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LEI Nº 1290/2013
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013     

I n s t i t u i  o  P R O G R A M A  D E  
REFINANCIAMENTO FISCAL do Município de 
Camaçari/BA – REFIS, concedendo anistia, total 
e parcial, de multa e juros e autorizando 
parcelamento de créditos de natureza tributária 
ou não, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições,

Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o PROGRAMA DE 
REFINACIAMENTO FISCAL- REFIS, destinado a promover 
a regularização de créditos de natureza tributária ou não, de 
pessoas físicas ou jurídicas, relativos a tributos 
administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal, 
oriundos de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro 
de 2012, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida 
Ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensão ou 
não.

Parágrafo Único -  O PROGRAMA DE 
REFINACIAMENTO FISCAL- REFIS, será administrado 
pela Secretaria da Fazenda Municipal, que fica autorizada a 
implementar os procedimentos necessários à execução do 
programa.

             Art. 2º - Os créditos fiscais, atualizados 
monetariamente, referidos no artigo anterior poderão ser 
pagos, com dispensa, integral ou parcial, dos encargos 
devidos relativos a juros e multas de mora, à vista, ou de 
forma parcelada, em até 24 (vinte e quatro) parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, acrescidas dos juros de 
financiamento, na forma indicada nesta lei.

Parágrafo único - As parcelas não serão inferiores a:

I – R$500,00 (quinhentos reais) para pessoas 
jurídicas com regime normal de tributação;

II – R$150,00 (cento e cinqüenta reais) demais 
pessoas jurídicas; e

II – R$100,00 (cem reais) para pessoas físicas.

§1° - A dispensa, integral ou parcial, dos encargos 
referidos no caput variará em função da data em que o 
contribuinte efetuar o pagamento, para pagamento à vista 
ou, para pagamento parcelado, de acordo com o número de 
parcelas mensais data de adesão e valor, conforme Tabelas 
I e II, anexas à presente lei.

§2° - O percentual dos juros de financiamento irá 
variar em função do prazo de parcelamento e será o mesmo 
durante todo o período, observados os critérios 
estabelecidas na Tabela III anexa à presente lei.

§ 3 °  -  A a d e s ã o  a o  P R O G R A M A D E  
REFINACIAMENTO FISCAL- REFIS, restará confirmada 
com o pagamento do valor inicial, correspondente a 10% 
(dez por cento) do valor do débito a ser pago na forma do 
programa.

Art. 3º - O ingresso no PROGRAMA DE 
REFINACIAMENTO FISCAL- REFIS,  dar-se-á por opção 
das pessoas físicas e jurídicas, que farão jus a regime 
especial de pagamento e parcelamento dos débitos fiscais 
referidos no art. 1°, após o deferimento pelo Secretário da 
Fazenda Municipal ou pelo Procurador Geral do Município 
no âmbito de suas atribuições.

§1° - Os contribuintes interessados deverão 
formalizar a opção de ingresso ao programa no período de 
07 de Outubro até 13 de dezembro de 2013.

§2° - Os débitos existentes em nome do contribuinte 
optante serão consolidados tendo por base a data da 
formalização do pedido de ingresso no PROGRAMA DE 
REFINACIAMENTO FISCAL- REFIS, e corresponderá ao 
valor originário, atualizado monetariamente e acrescido dos 
encargos aplicáveis a cada situação, conforme Tabelas I a 
III.

§3° - A consolidação abrangerá todos os débitos 
existentes, constituídos ou não, e, nome da pessoa física ou 
jurídica, na condição de contribuinte ou responsável.

§4° - O deferimento do requerimento de adesão ao 
PROGRAMA DE REFINACIAMENTO FISCAL- REFIS,  
despenderá da apresentação dos seguintes documentos:

I – contrato social ou, se for o caso, instrumento de 
procuração e documentos pessoais do requerente;

II – comprovante de quitação de todos os tributos 
municipais, relativos ao período de 1° de janeiro de 2011 até 
o mês anterior ao requerimento;

III – na hipótese de parcelamento, assinar 
instrumento de confissão de dívida e compromisso de 
pagamento parcelado; e
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IV – comprovante de recolhimento das despesas 
judiciais, quando devidas.

Parágrafo único. Na formalização do termo de 
confissão, quando for o caso, do Órgão poderá exigir outros 
documentos do requerente.

Art. 4° - A opção pelo ingresso no programa implica 
no dever de o contribuinte firmar confissão irrevogável dos 
débitos inclusos no programa.

§1° - A inclusão de débito objeto de Ação de 
Execução Fiscal fica sujeita ao pagamento, pelo contribuinte 
optante, dos valores referentes às despesas processuais. 

§2° - Tratando-se de crédito tributário submetido à 
controvérsia administrativa ou judicial, o contribuinte deverá 
proceder à desistência das defesas impugnações ou 
recursos, eventualmente ofertados, no ato do pagamento ou 
parcelamento, reconhecendo expressamente a 
procedência da cobrança intentada pelo Município, arcando 
com o pagamento das despesas processuais.

Art. 5° - Os contribuintes que tiverem débitos já 
parcelados ou reparcelados poderão usufruir dos benefícios 
desta lei, em relação ao saldo remanescente ou em atraso.

Art. 6° O contribuinte optante pelo PROGRAMA DE 
REFINACIAMENTO FISCAL- REFIS, será excluído, 
mediante ato do Secretário da Fazenda Municipal, nas 
seguintes hipóteses:

I – descumprimento de quaisquer das condições 
estipuladas na presente lei à fruição dos benefícios do 
programa;

II – inadimplência, por 02 (dois) meses 
consecutivos, ou 03 (três) meses alternados, relativamente 
a quaisquer das parcelas mensais, no caso de pagamento 
parcelado, inclusive quanto aos tributos vencidos após o 
ingresso no PROGRAMA DE REFINACIAMENTO FISCAL- 
REFIS,;

III – constatação de que o contribuinte prestou 
declarações falsas ou omitiu declarações que deveria 
prestar, com o propósito de beneficia-se do presente 
programa.

Parágrafo Único - O não recolhimento das 
obrigações futuras por 02 (dois) meses consecutivos ou 3 
(três) meses alternados, na vigência do presente programa 
implicará na exclusão do contribuinte do PROGRAMA DE 
REFINACIAMENTO FISCAL- REFIS,, independentemente 
de notificações pela Secretaria da Fazenda Municipal.

Art. 7° - A exclusão do contribuinte do programa 
implicará a exigibilidade imediata da totalidade do crédito 
confessado e ainda não pago. Restabelecendo, 
relativamente a este, os acréscimos legais na forma da 
legislação aplicável á época da ocorrência dos respectivos 
fatos geradores.

Parágrafo Único - O cancelamento do 
parcelamento ensejará o seguinte:

I – a inscrição do saldo remanescente em Dívida 
Ativa, se o crédito não estiver ali inscrito;

II – a sua execução, caso já esteja inscrito; e

III – o prosseguimento da execução, na hipótese de 
se encontrar ajuizado, com a demanda suspensa.

Art. 8° - O valor das parcelas será atualizado 
monetariamente em 1° de janeiro de cada exercício, de 
acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – Especial -IPCA-E, fixando pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estática (IBGE), ou outro que venha a 
substituí-lo. Acumulando no exercício anterior. 

Art. 9° - O pagamento efetivado em virtude desta Lei 
não ensejará restituição.

 
Art. 10 Os benefícios desta lei não se aplicam à 

extinção do crédito, total ou parcial, por meio de dação em 
pagamento.

Art. 11 - A opção pelo PROGRAMA DE 
REFINACIAMENTO FISCAL- REFIS, implica aceitação 
plena e irretratável pelo contribuinte, de todas as condições 
estabelecidas nesta lei.

Art. 12 - Fica a Secretaria da Fazenda autorizada a 
dirimir eventuais dúvidas sobre o processamento do referido 
programa de recuperação fiscal.

 
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1291/2013
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013     

Concede remissão em lote de dívida tributária de 
IPTU, TLC, COSIP e TIP e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Encontram-se remitidos, em lote, os 
créditos tributários decorrentes do IPTU, TLC, COSIP e TIP, 
constituídos em dívida até 31 de dezembro de 2009 (inclusive 
aqueles objeto de parcelamentos), cujos valores principais 
históricos, no somatório dos tributos lançados conjuntamente, ou 
individualizados, não excedam a quantia de R$ 100,00 (cem reais) 
por exercício, observando, em especial, as prescrições já previstas 
nos incisos I e II, e parágrafo 2°, do art. 47 da Lei 1039/2009.

§ 1º - A concessão de remissão acima 
explicitada está prevista no art. 47, parágrafo 2°, da Lei 1039/2009.

§ 2º - Os resíduos de dívidas eventualmente 
apuradas posteriormente, relativas a este período, são alcançadas 
por esta lei.

