936,120 m; deste, segue com 
azimute de 173°44'42,05'' e distância de 6,82 m  até o 
vértice Pt16 de coordenadas N 8.593.871,720 m e E 
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572.936,840 m; deste, segue com azimute de 
176°26'26,53'' e distância de 3,44 m  até o vértice Pt17 de 
coordenadas N 8.593.868,290 m e E 572.937,050 m; 
deste, segue com azimute de 180°43'11,66'' e distância 
de 52,63 m  até o vértice Pt18 de coordenadas N 
8.593.815,670 m e E 572.936,250 m; deste, segue com 
azimute de 181°25'57,26'' e distância de 16,36 m  até o 
vértice Pt19 de coordenadas N 8.593.799,320 m e E 
572.935,800 m; deste, segue com azimute de 
180°19'51,91'' e distância de 12,79 m  até o vértice Pt20 
de coordenadas N 8.593.786,530 m e E 572.935,690 m; 
deste, segue com azimute de 180°56'57,52'' e distância 
de 12,57 m  até o vértice Pt21 de coordenadas N 
8.593.773,970 m e E 572.935,450 m; deste, segue com 
azimute de 90°11'34,32'' e distância de 10,58 m  até o 
vértice Pt22 de coordenadas N 8.593.773,900 m e E 
572.946,030 m; deste, segue com azimute de 
179°11'45,75'' e distância de 11,94 m  até o vértice Pt23 
de coordenadas N 8.593.761,960 m e E 572.946,170 m; 
deste, segue com azimute de 179°11'45,75'' e distância 
de 6,61 m  até o vértice Pt24 de coordenadas N 
8.593.755,360 m e E 572.946,240 m; deste, segue com 
azimute de 86°51'32,53'' e distância de 41,89 m  até o 
vértice Pt25 de coordenadas N 8.593.757,540 m e E 
572.988,070 m; deste, segue com azimute de 
91°23'9,15'' e distância de 7,7 m  até o vértice Pt26 de 
coordenadas N 8.593.757,340 m e E 572.995,770 m; 
deste, segue com azimute de 124°42'30,47'' e distância 
de 2,76 m  até o vértice Pt27 de coordenadas N 
8.593.755,760 m e E 572.998,030 m; deste, segue com 
azimute de 155°56'6,63'' e distância de 30 m  até o vértice 
Pt28 de coordenadas N 8.593.728,340 m e E 
573.010,190 m; deste, segue com azimute de 
151°08'0,18'' e distância de 25,13 m  até o vértice Pt29 de 
coordenadas N 8.593.706,300 m e E 573.022,270 m; 
deste, segue com azimute de 124°21'37,98'' e distância 
de 3,14 m  até o vértice Pt30 de coordenadas N 
8.593.704,520 m e E 573.024,860 m; deste, segue com 
azimute de 189°38'44,77'' e distância de 30,84 m  até o 
vértice Pt31 de coordenadas N 8.593.674,120 m e E 
573.019,610 m; deste, segue com azimute de 
273°57'12,99'' e distância de 31,24 m  até o vértice Pt32 
de coordenadas N 8.593.676,360 m e E 572.988,460 m; 
deste, segue com azimute de 275°03'19,97'' e distância 
de 46,51 m  até o vértice Pt33 de coordenadas N 
8.593.680,580 m e E 572.942,150 m; deste, segue com 
azimute de 0°39'19,39'' e distância de 71,85 m  até o 
vértice Pt34 de coordenadas N 8.593.752,420 m e E 
572.943,150 m; deste, segue com azimute de 
270°11'36,33'' e distância de 12,21 m  até o vértice Pt35 
de coordenadas N 8.593.752,490 m e E 572.930,950 m; 
deste, segue com azimute de 0°11'36,31'' e distância de 
6,5 m  até o vértice Pt36 de coordenadas N 
8.593.758,990 m e E 572.930,990 m; deste, segue com 
azimute de 269°32'55,70'' e distância de 26,36 m  até o 
vértice Pt37 de coordenadas N 8.593.758,850 m e E 
572.904,620 m; deste, segue com azimute de 
0°46'26,20'' e distância de 4,47 m  até o vértice Pt38 de 
coordenadas N 8.593.763,320 m e E 572.904,700 m; 
deste, segue com azimute de 357°35'26,37'' e distância 
de 20,69 m  até o vértice Pt39 de coordenadas N 
8.593.784,000 m e E 572.903,880 m; deste, segue com 
azimute de 8°45'43,96'' e distância de 20,44 m  até o 
vértice Pt40 de coordenadas N 8.593.804,190 m e E 