Art. 2º - Após a efetivação das remissões, deve 
a Coordenadoria de Dívida Ativa enviar ofício à Procuradoria Fiscal, 
com a listagem das inscrições remitidas, para fins de extinção de 
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eventuais execuções fiscais promovidas.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, mantendo-se em vigor a Lei 817/2007.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 22 
DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1292/2013
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013     

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
contratar financiamento do PMAT – Programa de 
Modernização da Administração Tributária e da 
Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES 
junto à Caixa Econômica Federal, a oferecer 
garantias e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
contratar e garantir financiamento na linha de crédito do PMAT – 
Programa de Modernização da Administração Tributária e da 
Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES junto a Caixa 
Econômica Federal, até o valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco 
milhões), observadas as disponibilidades legais em vigor para 
contratação de operações de crédito, as normas e as condições 
específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal e pelo 
BNDES para a operação.

Parágrafo único - Os recursos resultantes do 
financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente 
aplicados na execução de projeto integrante do PMAT – Programa 
de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos 
Setores Sociais Básicos, do BNDE,S vedada a aplicação de tais 
recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do 
art. 35, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 
2000.

Art. 2º Para garantia do principal e encargos da 
operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, 
a modo pro solvendo, as receitas a que se referem os artigos 158 e 
159, inciso I, alínea “b”, e parágrafo 3º da Constituição Federal, ou 
outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-
los.

§1º - Para a efetivação da cessão ou vinculação em 
garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica a Caixa 
Econômica Federal autorizada a transferir os recursos cedidos ou 
vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida 
nos prazos contratualmente estipulados.

§2º - Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos 
no caput, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, 
mediante prévia aceitação da CAIXA, outros recursos para 
assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do 
contrato celebrado.

§3º - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a 
promover o empenho e consignação das despesas nos montantes 
necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente 
estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se 
efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, 

 - 

até o seu pagamento final.
 
§4º - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias 

e outros encargos da operação de crédito, fica a Caixa Econômica 
Federal autorizada a debitar na conta corrente mantida em sua 
agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos 
dos recursos do Município, nos montantes necessários à 
amortização e pagamento final da dívida. 

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito 
objeto do financiamento serão consignados como receita no 
orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 4º O Poder Executivo Municipal incluirá, na Lei 
Orçamentária Anual e no Plano Plurianual em vigor, na categoria 
econômica de Despesas de Capital, os recursos necessários aos 
investimentos a serem realizados com os recursos provenientes do 
BNDES e com os recursos próprios de contrapartida, quando for o 
caso, no montante mínimo necessário à realização do projeto e das 
despesas relativas à amortização do principal, juros e demais 
encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta 
Lei, observado o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 
4.320, de 17.03.1964, com abertura de programa especial de 
trabalho.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 22 
DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1293/2013
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013     

“Altera dispositivos da Lei 1.039/2009 – Código 
Tr ibu tá r io  Mun ic ipa l  de  Camaçar i  –  
especialmente aquelas regras que dispõem 
sobre as regras de tributação do IPTU – Imposto 
Predial e Territorial Urbano e dá outras 
providências,”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam isentos de IPTU 2014 todos os 
imóveis que atingirem o valor anual de até R$ 100,00 (cem reais), 
desde que cumulem todos os requisitos abaixo elencados:

a) imóve l  p red ia l ,  de  ocupação  
residencial,;

b) uso pelo proprietário, como única 
moradia;

Parágrafo único. Estão excluídos deste benefício 
todos os terrenos ou imóveis não residenciais, independente do 
valor do IPTU dos mesmos.

Art. 2° — Resta aprovada a revisão da Planta 
Genérica de Valores Imobiliários (PGV) do Município de Camaçari, 
para aplicar o percentual de atualização de 286% (duzentos e 
oitenta e seis por cento) aos valores unitários padrão – VUP's de 
terrenos e imóveis, para fins de cobrança de  IPTU, a partir de 1° de 
janeiro de 2014.

 

 - 

 - 
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§ 1° - A aplicação do percentual de atualização 
acima explicitado diluída da seguinte forma:

a)   em 08 (oito) anos, para imóveis que possuam 
valor de IPTU entre R$ 100,01 (cem reais e um 
centavo) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 
aplicando-se o percentual de 35,75% (trinta e 
cinco vírgula setenta e cinco por cento) por ano;

b)  em 05 (cinco) anos, para imóveis que possuam 
valor de IPTU acima de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais), aplicando-se o percentual de 
57,20% (cinquenta e sete vírgula vinte por 
cento) por ano.

§ 2° - O valor anual do IPTU será atualizado 
monetariamente pelo IPCA, ou qualquer índice que o substitua.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 22 
DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1294/2013
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013     

Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, oferecer garantias e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 
contratar e garantir operação de crédito com a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, destinada ao financiamento da 
Contrapartida Financeira prevista no Termo de Compromisso nº 
350.977-09/2011, que visa à execução do Programa Municipal 
“Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari 1ª Etapa”, no 
âmbito do Programa de Aceleração – PAC2, em conformidade com 
as regras estipuladas pelas normas pertinentes do Conselho 
Monetário Nacional, Lei Complementar nº 101/2000, Resoluções 
do Senado Federal e pelo disposto nesta Lei.

Art. 2º - A operação de crédito referido no artigo 
anterior será subordinada às seguintes condições:

a) O valor do credito de até: R$ 24.547.532,62 (vinte e 
quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, 
quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e dois 
centavos);

b) Fonte/Origem dos recursos: 370 - BNDES;
c) Atualização Monetária: Diária através do indexador 

URTJLP (Unidade de Referência da Taxa de Juros de 
Longo Prazo) calculada e publicada pelo BNDES;

d) Taxa de Juros efetiva: 3,4% a.a + TJLP;
e) Prazo Total: 120 (cento e vinte) meses;
f) Prazo de carência: 24 (vinte e quatro) meses; 
g) Prazo de Amortização: 96 (noventa e seis) meses;
h) Garantia: FPM e ICMS;

o           Art. 3  - Fica ainda o Município autorizado a 
oferecer, por todo o tempo de vigência da operação de crédito e até 
sua liquidação, em caráter irrevogável e irretratável:

                      I - como meio de pagamento do crédito concedido, as 
receitas de transferências do Imposto Sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – 
ICMS de sua titularidade, de que trata o art. 158, IV da Constituição 
Federal;

                       II - como garantia do pagamento do crédito 
concedido, as receitas provenientes do Fundo de Participação dos 
Municípios – FPM, de que trata o art. 159, I, b da Constituição 
Federal.

         Parágrafo Único – As receitas indicadas nos 
incisos anteriores serão alteradas, em caso de extinção, pelas 
receitas que vierem a ser estabelecidas constitucionalmente em 
sua substituição, independentemente de nova autorização.

                    Art. 4º - O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a 
constituir a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em mandatária do 
Município, com poderes irrevogáveis e irretratáveis para receber 
junto às fontes pagadoras das receitas de transferências 
mencionadas nos incisos I e II do artigo anterior, os recursos 
vinculados, podendo a CAIXA ECONÕMICA FEDERAL utilizar 
esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força da 
operação de crédito de que trata esta Lei.

§1º - As receitas de que trata o inciso I do artigo 
anterior serão exigidas nos vencimentos das obrigações 
pactuadas pelo Poder Executivo, ficando a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL autorizada a requerer as transferências dos referidos 
recursos para quitação dos débitos diretamente às instituições 
financeiras depositárias.

§ 2º - Em se tratando do recebimento dos 
recursos referidos no inciso II do artigo anterior, os poderes 
mencionados no caput deste artigo se limitam aos casos de 
inadimplemento do Município e se restringem às parcelas vencidas 
e não pagas da dívida.

                         Art. 5º - O Poder Executivo encaminhará à Câmara 
Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
contratação da operação de crédito autorizada por esta Lei, cópia 
do respectivo instrumento contratual.

                         Art. 6º - Os orçamentos municipais consignarão, 
obrigatoriamente, as dotações necessárias às amortizações e aos 
pagamentos dos encargos anuais, relativos às operações de 
crédito a que se refere o art. 1º desta Lei.

              Art. 7º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a 
abrir créditos adicionais ao orçamento, se necessários, destinados 
ao pagamento das obrigações decorrentes das operações de 
crédito de que trata esta Lei, e que se vençam neste exercício, bem 
como para assegurar a participação de recursos próprios nas 
inversões necessárias para implantação dos projetos, e ainda, 
abrir crédito especial no valor total, em caso de inexistência de 
dotações orçamentárias próprias para assegurar a realização do 
programa autorizado nesta Lei, podendo promover quaisquer 
modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta Lei.