572.907,050 m; deste, segue com azimute de 
269°20'55,53'' e distância de 29,2 m  até o vértice Pt41 de 
coordenadas N 8.593.803,930 m e E 572.877,850 m; 
deste, segue com azimute de 1°01'14,26'' e distância de 
6,14 m  até o vértice Pt42 de coordenadas N 
8.593.810,070 m e E 572.877,970 m; deste, segue com 
azimute de 1°01'14,24'' e distância de 23,17 m  até o 
vértice Pt43 de coordenadas N 8.593.833,230 m e E 
572.878,450 m; deste, segue com azimute de 
271°53'23,79'' e distância de 11,33 m  até o vértice Pt44 
de coordenadas N 8.593.833,640 m e E 572.867,120 m; 
deste, segue com azimute de 11°20'6,64'' e distância de 
13,65 m  até o vértice Pt45 de coordenadas N 
8.593.847,020 m e E 572.869,840 m; deste, segue com 
azimute de 308°05'34,66'' e distância de 12,97 m  até o 
vértice Pt46 de coordenadas N 8.593.855,040 m e E 
572.859,660 m; deste, segue com azimute de 
6°20'47,25'' e distância de 5,19 m  até o vértice Pt47 de 
coordenadas N 8.593.860,200 m e E 572.860,250 m; 
deste, segue com azimute de 300°28'5,01'' e distância de 
8,02 m  até o vértice Pt48 de coordenadas N 
8.593.864,280 m e E 572.853,340 m; deste, segue com 
azimute de 359°20'6,39'' e distância de 3,36 m  até o 
vértice Pt49 de coordenadas N 8.593.867,640 m e E 
572.853,310 m; deste, segue com azimute de 
292°20'55,25'' e distância de 14,8 m  até o vértice Pt50 de 
coordenadas N 8.593.873,310 m e E 572.839,640 m; 
deste, segue com azimute de 272°48'12,43'' e distância 
de 8,85 m  até o vértice Pt51 de coordenadas N 
8.593.873,760 m e E 572.830,800 m; deste, segue com 
azimute de 260°27'9,61'' e distância de 9,77 m  até o 
vértice Pt52 de coordenadas N 8.593.872,170 m e E 
572.821,160 m; deste, segue com azimute de 
306°02'27,79'' e distância de 2,57 m  até o vértice Pt53 de 
coordenadas N 8.593.873,690 m e E 572.819,080 m; 
deste, segue com azimute de 4°35'27,46'' e distância de 
13,42 m  até o vértice Pt54 de coordenadas N 
8.593.887,060 m e E 572.820,190 m; deste, segue com 
azimute de 4°35'27,46'' e distância de 70,96 m chega-se 
ao vértice Pt0, de coordenadas N 8.593.957,770 m e E 
572.826,060 m, encerrando esta descrição totalizando 
19.178,58m² de área e conformando um perímetro de 
895,19m. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georrefereciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central -39, tendo como 
DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, 
área e perímetro foram calculados no plano de projeção 
UTM.

ZEIS LAMA PRETA

Partindo do marco 1, situado no limite com Rua Machado 
de Assis, definido pela coordenada geográfica de 
Lat i tude  12°41'51,92537" Sul  e  Longi tude 
38°20'25,85206" Oeste, Datum SIRGAS2000 e pela 
coordenada plana UTM 8.596.197,221m Norte e 
571.602,500m Leste, referida ao meridiano central 39° 
WGr, seguindo-se com distância de 71,52m e azimute 
plano de 326°58'33", chega-se ao marco 2, deste, 
seguindo-se com distância de 13,41m e azimute plano de 
344°09'27", chega-se ao marco 3, deste, seguindo-se 
com distância de 72,71m e azimute plano de 344°38'39", 
chega-se ao marco 4, deste, seguindo-se com 
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desenvolvimento de 46,66m,  azimute plano de 
17°13'27" e raio de 32,47m, chega-se ao marco 5, deste, 
seguindo-se com distância de 55,32m e azimute plano de 
56°28'42", chega-se ao marco 6, deste, seguindo-se 
com desenvolvimento de 8,01m, azimute plano de 
87°54'42" e raio de 10,70m chega-se ao marco 7, deste, 
seguindo-se com distância de 24,86m e azimute plano de 
109°50'02" chega-se ao marco 8, deste, seguindo-se 
com distância de 34,16m e azimute plano de 187°26'41", 
chega-se ao marco 9, deste, seguindo-se com distância 
de 82,56m e azimute plano de 108°25'35", chega-se ao 
marco 10, deste, seguindo-se com distância de 36,29m e 
azimute plano de 192°12'12", chega-se ao marco 11, 
deste, seguindo-se com distância de 15,75m e azimute 
plano de 238°13'31", chega-se ao marco 12, deste, 
seguindo-se com distância de 55,17m e azimute plano de 
138°11'45", chega-se ao marco 13, deste, seguindo-se 
com distância de 32,53m e azimute plano de 128°23'31", 
chega-se ao marco 14, deste, seguindo-se com distância 
de 22,89m e azimute plano de 217°28'07", chega-se ao 
marco 15, deste, seguindo-se com distância de 54,04m e 
azimute plano de 122°09'23" chega-se ao marco 16, 
deste, seguindo-se com distância de 28,68m e azimute 
plano de 123°34'43", chega-se ao marco 17, deste, 
seguindo-se com distância de 14,39m e azimute plano de 
209°18'40", chega-se ao marco 18, deste, seguindo-se 
com distância de 50,02m e azimute plano de 122°13'42", 
chega-se ao marco 19, deste, seguindo-se com distância 
de 26,65m e azimute plano de 95°52'14", chega-se ao 
marco 20, deste, seguindo-se com distância de 19,96m e 
azimute plano de 123°06'32", chega-se ao marco 21, 
deste, seguindo-se com distância de 35,04m e azimute 
plano de 126°27'59", chega-se ao marco 22, deste, 
seguindo-se com distância de 5,62m e azimute plano de 
136°50'29", chega-se ao marco 23, deste, seguindo-se 
com distância de 24,88m e azimute plano de 46°40'13", 
chega-se ao marco 24, deste, seguindo-se com distância 
de 21,85m e azimute plano de 135°57'57", chega-se ao 
marco 25, deste, seguindo-se com distância de 19,44m e 
azimute plano de 231°29'18", chega-se ao marco 26, 
deste, seguindo-se com distância de 106,76m e azimute 
plano de 148°29'28", chega-se ao marco 27, deste, 
seguindo-se com distância de 44,38m e azimute plano de 
141°25'29", chega-se ao marco 28, deste, seguindo-se 
com distância de 6,82m e azimute plano de 230°37'19", 
chega-se ao marco 29, deste, seguindo-se com distância 
de 25,65m e azimute plano de 157°58'49", chega-se ao 
marco 30, deste, seguindo-se com distância de 69,93m e 
azimute plano de 190°18'42", chega-se ao marco 31, 
deste, seguindo-se com distância de 43,19m e azimute 
plano de 185°46'36" chega-se ao marco 32, deste, 
seguindo-se com distância de 48,20m e azimute plano de 
181°03'05", chega-se ao marco 33, deste, seguindo-se 
com distância de 5,72m e azimute plano de 91°22'19", 
chega-se ao marco 34, deste, seguindo-se com distância 
de 11,74m e azimute plano de 181°48'55", chega-se ao 
marco 35, deste, seguindo-se com distância de 6,87m e 
azimute plano de 267°00'20", chega-se ao marco 36, 
deste, seguindo-se com distância de 50,72m e azimute 
plano de 180°11'31", chega-se ao marco 37, deste, 
seguindo-se com distância de 43,03m e azimute plano de 
180°48'23", chega-se ao marco 38, deste, seguindo-se 
com distância de 43,20m e azimute plano de 178°19'04" 
chega-se ao marco 39, deste, seguindo-se com distância 