                       Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 
25 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO
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DECRETO Nº 5570/2013
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013

Institui regras para emissão de Alvarás de 
Construção e liberação de Alvarás de “Habite-
se”, no Município de Camaçari, e dá outras 
providências, 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

D E C R E T A

Art. 1° Instituir que a emissão de ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO 
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, fica 
condicionada à constatação da existência de inscrição do imóvel 
no Cadastro da Secretaria da Fazenda, independente do mesmo 
estar localizado na zona rural ou urbana; bem como à 
apresentação, pelo requerente, da Certidão Negativa de Débitos 
Imobiliários ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Art. 2° Em caso de não existência da inscrição do imóvel no 
cadastro imobiliário ou existência de pendências de débitos junto à 
SEFAZ, a SEDUR solicitará que o requerente regularize sua 
situação no Município, antes da análise do pedido de Alvará de 
Construção. 

Art. 3° Caberá à SEDUR a disponibilização da informação dos 
alvarás de construção, em forma eletrônica, através do sistema de 
Geoprocessamento, para as devidas providências pela 
Coordenação de Cadastro da SEFAZ.

Art. 4° Todos os alvarás de “habite-se” deverão ser encaminhados 
pela SEDUR à Coordenação de Cadastro da SEFAZ, para fins de 
atualização cadastral, ficando a emissão dos mesmos 
condicionada à comprovação da regularidade no Cadastro 
Mobiliário e Imobiliário da SEFAZ. 

Parágrafo primeiro. Excepcionalmente, para os processos de 
“habite-se” concernentes a empreendimentos imobiliários, com 
área de terreno superior a 5.000,00m2 (cinco mil metros 
quadrados) e área construída superior a 3.000,00 m2 (três mil 
metros quadrados), e para os empreendimentos industriais, a 
SEDUR, antes de emitir o Alvará de “Habite-se”, deverá 
encaminhar o processo à Coordenação de Arrecadação Fiscal da 
SEFAZ – CAF para que realize auditoria no local, para 
comprovação de regularidade fiscal, e emita Certificado de 
Regularidade Fiscal do Empreendimento/Construção. 

Parágrafo segundo. Para fins do disposto no parágrafo anterior, 
considera-se regularidade fiscal do empreendimento a correta 
escrituração dos serviços prestados e tomados, e o 
correspondente recolhimento do ISS devido, relativo à substituição 
tributária ou próprio, se houver.

Parágrafo terceiro. Os processos administrativos referentes aos 
empreendimentos descritos no parágrafo primeiro, que porventura 
estejam em tramitação nos órgão de Julgamento da SEFAZ, serão 
tratados por aqueles órgãos colegiados com prioridade.

Art. 6 ° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº 5571 /2013
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

oAltera o Artigo 8º do Decreto N . 4257/2006, 
que dispõe sobre a concessão de auxílio 
locomoção aos servidores do quadro de 
fiscalização de uso do solo e meio ambiente da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,

DECRETA

Art. 1º - Aos servidores investidos no cargo de Fiscal 
de Uso do Solo e Meio Ambiente, lotados na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano, será devido, 
mensalmente, a título de ajuda de custo, auxílio locomoção, 
em pecúnia, para desempenho de suas funções, por força 
das atribuições inerentes ao cargo.

Parágrafo único - O auxílio a que se refere este 
artigo tem natureza jurídica indenizatória e não poderá ser 
incorporado aos vencimentos, à remuneração, ao provento, 
à pensão ou à aposentadoria, e nem considerado como 
base de cálculo para qualquer vantagem ou desconto.

Art. 2º - A concessão do auxílio não contempla o 
servidor que estiver afastado do exercício do seu cargo, 
emprego ou função.

Art. 3º - A ajuda de custo será de R$ 730,72 
(setecentos e trinta reais e setenta e dois centavos), pela 
utilização de meios próprios de locomoção para, utilização 
em atividades externas de fiscalização.

Parágrafo único - A correção do valor a que se 
refere o caput deste artigo ocorrerá anualmente, no mês de 
janeiro, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução 
deste Decreto correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, podendo o Chefe do Executivo 
suplementá-las, caso sejam insuficientes.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 5572,
DE 28   DE NOVEMBRO DE 2013
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“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
10829, de 04 de junho de 2012.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) à empresa RV 
Vistoria e Inspeções LTDA, estabelecida na Rua Tenente 
Fernando Tuy, nº 102, Ponto Certo – Camaçari/BA, inscrito 
no Cadastro Geral de Atividades – CGA nº 25864/001 e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 15.165.734/0001-84, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei Municipal 
nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 100% para os meses de julho a 
dezembro do exercício de 2012;

b) Isenção de 100% para o exercício 2013;

c) Isenção de   50% para os exercícios 
subseqüentes (a partir de 2014).

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 04 de junho de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  28  DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº5573,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
06195, de 04 de abril de 2012.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de 

Fiscalização de Funcionamento (TFF) à empresa Três 
Alianças Transportes e Locação LTDA - EPP, 
estabelecida na Avenida Comercial, nº 20, Centro – 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades – 
CGA nº 20176/001, e Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
07.925.764/0001-37, conforme permissivo legal previsto no 
art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 50% para os meses de 
maio a dezembro do exercício de 2012;

b) Isenção de 50% para os exercícios 
subseqüentes (a partir de 2013).

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 04 de abril de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28   DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5574,
DE 28  DE NOVEMBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) e dá 
Outras Providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 16724, de 08 de 
agosto de 2011.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa Neicilena dos Santos Cruz - 
ME, estabelecida na Rua do Contorno do Centro Administrativo, 
nº 08, Loja B ao lado do INSS, Centro – Camaçari/BA, inscrito no 
Cadastro Geral de Atividades – CGA nº 23339/001, e Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº 13.231.588/0001-36, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 100% para os meses de 
setembro a dezembro do exercício de 
2011;

b) Isenção de 100% para o ano de 2012;

c) Isenção de   50% para os exercícios 
subseqüentes (a partir de 2013).

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando ausentes 
os motivos ensejadores da isenção concedida.
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Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir 
de 08 de agosto de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM     
DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5575,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
06200, de 04 de abril de 2012.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) à empresa Nadiel 
Lopes de Moraes Filho - ME, estabelecida na Rua 
Verbena, nº. 06, Quadra K Lote 06, Alto da Cruz  – 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades – 
CGA nº 2475/001, e Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
14.225.214/0001-70, conforme permissivo legal previsto no 
art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 50% para os meses de 
maio a dezembro do exercício de 2012;

b) Isenção de 50% para os exercícios 
subseqüentes (a partir de 2013).

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 04 de abril de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM   28   DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5576,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
26575, de 07 de dezembro de 2011.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento (TFF) à empresa Pousada Monte 
Gordo LTDA - ME, estabelecida na Rua da Jaqueira, nº 47, 
Monte Gordo – Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de 
Atividades – CGA nº 21447/001, e Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
11.096.052/0001-20, conforme permissivo legal previsto no 
art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 50% para o exercício de 2012;

b) Isenção de 50% para os exercícios 
subseqüentes (a partir de 2013).

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 07 de dezembro de 2011, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  28  DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5577,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
08429, de 03 de maio de 2012.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento (TFF) à empresa Raimundo Sousa 
Lima – ME, estabelecida na Rua Costa Pinto, nº 103, Edif. 
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Santa Cruz, Sala 02, Centro – Camaçari/BA, inscrito no 
Cadastro Geral de Atividades – CGA nº 4096/001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 96.800.834/0001-50, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei Municipal 
nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 50% para os meses de junho a 
dezembro do exercício de 2012.

b) Isenção de 50% para os exercícios 
subseqüentes (a partir de 2013).

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 03 de maio de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  28  DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5578,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
28515, de 29 de dezembro de 2011.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento (TFF) à empresa Presmolt Prestação 
de Serviços de Montagem e Soldagem LTDA - ME, 
estabelecida na Av. Jorge Amado, s/n, Sala 327, Camaçari 
Open Center, Ponto Certo – Camaçari/BA, inscrito no 
Cadastro Geral de Atividades – CGA nº 9367/001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 03.504.502/0001-42, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei Municipal 
nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 50% para o exercício de 
2012;

b) Isenção de 50% para os exercícios 
subseqüentes (a partir de 2012).

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.
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Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 29 de dezembro de 2011, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM   28  DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5579,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) e dá 
Outras Providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 
20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o teor do 
Processo Administrativo nº 02579, de 03 de fevereiro de 2012.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa Munkauto Locação de 
Equipamentos LTDA – ME, estabelecida na Av. Industrial, nº 08, 
Ponto Certo – Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de 
Atividades – CGA nº 12945/001, e Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
05.529.405/0001-35, conforme permissivo legal previsto no art. 20, 
inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 50% para os meses de 
março a dezembro do exercício de 2012;

b) Isenção de 50% para os exercícios 
subseqüentes (a partir de 2013).