de 15,35m e azimute plano de 172°25'02", chega-se ao 
marco 40, deste, seguindo-se com distância de 66,46m e 
azimute plano de 168°03'54", chega-se ao marco 41, 
deste, seguindo-se com distância de 8,75m e azimute 
plano de 90°15'41", chega-se ao marco 42, deste, 
seguindo-se com distância de 10,34m e azimute plano de 
180°15'35", chega-se ao marco 43, deste, seguindo-se 
com distância de 5,66m e azimute plano de 270°46'41", 
chega-se ao marco 44, deste, seguindo-se com distância 
de 61,45m e azimute plano de 160°44'36", chega-se ao 
marco 45, deste, seguindo-se com distância de 4,71m e 
azimute plano de 89°22'11", chega-se ao marco 46, 
deste, seguindo-se com distância de 10,19m e azimute 
plano de 173°09'29" chega-se ao marco 47, deste, 
seguindo-se com distância de 10,33m e azimute plano de 
166°38'18" chega-se ao marco 48, deste, seguindo-se 
com distância de 53,63m e azimute plano de 161°04'40", 
chega-se ao marco 49, deste, seguindo-se com distância 
de 4,29m e azimute plano de 90°00'00", chega-se ao 
marco 50, deste, seguindo-se com distância de 10,45m e 
azimute plano de 177°07'38", chega-se ao marco 51, 
deste, seguindo-se com distância de 14,88m e azimute 
plano de 161°09'17", chega-se ao marco 52, deste, 
seguindo-se com distância de 17,42m e azimute plano de 
152°22'33", chega-se ao marco 53, deste, seguindo-se 
com distância de 6,59m e azimute plano de 132°16'01", 
chega-se ao marco 54, deste, seguindo-se com distância 
de 18,83m e azimute plano de 130°51'13", chega-se ao 
marco 55, deste, seguindo-se com distância de 16,97m e 
azimute plano de 112°40'02", chega-se ao marco 56, 
deste, seguindo-se com distância de 14,23m e azimute 
plano de 186°53'33", chega-se ao marco 57, deste, 
seguindo-se com distância de 99,87m e azimute plano de 
266°32'04", chega-se ao marco 58, deste, seguindo-se 
com distância de 37,87m e azimute plano de 353°45'59", 
chega-se ao marco 59, deste, seguindo-se com distância 
de 135,75m e azimute plano de 340°15'32", chega-se ao 
marco 60, deste, seguindo-se com distância de 54,71m e 
azimute plano de 359°17'27", chega-se ao marco 61, 
deste, seguindo-se com distância de 6,06m e azimute 
plano de 268°49'11", chega-se ao marco 62, deste, 
seguindo-se com distância de 24,07m e azimute plano de 
1°32'41", chega-se ao marco 63, deste, seguindo-se 
com distância de 40,42m e azimute plano de 270°09'32", 
chega-se ao marco 64, deste, seguindo-se com distância 
de 21,72m e azimute plano de 313°29'28", chega-se ao 
marco 65, deste, seguindo-se com distância de 76,21m e 
azimute plano de 42°03'10" chega-se ao marco 66, 
deste, seguindo-se com distância de 12,56m e azimute 
plano de 24°49'12", chega-se ao marco 67, deste, 
seguindo-se com distância de 2,66m e azimute plano de 
296°03'21", chega-se ao marco 68, deste, seguindo-se 
com distância de 11,89m e azimute plano de 23°01'38", 
chega-se ao marco 69, deste, seguindo-se com distância 
de 37,34m e azimute plano de 15°07'29", chega-se ao 
marco 70, deste, seguindo-se com distância de 1,37m e 
azimute plano de 293°13'46", chega-se ao marco 71, 
deste, seguindo-se com distância de 9,19m e azimute 
plano de 21°20'00", chega-se ao marco 72, deste, 
seguindo-se com distância de 8,78m e azimute plano de 
16°28'32", chega-se ao marco 73, deste, seguindo-se 
com distância de 2,06m e azimute plano de 288°40'25", 
chega-se ao marco 74, deste, seguindo-se com distância 
de 6,42m e azimute plano de 12°53'25", chega-se ao 
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marco 75, deste, seguindo-se com distância de 0,70m e 
azimute plano de 294°05'04", chega-se ao marco 76, 
deste, seguindo-se com distância de 6,13m e azimute 
plano de 16°58'58", chega-se ao marco 77, deste, 
seguindo-se com distância de 33,19m e azimute plano de 
292°25'50", chega-se ao marco 78, deste, seguindo-se 
com distância de 38,80m e azimute plano de 24°49'44", 
chega-se ao marco 79, deste, seguindo-se com distância 
de 13,78m e azimute plano de 299°36'45", chega-se ao 
marco 80, deste, seguindo-se com distância de 47,74m e 
azimute plano de 27°24'24", chega-se ao marco 81, 
deste, seguindo-se com distância de 9,27m e azimute 
plano de 299°21'56", chega-se ao marco 82, deste, 
seguindo-se com distância de 8,53m e azimute plano de 
28°27'41", chega-se ao marco 83, deste, seguindo-se 
com distância de 36,77m e azimute plano de 298°37'10", 
chega-se ao marco 84, deste, seguindo-se com distância 
de 24,73m e azimute plano de 16°29'32", chega-se ao 
marco 85, deste, seguindo-se com distância de 23,89m e 
azimute plano de 3°09'32", chega-se ao marco 86, deste, 
seguindo-se com distância de 48,26m e azimute plano de 
47°03'58", chega-se ao marco 87, deste, seguindo-se 
com distância de 13,78m e azimute plano de 316°42'35", 
chega-se ao marco 88, deste, seguindo-se com distância 
de 123,88m e azimute plano de 332°38'33", chega-se ao 
marco 89, deste, seguindo-se com desenvolvimento de 
14,99m,  azimute plano de 136°45'53" e raio de 26,82m, 
chega-se ao marco 90, deste, seguindo-se com distância 
de 37,60m e azimute plano de 218°45'55", chega-se ao 
marco 91, deste, seguindo-se com distância de 14,09m e 
azimute plano de 306°29'14", chega-se ao marco 92, 
deste, seguindo-se com distância de 33,33m e azimute 
plano de 31°50'21", chega-se ao marco 93, deste, 
seguindo-se com distância de 115,33m e azimute plano 
de 295°14'54", chega-se ao marco 94, deste, seguindo-
se com distância de 18,08m e azimute plano de 
315°18'11", chega-se ao marco 95, deste, seguindo-se 
com distância de 88,04m e azimute plano de 226°30'32", 
chega-se ao marco 96, deste, seguindo-se com distância 
de 12,23m e azimute plano de 316°30'32", chega-se ao 
marco 97, deste, seguindo-se com distância de 70,49m e 
azimute plano de 48°54'02", chega-se ao marco 98, 
deste, seguindo-se com distância de 43,54m e azimute 
plano de 315°16'46", chega-se ao marco 99, deste, 
seguindo-se com distância de 29,42m e azimute plano de 
228°56'35", chega-se ao marco 100, deste, seguindo-se 
com distância de 99,75m e azimute plano de 322°09'19", 
chega-se ao marco 101, deste, seguindo-se com 
distância de 39,66m e azimute plano de 235°49'48", 
chega-se ao marco 1, ponto inicial da descrição deste 
perímetro com 3.364,09m, totalizando 83.693,59m² de 
área.