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando ausentes 
os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
03 de fevereiro de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  
28   DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda



DECRETO Nº 5580,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
03224, de 19 de fevereiro de 2013.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) à empresa Maderita 
Comércio de Madeiras LTDA ME, estabelecida na Rua das 
Flores, s/n, Anda, Recreio das Águas, quadra 1, lote 9, 
Itacimirim – Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de 
Atividades – CGA nº 26485/001, e Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
08.393.508/0001-09, conforme permissivo legal previsto no 
art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 50% para os meses de março a 
dezembro do exercício de 2013;

b) Isenção de 50% para os exercícios 
subseqüentes (a partir de 2014).

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 19 de fevereiro de 2013, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28   DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5581,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
08297, de 02 de maio de 2012.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) à empresa Josias 
Carlos dos Santos Filho Micro Empresa, estabelecida na 
Avenida Getulio Vargas, nº 47, Centro – Camaçari/BA, 
inscrito no Cadastro Geral de Atividades – CGA nº 136/001, 
e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 15.630.569/0001-08, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 50% para os meses de junho a 
dezembro do exercício de 2012;

b) Isenção de 50% para os exercícios 
subseqüentes (a partir de 2013).

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 02 de maio de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28   DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5582,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
06961, de 17 de abril de 2012.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) à empresa José 
Ribeiro Neto e Cia LTDA – ME, estabelecida na Rua da 
Bandeira, nº 511, Centro – Camaçari/BA, inscrito no 
Cadastro Geral de Atividades – CGA nº 17807/002, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 34.047.274/0002-39, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 50% para os meses de 
maio a dezembro do exercício de 2012;
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b) Isenção de 50% para os exercícios 
subseqüentes (a partir de 2013).

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 17 de abril de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  28   DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5583,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

“Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) e dá 
Outras Providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 
20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o teor 
do Processo Administrativo nº 02789, de 08 de fevereiro de 2012.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa João Pacífico Guimarães 
Portela – ME, estabelecida na Tiradentes, s/n, Vilas de Abrantes – 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades – CGA nº 
1416/001, e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda – CNPJ/MF nº 32.680.126/0001-40, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 
1.101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 50% para os meses de março a 
dezembro do exercício de 2012;

b) Isenção de 50% para os exercíc ios 
subseqüentes (a partir de 2013).

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando ausentes 
os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
08 de fevereiro de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
28   DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 o não comparecimento do candidato (a) 
nomeado (a) pelo Decreto com data de 13 de agosto de 2012, no 
prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 407/1998 e no 
Item 12.5 do Edital do Concurso Público de nº. 001/2007, e 
informações constantes do processo administrativo de nº 779/2013 
resolve:

REVOGAR a nomeação, do candidato (a) RICARDO AUGUSTO 
DANTAS DA SILVA, identidade nº 0605197628 – SSP/BA nomeado 
(a) para o cargo de Professor IV – Ciências Biológicas/Abrantes, da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do 
certame nos termos do aludido Edital.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
25 DE NOVEMBRO DE 2013.                                                          

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013

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 o não comparecimento do candidato (a) 
nomeado (a) pelo Decreto com data de 18 de julho de 2012, 
no prazo previsto no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no item 12.5 do Edital do Concurso Público de nº. 
002/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 790/2013 resolve:[

                                         
EXONERAR “Ex Officio” CARLA RAMOS DE ALMEIDA 
SOUZA, portador (a) do documento de identidade nº. 
0786112700 – SSP/BA nomeado (a) para o cargo de 
Terapeuta Ocupacional, da Prefeitura Municipal de 
Camaçari.
                  
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2013.            

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013
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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, com 
fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de 
04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº.18751/2013.

 
RESOLVE

 
Conceder a extensão de carga horária para a servidora 
JOZETE DE JESUS LIMA, cadastro 62579-5 
ocupante do cargo de Pedagoga da Estrutura da 
Secretária de Desenvolvimento Social – SEDES - de 
30 para 40 horas semanais, a partir da data da  
publicação deste decreto.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ HÉLIO SANTOS 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

HOMOLOGAÇÃO
Processo Seletivo Simplificado – 

SESAU/SAMU

Processo nº. 05246 de 13 de março de 2013
Decreto nº. 5424 de 20 de agosto de 2013

DESPACHOS DO EXMO SR PREFEITO:

¨O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, lastrado 
no Parecer Jurídico nº 3500/2013, da Procuradoria 
Jurídica do Município, lavra da Procuradora Drª Carolina 
Strauch de Souza, juntados às folhas 556, 557 e 558, do 
processo administrativo de nº 05246 de 13 de março de 
2013 e à vista do Resultado Final apresentado pela 
Comissão Processante e publicado em 18/10/2013¨.

HOMOLOGA

O processo seletivo simplificado conduzido através do 
Edital SESAU de nº 003, de 19 de agosto de 2013, com a 
finalidade de contratar, temporariamente, nos termos da 
legislação municipal, médico socorrista, técnico em 
enfermagem condutor de motolância, operador de rádio e 
telefonista auxiliar de regulação médica para atender a 
demanda da Secretaria da Saúde do Município.

Publique-se. Cumpra-se

Camaçari, 25 de novembro de 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
Processo Seletivo Simplificado – SEFAZ

Processo nº 08784 de 29 de abril de 2013
Decreto nº 5395 de 27 de junho de 2013

DESPACHOS DO EXMO SR PREFEITO:

¨O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, lastrado 
no Parecer Jurídico nº 3490/2013, da Procuradoria 
Jurídica do Município, lavra da Procuradora Drª Carolina 
Strauch de Souza, juntados às folhas 184 e 185, do 
processo administrativo de nº 08784 de 29 de abril de 
2013 e à vista do Resultado Final apresentado pela 
Comissão Processante e publicado em 30/08/2013¨.

HOMOLOGA

O processo seletivo simplificado conduzido através do 
Edital SEFAZ de nº 001, de 29 de julho de 2013, com a 
finalidade de contratar, temporariamente, nos termos da 
legislação municipal, técnico em atividade tributária para 
atender a demanda da Secretaria da Fazenda do 
Município.

Publique-se. Cumpra-se

Camaçari, 25 de novembro de 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 332/2013
SERVIDOR: Jorge Moreira da Silva
CADASTRO: 3478-9     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 02/05/2000 a 01/05/2005 
GOZO: A partir de 02 de dezembro  de 2013.

PORTARIA N° 336/2013
SERVIDOR: Edmilson de Souza das Chagas
CADASTRO: 8458-7     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 02/10/1995 a  01/10/2000 
GOZO: A partir de 02 de dezembro  de 2013.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FERIAS
À SERVIDOR MUNICIPAL:

S
E

C
A

D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA N° 125/2013
SERVIDOR: Margarida Suzana de Moura Galvão
CADASTRO: 38699-7     Lotação: SESP
PERIODO AQUISITIVO: 01/01/2013 a 31/12/2013 
GOZO: 20 dias de 01 a 20/01/2014.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Maricea Serafim dos Santos
CADASTRO: 61437-0    Lotação: SEDES
FUNÇÃO: Assistente Social  Nível I-B
Para Assistente  Social   Nível II-B
DATA: retroativo a 20 de maio de 2013.

SERVIDOR: Maria Julia Inacio de Oliveira
CADASTRO: 61525-7    Lotação: SEDES
FUNÇÃO: Assistente Social  Nível I-B
Para Assistente  Social   Nível II-B
DATA: retroativo a 21 de maio de 2013.

SERVIDOR: Virginia Mª Menezes da Silva
CADASTRO: 61544-1    Lotação: SEHAB
FUNÇÃO: Assistente Social  Nível I-B
Para Assistente  Social   Nível II-B
DATA: retroativo a 09 de maio de 2013.

SERVIDOR: Lair Oliveira Mendes
CADASTRO: 60850-3    Lotação: SEDUR
FUNÇÃO: Arquiteto   Nível I-B
Para Arquiteto   Nível II-B
DATA: retroativo a 02 de maio de 2013.

SERVIDOR: Vanessa Pereira Doria
CADASTRO: 61359-6    Lotação: SEDUR
FUNÇÃO: Assistente Administrativo  Nível I
Para Assistente  Administrativo   Nível II
DATA: retroativo a 10 de maio de 2013.

SERVIDOR: Mario José dos Santos Filho
CADASTRO: 61037-4    Lotação: SEDUR
FUNÇÃO: Assistente Administrativo   Nível I-B
Para Assistente  Administrativo    Nível II-B
DATA: retroativo a 02 de maio de 2013.

SERVIDOR: Alessandra P. Aragão  de Almeida
CADASTRO: 60820-4    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Assistente Administrativo   Nível I
Para Assistente  Administrativo    Nível II
DATA: retroativo a 09 de maio de 2013.