ZEIS MORRO DA MANTEIGA - Ampliação

Partindo do marco 1, situado no limite com ZEIS Morro 
da Manteiga, aprovada pelo Decreto 6608/2016, 
definido pela coordenada geográfica de Latitude 
12°41'55,37" Sul e Longitude 38°18'52,26" Oeste, 
Datum SIRGAS2000 e pela coordenada plana UTM 
8596084.329 m Norte e 574425.475 m Leste, referida ao 
meridiano central 39° WGr, deste, seguindo-se 
confrontando com a ZEIS Morro da Manteiga, com 

distância de 7,31m e azimute plano de 113°52'20", 
chega-se ao marco 2, deste, seguindo-se confrontando 
com a ZEIS Morro da Manteiga, com distância de 1,25m 
e azimute plano de 198°33'38", chega-se ao marco 3, 
deste, seguindo-se confrontando com a ZEIS Morro da 
Manteiga, com distância de 11,71m e azimute plano de 
108°33'38", chega-se ao marco 4, deste, seguindo-se 
confrontando com a ZEIS Morro da Manteiga, com 
distância de 4,28m e azimute plano de 35°52'1", chega-
se ao marco 5, deste, seguindo-se confrontando com a 
ZEIS Morro da Manteiga, com distância de 3,68m e 
azimute plano de 126°9'1", chega-se ao marco 6, deste, 
seguindo-se com distância de 4,63m e azimute plano de 
217°6'29", chega-se ao marco 7, deste, seguindo-se 
com desenvolvimento de 4,18m, azimute plano de 
252°50'4" e raio de 3,35m, chega-se ao marco 8, deste, 
confrontando neste trecho com Rua Bahia, seguindo 
com distância de 19,91m e azimute plano de 288°33'38", 
chega-se ao marco 9, deste, confrontando neste trecho 
com lotes residenciais, seguindo-se com distância de 
14,05m e azimute plano de 26°34'38", chega-se ao 
marco 1, ponto inicial da descrição deste perímetro com 
62,62m, totalizando 108,09m² de área.

ZEIS PHOC III

Partindo do marco 1, situado no limite com Rua 
Guanambi, definido pela coordenada geográfica de 
Latitude 12°43'1.66" Sul e Longitude 38°20'13.59" 
Oeste, Datum SIRGAS2000 e pela coordenada plana 
UTM 8.594.054,7502m Norte e 571.967,0295 m Leste, 
referida ao meridiano central 39° WGr, no quadrante 
Noroeste, seguindo-se com distância de 25,47m e 
azimute plano de 82°27'47", chega-se ao marco 2, deste, 
confrontando,  neste trecho, com Rua Guanambi, 
seguindo-se com distância de 78,97m e azimute plano de 
86°35'07", chega-se ao marco 3, deste, seguindo-se 
com distância de 76,57m e azimute plano de 86°38'31", 
chega-se ao marco 4, deste, seguindo-se com distância 
de 132,78m e azimute plano de 84°09'35", chega-se ao 
marco 5, deste, seguindo-se com distância de 3,24m e 
azimute plano de 92°20'24", chega-se ao marco 6, deste, 
seguindo-se com distância de 10,31m e azimute plano de 
104°33'14", chega-se ao marco 7, deste, seguindo-se 
com desenvolvimento de 9,83m, azimute plano de 
120°28'09" e raio de 16,94m, chega-se ao marco 8, 
deste, seguindo-se com distância de 53,37m e azimute 
plano de 131°28'07", chega-se ao marco 9, deste, 
seguindo-se com desenvolvimento de 5,17m, azimute 
plano de 195°32'11" e raio de 2,20m, chega-se ao marco 
10, deste, confrontando, neste trecho, com Rua 
Catuama, seguindo-se com distância de 119,38m e 
azimute plano de 263°11'24", chega-se ao marco 11, 
deste, seguindo-se com distância de 73,06m e azimute 
plano de 259°39'10", chega-se ao marco 12, deste, 
seguindo-se com distância de 70,60m e azimute plano de 
261°38'10", chega-se ao marco 13, deste, seguindo-se 
com distância de 89,06m e azimute plano de 262°17'55", 
chega-se ao marco 14, deste, confrontando, neste 
trecho, com Avenida Oeste, seguindo-se com 
desenvolvimento de 12,68m, azimute plano de 
306°34'46" e raio de 8,06m, chega-se ao marco 15, 
deste, seguindo-se com distância de 3,18m e azimute 
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plano de 355°44'10", chega-se ao marco 16, deste, 
confrontando, neste trecho, com Rua do Riacho, 
seguindo-se com distância de 69,87m e azimute plano de 
269°28'41", chega-se ao marco 17, deste, seguindo-se 
com desenvolvimento de 6,80m, azimute plano de 
326°01'28" e raio de 3,29m, chega-se ao marco 18, 
deste, seguindo-se com desenvolvimento de 56,71m, 
azimute plano de 11°13'42" e raio de 92,00m, chega-se 
ao marco 19, deste, confrontando, neste trecho, com 
lateral de lote residencial, seguindo-se com distância 
de 47,00m e azimute plano de 89°38'50" chega-se ao 
marco 1, ponto inicial da descrição deste perímetro com 
944,05m, totalizando 24.646,85m² de área.