SERVIDOR: Barbara Maria Lima Santiago
CADASTRO: 8147-0    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Assistente Administrativo   Nível I
Para Assistente  Administrativo    Nível II
DATA: retroativo a 29 de maio de 2013.

SERVIDOR: Maria Aparecida  P. Macedo
CADASTRO: 60759-7    Lotação: SEDES
FUNÇÃO: Assistente Administrativo   Nível I-B
Para Assistente  Administrativo    Nível II-B
DATA: retroativo a 16 de maio de 2013.

SERVIDOR: Fernanda Eliza Silva Siqueira
CADASTRO: 61321-1    Lotação: SEDES
FUNÇÃO: Assistente Administrativo   Nível I

Para Assistente  Administrativo    Nível II
DATA: retroativo a 02 de maio de 2013.

SERVIDOR: Marielza de Brito Queiroz
CADASTRO: 61109-3     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível I
DATA: retroativo a 15 de março de 2013.

SERVIDOR:  Edilene Maria dos Santos
CADASTRO: 61017-8     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível I
DATA: retroativo a 15 de março de 2013.

SERVIDOR: Carla Cristiane G. da Silva
CADASTRO: 60537-9     Lotação: SEDES
FUNÇÃO: Pedagogo     Nível I
Para Pedagogo    Nível II
DATA: retroativo a 24 de maio de 2013.

SERVIDOR: Viviane Silva de Farias
CADASTRO: 61127-5    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível II
DATA: retroativo a 15 de março de 2013.

SERVIDOR: Gildete Xavier dos Santos
CADASTRO: 60919-3     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial   Nível I
Para Professor    Nível II
DATA: retroativo a 15 de março de 2013.

SERVIDOR: Elisangela Oliveira da Silva
CADASTRO: 60932-5     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor  Especial    Nível I
Para Professor    Nível I
DATA: retroativo a 20 de março de 2013.

SERVIDOR: Noelice dos Santos Conceição
CADASTRO: 61126-3     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível I
DATA: retroativo a 15 de março de 2013.

SERVIDOR: Vera Lucia Silva de DEus
CADASTRO: 60895-5     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível I
DATA: retroativo a 15 de março de 2013.

SERVIDOR: Josiane Andrade de Cristo 
CADASTRO: 60946-6     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível I
DATA: retroativo a 18 de março de 2013.

SERVIDOR: Fernanda R. Barreto Trigo
CADASTRO: 60923-4     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível I
DATA: retroativo a 18 de março de 2013.

SERVIDOR: Dilma Menezes Dias
CADASTRO: 60945-4     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível I
DATA: retroativo a 14 de março de 2013.
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Assunto: Exigência de Certidão de Débitos Tributários 
Estaduais.

Objetivo: Orientar aos membros das Comissões de 
Licitação quanto à exigência da certidão de débitos 
tributários estaduais nos processos de contratação.

A Controladoria Geral do Município, em função das diversas 
Notificações expedidas pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios, que acusa o não cadastramento no SIGA da 
certidão negativa de débitos tributários estaduais em 
diversos processos de contratação, vem orientar os 
responsáveis acerca do assunto.

1. A certidão de débitos tributários estaduais deverá 
ser solicitada em TODOS os processos de 
contratação de serviços, inclusive nos de 
contratação de artistas, amparados pelo art 25, inc 
III da Lei nº 8.666/93.

1.1 Fica excluída desta exigência apenas os 
processos de Dispensa de Licitação enquadrados 
no art 24, inc I e II da Lei nº 8.666/93, que não gerem 
contrato administrativo.

A CGM orienta aos responsáveis pela elaboração dos 
editais acerca da importância da adequação dessa 
exigência para reduzir os questionamentos feitos pelo TCM 
em relação às informações lançadas no SIGA, bem como a 
responsabilização por parte dos Órgãos de Controle em 
função de reincidência dos achados.

EDNALVA SANTANA DE SOUZA

Controladora Geral do Município

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À 
A P R O VA Ç Ã O  D O  P R O J E TO  U R B A N Í S T I C O  
DENOMINADO LOTEAMENTO VILLAGE DAMHA 
CAMAÇARI, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Loteamento denominado “Loteamento Village Damha 
Camaçari” que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, com 
sede na Rua Francisco Drumond, Centro Administrativo, 
Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso 
XXI, art. 94, da Lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS e pela Secretária Municipal de 

aDesenvolvimento Urbano, DR . ANA LÚCIA BASTOS DE 
ARAÚJO COSTA, doravante denominados simplesmente 
MUNICÍPIO e, do outro lado, EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS DAMHA – CAMAÇARI I – SPE LTDA, 
sociedade empresária limitada, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 15.840.254/0001-95, 
com sede na cidade de São Paulo (SP), à Praça Dom José 
Gaspar nº 134, 9º andar, parte, República, CEP 01047010, 

PORTARIA Nº 007/2013
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais.                                                 

RESOLVE

Nomear os servidores abaixo relacionados para atuarem na 
Coordenação do Programa Minha Casa Minha Vida – 
PMCMV no Município de Camaçari, conforme segue: 

Coordenação Geral do Trabalho Social dos Projetos 
Federais: 
Monique Matos Rodrigues – Matrícula nº 60.455.

Coordenadora do PMCMV:
Santiane Araujo Godinho Cruz – Matrícula nº 39.664.

Equipe Técnica:

Anilton José Maturino dos Santos – Matrícula nº 39.544;

Antonivaldo Lopes dos Santos – Matrícula nº 39.566;

Arismário Gama da Silva – Matrícula nº 38.907;
Carlos Fernando Dias Bezerra Junior – Matrícula nº 61.523;

Daniela Maria Bastos Nunes – Matrícula nº 62.716;

Dayane Katrícia A. Fagundes – Matrícula nº 39.041;

Ednance Brito de Lima da Cruz – Matrícula nº 39.311;

Edvânia da Silva Santos – Matrícula nº 39.022;

José dos Santos – Matrícula nº 39.420;

Manoel Ramos Borges Nunes – Matrícula nº 39.368;

Maria Luciene de Souza Bandeira – Matrícula nº 38.775;

Natália Santos de Souza – Matrícula nº 39.536;

Patrícia Rosa dos Santos Moura – Matrícula nº 39.318;

Antonio Mateus de Carvalho Soares – mat. 62741.
 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO, em 25 de Novembro de 2013.                                                       

JOÃO BOSCO QUIRELLI
Secretário de Habitação

ORIENTAÇÃO CGM Nº 003/2013
Data: 18/11/2013
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distância de 9°24'16” – 170,72m, até o vértice V19B 
(N=8.589.951,51; E=571.565,67), daí segue com azimute e 
distância de 28°50'23” – 87,09m, até o vértice V02B 
(N=8.590.027,80; E=571.607,68), daí segue com azimute e 
distância de 51°08'23” – 110,89m, até o vértice V21B 
(N=8.590.097,38, E=571.694,03), daí segue com azimute e 
distância de 81°55'24” – 24,57m, até o início desta descrição, no 
vértice V01B.” – LIMITES E CONFRONTAÇÕES: ao Norte e ao 
Sul com a Área Remanescente 01, ao Leste com o VILLAGE 
DAMHA CAMAÇARI II e a Área Institucional, ao Oeste com a Área 
Remanescente 01. 

III – Documentação: o imóvel no qual o loteamento será 
implantado foi adquirido pela PROPRIETÁRIA por compra feita a 
Empresa Patrimonial Ika Ltda.  e encontra-se devidamente 
registrado no Cartório de 2º Oficio do Registro de Imóveis da 
Comarca de Camaçari – BA, na matrícula nº 16.145, de 23 de 
agosto de 2012.

IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
loteamento residencial, sujeito ao regime instituído nos termos da 
Lei Federal nº. 6.766, de 19 de Dezembro de 1979, com 
alterações posteriores, Lei Municipal nº 866, de 11 de Janeiro de 
2008 (PDDU); Lei Municipal nº 913, de 03 de Setembro de 2008 
(Código Urbanístico e Ambiental) e Lei Municipal nº 1.260, de 17 
de Dezembro de 2012 (Plano Urbanístico Específico), constituído 
de 651 (seiscentos e cinquenta e um) lotes residenciais 
unifamiliares, 4 (quatro) lotes de uso institucional, e 5 (cinco) lotes 
destinados ao empreendedor, que terão uso de lazer e serviço, 
distribuídos segundo planta arquivada na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – Distribuição das áreas: a área total do empreendimento é de 
474.316,98m² (quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e 
dezesseis metros quadrados e noventa e oito decímetros 
quadrados), assim distribuída:

a) Área residencial, com 221.689,52m² (duzentos e 
vinte e um mil seiscentos e oitenta e nove metros quadrados e 
cinquenta e dois decímetros quadrados), equivalentes à 48,44% 
(quarenta e oito vírgula quarenta e quatro por cento) da área 
líquida do empreendimento com 651 (seiscentos e cinquenta e 
um) lotes, distribuídos em 14 quadras, conforme listagem a 
seguir:

neste ato representada por seu bastante procurador, Sra. 
ANDREIA BARBON, brasileira, casada, engenheira civil 
portadora da cédula de identidade RG nº 25.214.025-4-
SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 272.449.988-30, conforme 
procuração lavrada no 27º Tabelionato de Notas de São 
Paulo em 07 de outubro de 2013, (livro 2085, fls. 307), 
residente e domiciliada no mesmo endereço da 
representada, doravante denominada simplesmente 
PROPRIETÁRIA, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município 
estabelece normas para implantação do Projeto Urbanístico 
denominado “Loteamento Village Damha Camaçari”, tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 14.975, de 05 de 
agosto de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: a área de 474.316,98m² (quatrocentos e setenta 
e quatro mil, trezentos e dezesseis metros quadrados e noventa e 
oito decímetros quadrados), destinada à implantação do 
empreendimento, denominado “Loteamento Village Damha 
Camaçari”, com acesso pela Rodovia BA-535 (Via Parafuso, Km 
12), constitui parte desmembrada da Fazenda Lagoa do Joanes e 
fica situada na Localidade de Parafuso, Distrito Sede, Camaçari – 
Bahia.

II – Características e memorial descritivo da área: a área 
correspondente ao empreendimento denominado VILLAGE 
DAMHA CAMAÇARI, caracteriza-se como terreno próprio, 
desmembrado de maior porção de 1.648.857,93 m² da Fazenda 
Lagoa do Joanes, que originou uma poligonal de 474.316,98 m² 
(quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e dezesseis 
metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados), 
objeto da matrícula nº 16.145 do Segundo Ofício de Registro de 
Imóveis de Camaçari, com o seguinte memorial descritivo: Inicia-
se no vértice denominado V01B (N=8.590.100,83; 
E=571.718,36), em limites com a Área Institucional, daí segue 
com azimute e distância de 4°01'23” – 215,22m, até o vértice 
V02B (N=8.590.315,52; E=571.733,46), daí segue com azimute e 
distância de 110°33'04” – 105,77m, até o vértice V03B 
(N=8.590.278,39; E=571.832,50), daí segue com azimute e 
distância de 359°09'05” – 69,22m, até o vértice V09 
(N=8.590.347,61; E=571.831,48), daí segue com azimute e 
distância de 321°57'03” – 85,26m, até o vértice V08 
(N=8.590.414,75; E=571.778,93), daí segue com azimute e 
distância de 271°13'34” – 113,50m, até o vértice V07 
(N=8.590.417,18; E=571.665,45), daí segue com azimute e 
distância de 271°13'34” – 139,51m, até o vértice V08A 
(N=8.590.420,16; E=571.525,98), daí segue com azimute e 
distância de 344°02'27” – 377,85m, até o vértice V09A 
(N=8.590.783,45; E=571.422,09), daí segue com azimute e 
distância de 305°36'01” – 309,74m, até o vértice V10B 
(N=8.590.963,75; E=571.170,24), daí segue com azimute e 
distância de 280°00'06” – 222,38m, até o vértice V11B 
(N=8.591.002,38; E=570.951,24), daí segue com azimute e 
distância de 176°18'36” – 247,79m, até o vértice V12B 
(N=8.590.755,10; E=570.967,18), daí segue com azimute e 
distância de 157°44'19” – 345,83m, até o vértice V13B 
(N=8.590.435,05; E=571.098,19), daí segue com azimute e 
distância de 136°00'48” – 280,39m, até o vértice V14B 
(N=8.590.233,31; E=571.292,92), daí segue com azimute e 
distância de 165°57'39” – 229,38m, até o vértice V15B 
(N=8.590.010,78; E=571.348,57), daí segue com azimute e 
distância de 190°26'50” – 194,94m, até o vértice V16B 
(N=8.589.819,08; E=571.313,22), daí segue com azimute e 
distância de 121°39'08” – 205,26m, até o vértice V17B 
(N=8.589.711,36; E=571.487,95), daí segue com azimute e 
distância de 34°47'34” – 87,33m, até o vértice V18B 
(N=8.589.783,08; E=571.537,78), daí segue com azimute e 
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b) Áreas reservadas ao empreendedor (para uso em lazer 
e serviço), com 10.507,13m² (dez mil quinhentos e sete 
metros quadrados e treze decímetros quadrados), 
equivalentes à 2,30% (dois vírgula trinta por cento) da 
área líquida do empreendimento com 05 (cinco) lotes, 
distribuídos em 04 quadras, conforme listagem a 
seguir:

c) Área Líquida do empreendimento com 457.623,20 m², 
correspondente a 96,48% da área total da gleba. 
d) Área Total de Domínio Público, com 242.120,33 m², 
distribuída da seguinte forma:

d 1. Área de sistema viário corresponde a 
117.516,40 m² (cento e dezessete mil, quinhentos e 
dezesseis metros quadrados e quarenta decímetros 
quadrados) equivalentes à 25,68% (vinte e cinco vírgula 
sessenta e oito por cento) da área líquida do 
empreendimento.

 d 2. Área verde correspondente a 105.176,55 m² 
(cento e cinco mil cento e setenta e seis metros quadrados e 
cinquenta e cinco decímetros quadrados), equivalente a 
22,98% (vinte e dois vírgula noventa e oito por cento) da 
área líquida do empreendimento.

d 3. Área de Preservação Permanente com 
16.693,78m² (dezesseis mil seiscentos e noventa e três 
metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados), 
equivalente a 3,52% (três vírgula cinquenta e dois por cento) 
da área total do empreendimento.

d 4. Áreas institucionais (equipamentos urbanos 
e comunitários), com 2.733,60m² (dois mil setecentos e 
trinta e três metros quadrados e sessenta decímetros 
quadrados), distribuídas em quatro áreas assim descritas: 
S, com 509,99m²; T, com 1.173,40m²; U, com 481,25m² e V, 
com 568,96m², equivalentes a 0,58 % da área total do 
empreendimento, destinadas à implantação de estações 
elevatórias de esgoto sanitário, dentro da matrícula nº 
16.145- 2ª CRI.
e) A área destinada ao uso comercial e de serviços, 

correspondente a 2% (dois por cento) do total da gleba, 
conforme o Art. 37, Inciso VII do Código Urbanístico 
Ambiental, será indicada fora da matrícula nº 16.145 - 
2ª CRI, como condicionante para emissão do alvará  de 
conclusão de obras de infraestrutura do loteamento. A 
distância entre a mencionada área e a entrada do 
loteamento deverá ser em média de 1,5 km (hum 
quilômetro e meio).

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO
O sistema viário interno será implantado exclusivamente 
pela Proprietária, na qualidade de loteadora, conforme 
projeto aprovado e possui as seguintes dimensões básicas: 
pistas com largura mínima de 8,00m (oito metros), meios-
fios de acordo com especificação aprovada e calçadas de 
2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), nos dois lados 



da via, sendo, no mínimo, 1,00m de largura destinada à faixa 
gramada e arborizada e 1,50m destinada a passeio de 
pedestres. Todo o sistema será provido de sinalizações 
horizontal e vertical, conforme projeto aprovado.
 
Todas as obras previstas neste instrumento estão 
condicionadas à aprovação definitiva do loteamento e seu 
registro, no competente Cartório Oficial de Registro de 
Imóveis.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E 
USO DO SOLO PARA OS LOTES RESIDENCIAIS 
UNIFAMILIAR
I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância dos limites dos lotes para 
as edificações.

a) frente = 4,00m (quatro metros), a partir do 
alinhamento do lote (testada principal) e 2,50m 
(testadas secundárias);
b) laterais limítrofes = 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros);
c) fundos = 2,50m (dois metros e cinquenta 
centímetros).

II – Gabarito: 2 pavimentos acima do nível da rua, sendo 
que a altura entre o piso inferior e a cobertura do pavimento 
superior não poderá ultrapassar 10,00m (dez metros);

a) Será permitida a construção de um subsolo, 
desde que esse pavimento não ultrapasse 1,00m 
da cota média do alinhamento principal;

b) A edificação deverá respeitar uma altura 
máxima, incluindo o telhado ou cobertura, de 
10,00m (dez metros).