ZEIS RODOVIÁRIA

Partindo do marco 1, situado no limite com Rua da 
Rodoviária, definido pela coordenada geográfica de 
Lat i tude  12°42'16,52110" Sul  e  Longi tude 
38°19'09,18248" Oeste, Datum SIRGAS2000 e pela 
coordenada plana UTM 8.595.435,703m Norte e 
573.912,920m Leste, referida ao meridiano central 39° 
WGr, no quadrante Noroeste, seguindo com distância 
de 6,17m e azimute plano de 36°17'21", chega-se ao 
marco 2, deste, seguindo-se com desenvolvimento de 
38,95m, azimute plano de 8°26'21" e raio de 58,57m, 
chega-se ao marco 3, deste, seguindo-se com distância 
de 15,27m e azimute plano de 349°38'54", chega-se ao 
marco 4, deste, seguindo-se com distância de 111,13m e 
azimute plano de 79°45'49", chega-se ao marco 5, deste, 
seguindo-se com distância de 95,83m e azimute plano de 
349°49'17", chega-se ao marco 6, deste, seguindo-se 
com distância de 9,66m e azimute plano de 259°23'18", 
chega-se ao marco 7, deste, seguindo-se com distância 
de 32,02m e azimute plano de 351°03'27", chega-se ao 
marco 8, deste, seguindo-se com distância de 16,04m e 
azimute plano de 349°32'36", chega-se ao marco 9, 
deste, seguindo-se com distância de 8,73m e azimute 
plano de 259°32'36", chega-se ao marco 10, deste, 
seguindo-se com distância de 31,18m e azimute plano de 
349°23'59", chega-se ao marco 11, deste, seguindo-se 
com distância de 15,05m e azimute plano de 334°24'40", 
chega-se ao marco 12, deste, seguindo-se com distância 
de 9,24m e azimute plano de 322°18'43", chega-se ao 
marco 13, deste, seguindo-se com distância de 3,86m e 
azimute plano de 351°12'48", chega-se ao marco 14, 
deste, seguindo-se com distância de 35,00m e azimute 
plano de 78°37'37", chega-se ao marco 15, deste, 
seguindo-se com desenvolvimento de 36,28m, azimute 
plano de 27°11'55" e raio de 29,73m, chega-se ao marco 
16, deste, seguindo-se com distância de 15,55m e 
azimute plano de 349°18'17", chega-se ao marco 17, 
deste, seguindo-se com distância de 86,46m e azimute 
plano de 348°44'46", chega-se ao marco 18, deste, 
seguindo-se com distância de 12,54m e azimute plano de 
259°09'22", chega-se ao marco 19, deste, seguindo-se 
com distância de 155,30m e azimute plano de 
350°53'09", chega-se ao marco 20, deste, seguindo-se 
com distância de 5,86m e azimute plano de 265°05'47", 
chega-se ao marco 21, deste, seguindo-se com distância 
de 27,28m e azimute plano de 346°43'47", chega-se ao 
marco 22, deste, seguindo-se com distância de 2,43m e 
azimute plano de 63°12'59", chega-se ao marco 23, 
deste, seguindo-se com distância de 11,00m e azimute 

plano de 145°09'06", chega-se ao marco 24, deste, 
seguindo-se com distância de 22,21m e azimute plano de 
70°40'08", chega-se ao marco 25, deste, seguindo-se 
com distância de 47,53m e azimute plano de 338°40'24", 
chega-se ao marco 26, deste, seguindo-se com 
desenvolvimento de 61,08m, azimute plano de 
88°32'35" e raio de 103,96m, chega-se ao marco 27, 
deste, seguindo-se com distância de 2,51m e azimute 
plano de 168°28'40", chega-se ao marco 28, deste, 
seguindo-se com desenvolvimento de 15,75m, azimute 
plano de 233°46'53” e raio de 17,80m, chega-se ao 
marco 29, deste, seguindo-se com distância de 13,23m e 
azimute plano de 209°46'10", chega-se ao marco 30, 
deste, seguindo-se com distância de 23,85m e azimute 
plano de 175°51'23", chega-se ao marco 31, deste, 
seguindo-se com distância de 14,63m e azimute plano de 
81°00'17", chega-se ao marco 32, deste, seguindo-se 
seguindo com distância de 4,05m e azimute plano de 
179°06'04", chega-se ao marco 33, deste, seguindo-se 
com distância de 21,34m e azimute plano de 261°03'31", 
chega-se ao marco 34, deste, seguindo-se com distância 
de 165,12m e azimute plano de 172°19'29", chega-se ao 
marco 35, deste, seguindo-se com distância de 3,56m e 
azimute plano de 82°14'19", chega-se ao marco 36, 
deste, seguindo-se com distância de 77,61m e azimute 
plano de 171°16'47", chega-se ao marco 37, deste, 
seguindo-se com distância de 30,29m e azimute plano de 
174°42'52", chega-se ao marco 38, deste, seguindo-se 
com distância de 13,43m e azimute plano de 199°11'03", 
chega-se ao marco 39, deste, seguindo-se com distância 
de 25,25m e azimute plano de 171°18'35", chega-se ao 
marco 40, deste, seguindo-se seguindo com distância de 
6,29m e azimute plano de 263°13'45", chega-se ao 
marco 41, deste, seguindo-se com distância de 12,07m e 
azimute plano de 171°47'38", chega-se ao marco 42, 
deste, seguindo-se com distância de 4,48m e azimute 
plano de 90°51'47", chega-se ao marco 43, deste, 
seguindo-se com distância de 4,73m e azimute plano de 
180°29'43", chega-se ao marco 44, deste, seguindo-se 
com distância de 2,89m e azimute plano de 267°31'25", 
chega-se ao marco 45, deste, seguindo-se com distância 
de 9,69m e azimute plano de 177°34'50", chega-se ao 
marco 46, deste, seguindo-se com distância de 47,64m e 
azimute plano de 169°50'47", chega-se ao marco 47, 
deste, seguindo-se com distância de 4,78m e azimute 
plano de 164°17'10", chega-se ao marco 48, deste, 
seguindo-se com distância de 4,24m e azimute plano de 
190°29'14", chega-se ao marco 49, deste, seguindo-se 
com distância de 140,80m e azimute plano de 
171°19'58", chega-se ao marco 50, deste, seguindo-se 
com distância de 13,41m e azimute plano de 218°56'16", 
chega-se ao marco 51, deste, seguindo-se com distância 
de 123,39m e azimute plano de 259°13'11", chega-se ao 
marco 52, deste, seguindo-se com desenvolvimento de 
18,81m azimute plano de 237°09'20" e raio de 24,80m, 
chega-se ao marco 53, deste, seguindo-se com distância 
de 8,88m e azimute plano de 215°25'25", chega-se ao 
marco 54, deste, seguindo-se com distância de 2,22m e 
azimute plano de 313°11'39", chega-se ao marco 1, 
ponto inicial da descrição deste perímetro com 
1.726,56m, totalizando 26.263,72m² de área.
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DECRETO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01476.11.02.408.2017,