III – Taxa de ocupação máxima (Io): 60% (sessenta por 
cento), a ser aplicado sobre a área total do lote, para cálculo 
da área máxima a ser ocupada pelas construções do 
referido lote;

IV – Coeficiente de Aproveitamento ou Índice de 
utilização máximo (Iu): 1,00, a ser aplicado sobre a área 
total do lote; 
V – Taxa de permeabilidade mínima (Tp): 40%, a ser 
aplicado sobre a área total do lote;

VI – Edículas: será permitida a construção de edículas 
exclusivamente térreas (um pavimento, com altura máxima 
de 4,00), obedecendo-se as seguintes determinações:

a) a área total construída deverá ter no máximo 1/3 
(um terço) da projeção horizontal da edificação 
principal.

b) poderá encostar em limites de fundo do lote e 
apenas uma lateral, desde que projetada com 
parede dupla;

c)  deverá estar afastada, no mínimo 2,00m (dois 
metros) da construção principal;

d)  nos lotes de esquina, as edículas deverão 
respeitar necessariamente o recuo mínimo de 
frente de 4,00m (quatro metros), para todas as 
testadas.

VII – Beirais: 
Todos os beirais não poderão ultrapassar 80cm (oitenta 
centímetros) sobre os recuos.

VIII – Abrigos para automóveis: No caso da existência de 
abrigo para automóveis, será permitida sua 
construção no recuo lateral, somente e desde que: 

- Seja obedecido o recuo de frente mínimo de 4,00m 
(quatro metros);

- Qualquer construção sobre o abrigo respeite o 
recuo lateral mínimo;

- Na faixa ocupada do recuo lateral, o pé-direito 
deverá respeitar a altura mínima de 3,00m (três 
metros), não podendo ultrapassar a altura de 4,00m 
(quatro metros), considerando o ponto mais alto da 
cobertura; 

- Dispor de sistema de captação de águas pluviais na 
cobertura, impedindo a descarga sobre o terreno 
vizinho ao muro de divisa;

- A ocupação não exceda a extensão de 6,00m (seis 
metros);

IX – muros de fechamento: Os muros de fechamento das 
divisas do lote e os fundos das edículas em alvenaria 
deverão ser revestidos de massa e pintados interna e 
externamente, devendo obedecer ainda os seguintes 
critérios:

a) No alinhamento de frente e nas divisas laterais do 
lote, na extensão de 4,00m (quatro metros) 
correspondentes ao recuo de frente, não será 
permitida a construção de muros de fechamento, 
nem instalação de grades. Será permitido apenas 
o plantio de cerca viva, que deverá ser conservada 
com altura máxima de 1,00m (um metro); 

b) As divisas laterais do lote, situadas além da faixa 
de recuo frontal, bem como as divisas de fundo, 
poderão ter fechamento por muro de alvenaria, 
com altura máxima de 2,00 m (dois metros);

c) Os lotes de esquina poderão ter o 
fechamento em alvenaria ao longo do alinhamento 
da rua lateral em até 1/3 (um terço) da extensão 
total do lote, medidos a partir da divisa de fundo, e 
com altura máxima de 2,00m (dois metros).

d) Os lotes com fundos para vielas, áreas verdes ou 
sistemas de lazer, cujo fechamento do 
empreendimento fora executado em gradil, 
deverão ter o fechamento ao longo desta divisa 
executado necessariamente por cerca viva, sendo 
opcional o uso de gradil, com altura máxima de 
2,00 m (dois metros). Se o gradil estiver sobre 
mureta de alvenaria, esta não poderá exceder a 50 
cm (cinquenta centímetros), observando a altura 
máxima de 2,00 m (dois metros) para o conjunto;

e) Q u a n d o  o  m u r o  d e  f e c h a m e n t o  d o  
empreendimento confrontar com divisa lateral ou 
fundos de lote, a altura do muro de fechamento 
deste lote nunca poderá ser superior ao muro de 
fechamento do empreendimento;

f)Nos casos onde a terraplenagem de fundos do lote 
causar esta situação, será necessário adequar a 
altura do muro do lote para que no encontro com 
fechamento do loteamento estes tenham sempre 
a mesma cota de acabamento.

g)  Havendo a necessidade de construção de muros 
de arrimo de lateral ou fundos, estes só poderão 
ser erguidos até a altura máxima de 2,00 m (dois 
metros) em aterro ou corte, contados acima ou 
abaixo da cota original do lote entregue pelo 
empreendedor, no trecho onde o mesmo será 
edificado;

h) Toda terraplenagem de lote que gere aterro ou 
corte na divisa com o limite do loteamento só será 
permitida, dentro dos parâmetros acima, com a 
execução de muro de arrimo e drenagem 
necessárias, devendo ser solicitado o respectivo 
Alvará de Terraplanagem e apresentado anuência 
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a Associação de Moradores, gastos estes por 
conta do proprietário de lote em questão, sendo 
terminantemente proibida qualquer sobrecarga no 
muro do loteamento;

i) Para os lotes com declive acentuado, no caso de 
execução de estrutura sobre as divisas laterais ou 
de fundo com pilares de concreto, esta sempre 
deverá ser fechada com alvenaria, rebocada e 
pintada externamente;

j) Para os lotes em aclive, no caso de execução de 
arrimo em corte, este deverá ser executado a 
1.00m do fechamento do empreendimento e o 
proprietário de lote se responsabilizará pela 
integridade do fechamento do empreendimento 
neste local.

X – Piscinas: Na construção de piscina, será permitido o 
avanço sobre recuos, observando sempre o recuo mínimo 
de 1,00m (um metro), contados das divisas laterais ou divisa 
de fundo, sendo vedada a utilização do recuo frontal do lote 
para esta utilização.

XI – Calçadas: A implantação dos acessos aos lotes 
(automóveis e pedestres) deverá sempre ser feita de modo a 
preservar a inclinação da calçada padrão e garantir a 
acessibilidade universal ao pedestre, respeitando o limite da 
faixa de serviço, assim designada ao primeiro trecho da 
calçada que se inicia na guia até seu encontro com o 
alinhamento da faixa de percurso, assim designada ao 
trecho de percurso de pedestres.

XII – dutos de águas pluviais e esgoto: Todo proprietário 
de lote será obrigado a dar servidão para passagens de 
tubulação de águas pluviais e esgotos, na faixa de recuo 
lateral ou recuo de fundos, desde que devidamente 
canalizadas. Correrá por conta do usuário da servidão toda 
e qualquer despesa inerente a este serviço, bem como a sua 
manutenção.

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedados a construção, ampliação ou alteração das 
unidades e das áreas comuns sem prévia e indispensável 
aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos, bem como as 
seguintes proibições: 
a) construção nas áreas de recuo frontal, em 

qualquer lote;
b) construções nas Áreas de Preservação 

Permanente – APP, conforme legislação 
ambiental vigente;

c) desmembramento de lote que resultem em área 
inferior à área mínima de 300,00m² (trezentos 
metros quadrados), com frente mínima de 10,00m 
(dez metros), sendo que, para lotes contíguos por 
divisas de fundos, só será permitida a sua união 
para obtenção de um único lote, com duas frentes, 
tendo cada frente, no mínimo 10,00m (dez 
metros); nesse lote assim resultante só será 
permitida a construção de uma única habitação, 
sendo vedada a construção de edícula 
(construção monobloco) devendo ser respeitado o 
recuo de frente de 4,00m (quatro metros) para as 
duas frentes;

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para 
as unidades residenciais cuja via de acesso aos lotes, 
possua infra-estrutura concluída.

§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, 
sob qualquer hipótese.

§3º As edificações a serem realizadas nos lotes da 
Associação, Quadra QO – lote 1, Quadra QP - Lote–1, 
Quadra QQ – Lote 1, serão objeto de aprovação 
específica, com emissão dos respectivos Alvarás 
posteriormente à aprovação do loteamento.

CLÁUSULA SEXTA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO PARA OS LOTES 
INSTITUCIONAIS, LAZER E SERVIÇO  

Os parâmetros do “Loteamento Village Damha Camaçari” 
para os lotes institucionais, lazer e serviço permanecem 
os estabelecidos na Zona AR2 do Plano Urbanístico 
Específico, conforme quadro abaixo: 

REQUISITOS/ PRERROGATIVAS ESPECIAIS

1. Permitido no máximo alinhar a edificação em uma 

divisa, quando esta não for testada, compensando 

com o dobro do recuo mínimo no lado oposto.

2. Os usos não residenciais, permitidos para as 

Zonas Urbanas do tipo não residenciais são 

aqueles considerados como usos integrados e 

que não causam incômodos à comunidade.

Adotar as seguintes condições para os recuos, conforme 
artigo 7º, parágrafo 2º, do PUE, Lei 1260/2012:

CLÁUSULA SÉTIMA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA
I.a – Sistema Viário: o sistema viário interno à gleba será 
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implantado exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, com 
pavimentação de tratamento asfáltico, com Projeto de 
Pavimentação a ser apresentado a esta Prefeitura, antes do 
início das obras;

I.b – Sistema Viário Externo: O sistema viário externo de 
acesso ao empreendimento será executado exclusivamente 
pela Proprietária, conforme exposto na cláusula décima 
segunda, letra “a”.