                                     
RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) MARIA TEREZA CAIRO DE 
MIRANDA, cadastro nº. 63427, lotado (a) na Secretária 
do desenvolvimento Urbano e meio Ambiente -SEDUR, 
de Urbanista Nível I, para Urbanista Nível II, com data 
retroativa a 05 de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

   
REGINALDO PAIVA DE BARROS

Secretário da Administração                          

JULIANA FRANCA PAES 
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente 

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017

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, considerando as informações 
constantes no processo administrativo 17928/2015, que 
concluiu pela exoneração da servidora, tendo em vista a 
sua reprovação em estágio probatório,

 
RESOLVE

EXONERAR, a servidora DENISE SOUZA DA SILVA 
LIMA, cadastro 61447, do cargo de Agente de Combate 
às endemias- Nível II-B, da estrutura da Secretaria da 
Saúde-SESAU, com data retroativa a 13 de novembro de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo Nº 
03065.11.02.408.2017 

                                    RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ALAN DE AZEVEDO 
BIZERRA, cadastro nº. 63606, lotado (a) na SEGOV - 
Secretaria de Governo, de Técnico em Informática Nível 
I, para Técnico em Informática Nível II, retroativo a 01 de 
novembro 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                                

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário de Governo 

DECRETO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017    

                                                       
Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimentos a Servidor 
Municipal  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº. 3308/2017

R E S O L V E
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Conceder ao servidor EDMILSON RIBEIRO LIMA, 
cadastro n.°  61712, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotado na Secretaria de Educação - 
SEDUC, Licença sem Vencimentos pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses, a partir de 02 de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03067.11.02.408.2017, 

                                    RESOLVE

Promover o(a) servidor (a) ALINE SOARES DE JESUS 
SOUZA, cadastro nº. 63623, lotada na Secretária da 
Fazenda - SEFAZ, de Assistente de Atividade Tributária 
Nível I, para Assistente de Atividade Tributária Nível II, 
com data retroativa a 01 de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                 
 Secretário da Administração

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
Secretário da Fazenda 

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 

de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03066.11.02.408.2017, 

                                      RESOLVE

Promover o(a) servidor (a) VALNISIA SOUSA 
SCHRAMM, cadastro nº. 63573, lotada na Secretária da 
Fazenda - SEFAZ, de Assistente de Atividade Tributária 
Nível I, para Assistente de Atividade Tributária Nível II, 
com data retroativa a 01 de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                    
Secretário da Administração

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
Secretário da Fazenda 

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03055.11.02.408.2017, 

                                  RESOLVE

Promover o(a) servidor (a) ANGELA CRISTINA DE 
ASSIS PAIXÃO, cadastro nº. 61679, lotada na Secretária 
da Fazenda - SEFAZ, de Assistente de Atividade 
Tributária Nível I, para Assistente de Atividade Tributária 
Nível II, com data retroativa a 01 de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  Prefeito
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REGINALDO PAIVA DE BARROS                                    
Secretário da Administração

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
Secretário da Fazenda 

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03079.11.02.408.2017, 

                                     RESOLVE

Promover o(a) servidor (a) BARBARA CRISTINA 
EVANGELISTA DOS SANTOS, cadastro nº. 63548, 
lotada na Secretária da Fazenda - SEFAZ, de Assistente 
de Atividade Tributária Nível I, para Assistente de 
Atividade Tributária Nível II, com data retroativa a 01 de 
Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                    
Secretário da Administração

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
Secretário da Fazenda 

DECRETO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01740.11.02.408.2017 

                                        RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) IRENE PESO PINEIRO, 
cadastro nº. 63276, lotado (a) na SESAU - Secretaria da 
Saúde, de Psicólogo Nível I, para Psicólogo NÍVEL II, 
com data retroativa a 29 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2017.

                  
ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA

 Prefeito 

        REGINALDO PAIVA DE BARROS                             
Secretário da Administração

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretario da Saúde 

DECRETO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo Nº 
03060.11.02.408.2017.                                                           

RESOLVE

Promover a servidor (a) UBIRAJARA DA SILVA 
LACERDA JUNIOR, cadastro nº. 61794, lotada na 
Secretaria da Saúde - SESAU, de Técnico em 
Informática Nível I, para Técnico em Informática Nível II, 
com data retroativa a 01 de novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

          
REGINALDO PAIVA DE BARROS

Secretária da Administração 

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário da Saúde 

DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
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na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais para a 
concessão da promoção funcional conforme comprovação nos 
autos do processo administrativo nº. 01212.11.02.408.2016
                                        RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) NUNGI SANTOS E SANTOS, 
cadastro nº. 62966, lotado (a) na Procuradoria Geral do 
Município – PGM, de Procurador do Município Nível I, para 
Procurador do Município Nível II, com data retroativa a 19 de 
Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 14 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

        
REGINALDO PAIVA DE BARROS

Secretário da Administração

BRUNO NOVA SILVA 
Procurador Geral do Município                           

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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:

EXONERAR VIVIAN ANGELIN FERREIRA DOS SANTOS, 
cadastro nº 829502, do cargo de Assessor Chefe, símbolo GES 
I-B, da Secretaria do Governo- SEGOV, em 02 de janeiro de 
2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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:

NOMEAR BRUNO HELASIO AMORIM DE OLIVEIRA, 
cadastro nº. 62774, para o  cargo de Subprocurador Geral, 
símbolo PGM - II, da Procuradoria Geral do Município- PGM, 
em 02 de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2018

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:

NOMEAR VIVIAN ANGELIM FERREIRA DOS SANTOS, para 
o cargo de Subsecretário, símbolo GES I-A, da estrutura da 
Secretaria Municipal da Habitação - SEHAB, em 03 de janeiro 
de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 03 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2018

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:

NOMEAR SIMARA NOGUEIRA ELLERY, para o cargo de 
secretária, símbolo GES I, da estrutura da Secretaria Municipal 
de Relações Institucionais – SERIN , em 03 de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 03 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2018

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:

DESIGNAR ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO, para 
responder interinamente pela Presidência da Empresa da 
Limpeza Pública de Camaçari- LIMPEC, em 03 de janeiro de 
2018.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 03 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2018

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:

NOMEAR SEBASTIÃO FIGUEIREDO ABREU, cadastro nº 
2364, para o cargo de secretário, símbolo GES I, da estrutura da 
Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude – SEJUV, em 03 de 
janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 03 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2018

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:

NOMEAR JANETE APARECIDA ARAÚJO E SILVA, para o 
cargo de secretária, símbolo GES I, da estrutura da Secretaria 
de desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES, em 03 de 
janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 03 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL                                                                

PORTARIA N°   1153/2017                                   
SERVIDOR:  EMILIA NERY SENA                      
CADASTRO:  60085  Lotação:  SESAU                
PERIODO AQUISITIVO: 05/01/2009  A 10/01/2014     
GOZO: A PARTIR DE 02 DE JANEIRO 2018

PORTARIA N°   3633/2017                                   
SERVIDOR:  ADNA SANTAN A DE SOUSA        
CADASTRO:  60552  Lotação:  SESAU                 
PERIODO AQUISITIVO: 01/09/2009  A 16/09/2014     
GOZO: A PARTIR DE 02 DE JANEIRO 2018

PORTARIA N°   3631/2017                                  
SERVIDOR:  RASANGELA DOS SANTOS DE SANTANA                                                     
CADASTRO:  62703 Lotação:  SESAU                     
PERIODO AQUISITIVO: 01/03/2012  A 01/03/2017          
GOZO: A PARTIR DE 02 DE JANEIRO 2018

PORTARIA N°   3703/2017                                   
SERVIDOR:  NILZETE  MATURINO DOS SANTOS 
CADASTRO:  62105   Lotação:  SESAU               
PERIODO AQUISITIVO: 22/11/2010  A 27/11/2015     
GOZO: A PARTIR DE 02 DE JANEIRO 2018

PORTARIA N°   3705/2017                                  
SERVIDOR:  JOSÉ CARLOS  DE OLIVEIRA PEREIRA 
CADASTRO:  1237  Lotação:  SESAU                     
PERIODO AQUISITIVO: 01/04/2000  A 30/03/2005       
GOZO: A PARTIR DE 02 DE JANEIRO 2018

PORTARIA N°   3928/2017                                   
SERVIDOR:  MARINALVA GONÇALVES BISPO DA SILVA                                                            
CADASTRO:  8504  Lotação:  SESAU                   
PERIODO AQUISITIVO: 01/05/2010  A 16/05/2015     
GOZO: A PARTIR DE 02 DE JANEIRO 2018
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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