II – Passeios: os passeios serão executados pela 
PROPRIETÁRIA, apenas na Área Verde Central e no 
entorno da Portaria de Acesso, conforme projeto aprovado 
pela Prefeitura, sendo que nas quadras residenciais a 
obrigação é do proprietário;

III – Redes de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: Os lotes serão abastecidos por redes 
de energia elétrica e de iluminação pública, executadas pela 
PROPRIETÁRIA, ou pela COELBA, conforme ajuste entre 
ambas, de acordo com projeto devidamente aprovado na 
COELBA e arquivado na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR;

IV – Sistema de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário: o sistema de abastecimento de 
água potável e esgotamento sanitário será executado pela 
PROPRIETÁRIA, conforme projeto específico a ser 
aprovado pela EMBASA, de acordo com as normas técnicas 
e diretrizes da mesma e arquivado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR. Contará com rede de 
distribuição interna do loteamento;

V – Sistema de drenagem de águas pluviais: a rede de 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pela 
PROPRIETÁRIA, conforme projeto a ser aprovado e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
SEDUR, atendendo à contribuição pluvial interna e também 
às contribuições externas, provenientes da sub-bacia, na 
qual está inserido o empreendimento;

VI - Identificação e delimitação das áreas públicas: as 
áreas públicas deverão estar devidamente identificadas 
com placas confeccionadas em chapas planas metálicas 
galvanizadas, fixadas no solo, revestidas com material 
plástico do tipo poliestireno, contendo o seguinte texto:

“ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO
PROIBIDO DESMATAR, OCUPAR, CONSTRUIR, 

ESCAVAR E JOGAR LIXO
o oLei n . 1120 de 25 de novembro de 2010 e Lei n . 913 

de 03 de setembro de 2008.”

VII – Paisagismo: as áreas verdes internas e externas 
serão plantadas com mudas de espécies nativas ou 
adaptadas, garantindo-se a proporção mínima de 01 árvore 
para cada 100,00m² de área permeável, os taludes e 
canteiros serão revestidos com grama natural ou outra 
variedade de vegetação rasteira, adequados ao tipo de solo, 
ventilação e ao clima local e as Áreas de Preservação 
Permanente (APP) serão recuperadas, conforma Plano de 
Recuperação e Projeto Paisagístico devidamente aprovado 
pela SEDUR.

CLÁUSULA OITAVA– PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução das obras será de 30 (trinta) meses, 
a contar da data da expedição da competente licença para 

implantação do empreendimento, pelo Município, sob pena 
de, não o fazendo, ser o empreendimento considerado 
clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES
I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:

a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo 

com as especificações indicadas nas Cláusulas Terceira e 
Sétima do presente Termo de Acordo e Compromisso, às 
suas expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade, no 
prazo indicado na Cláusula Oitava;

c) fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente a legislação pertinente 
à matéria;

d) comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a 
alienação de qualquer uma das unidades residenciais, no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da mesma;

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

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) fiscalizar o cumprimento deste Termo de 

Acordo e Compromisso;
b) intervir pelos instrumentos próprios, para o 

cumprimento da legislação vigente, em especial a legislação 
ambiental;

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

d) C a b e r á  a o  M U N I C Í P I O  p r o m o v e r  a s  
desapropriações e autorizações de terceiros que se 
façam necessárias à execução do sistema viário de 
acesso, desde o empreendimento, entre a Via 
Parafuso (BA 535) até a localidade de Parafuso, na 
forma da lei. 

III – Os futuros adquirentes dos lotes obrigam-se a:

a) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange à legislação 
ambiental;

b) cumprir as decisões da assembléia da Associação 
dos Moradores, que defina princípios, normas e posturas 
próprias, de acordo com as legislações em vigor e com os 
princípios apontados pelas licenças ambientais e 
urbanísticas a que o empreendimento será submetido;

c) realizar individualmente ou através da Associação 
de Adquirentes de Lotes, às suas expensas exclusivas, a 
coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, colocando-o 
em depósitos internos de fácil acesso ao veículo municipal 
coletor, que recolherá os resíduos sob responsabilidade do 
município;

d) a p r e s e n t a r  p a r a  a p r o v a ç ã o  j u n t o  à  
Municipalidade, quaisquer projetos arquitetônicos de 
construção, reforma ou ampliação, só podendo dar inicio às 
respectivas obras, após o recebimento do alvará de 
construção correspondente. A Associação de Adquirentes 
de Lotes deverá firmar um convênio com o município através 
do qual a primeira compromete-se a aprovar o projeto 
primeiramente, para só depois, submetê-lo à aprovação do 
município.
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CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA
Com esteio no artigo 2º, parágrafo quinto e artigos 9º e 18º, 

oinciso “v” da Lei Federal n . 6.766/79, no intuito de assegurar 
a fiel e plena execução das obras constantes do projeto, 
memoriais e cronograma físico - financeiros aprovados pelo 
MUNICÍPIO, o PROPRIETÁRIO deverá apresentar no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do 
presente TAC, Seguro Garantia celebrado junto ao Banco do 
Brasil, Agência 1238 - 6 (Camaçari – Centro), no valor 
correspondente ao Orçamento das Obras à serem 
executadas apresentado pelo proprietário e aceito pelo 
Município, sob pena de cassação do alvará e imediata 
paralisação das obras.”.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGISTRO DO 
LOTEAMENTO
A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a 
certidão oriunda do 2º Ofício do Registro de Imóveis da 
Comarca de Camaçari, relativa ao registro do 
empreendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONCESSÃO DE USO 
E CONTROLE DE ACESSO
Deverá ser regida pela legislação vigente, mais detidamente 
a Lei Municipal nº 1.260, de 17 de Dezembro de 2012 (Plano 
Urbanístico Específico).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONTRAPARTIDAS
As contrapartidas do empreendimento, referentes às 
obrigações de que trata o artigo 10º da Lei nº 1.260 de 17 de 
dezembro de 2012 – Plano Urbanístico Específico (PUE) 
serão oferecidas nas formas apresentadas a seguir:

a). implantar o primeiro leito carroçável do sistema viário 
externo de acesso, que ligará o empreendimento Village 
Damha Camaçari a Via Parafuso, em uma extensão de 3,1 
km,  com pavimento asfáltico, provido de sinalização 
horizontal e vertical, conforme normas da concessionária 
local e seguindo a descrição anexa ao presente TAC. 

a1) Será executado após a aprovação do loteamento Village 
Damha Camaçari, a primeira pista (lado esquerdo) que dará 
acesso ao loteamento, sendo que a segunda pista (lado 
direito) será executada quando da aprovação do futuro 
empreendimento Village Damha Camaçari II, ainda a ser 
aprovado, quando da celebração de novo Termo de 
Ajustamento de Conduta.

a2) Após a entrega das obras, caberá ao MUNICÍPIO ou a 
DERBA ou ainda a Concessionária, conforme atribuições, 
realizar a manutenção subsequente, tendo em vista que a 
via será municipal;

a3) implantar uma ciclovia, seguindo o sistema viário, em 
conformidade com o anexo.

b) doar por si ou por terceiro, ao MUNICÍPIO, a gleba de 
terras, objeto da matrícula nº 16.147 do 2º Ofício de Registro 
de Imóveis de Camaçari com área de 541.853,09 metros 
quadrados, a fim de constituir o Parque Urbano do Rio 
Joanes. Deverá ainda, cercar referida gleba de terras, com 
alambrado, a fim de proteger as reas de preservação 
permanente, contra a pressão urbana;

c) doar antecipadamente a área institucional do futuro 
empreendimento imobiliário Village Damha Camaçari II, em 
conjunto com a área institucional do Village Damha 
Camaçari, que em conjunto perfazem uma área total de 
47.686,00 m², objeto da matrícula nº 16.150 do Segundo 
Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari (BA), sobre a 
qual o MUNICÍPIO deverá dar a destinação única e 
exclusiva para a implantação do Centro Administrativo do 
Parque Urbano do Rio Joanes;

c1) sobre a área institucional a ser doada ao Município, 
tratada na alínea anterior, deverá a PROPRIETÁRIA 
graciosamente apresentar um projeto do futuro Centro 
Administrativo do Parque Urbano do Joanes, a ser 
implantado pelo MUNICÍPIO .  Deverá ainda a 
PROPRIETÁRIA após a aprovação do Município do 
loteamento,   e emissão do alvará de construção, proceder a 
construção do primeiro imóvel com área máxima de 100,00 
m², a fim de servir  de primeiro prédio administrativo do 
Parque.

c) implantar no que lhe couber, o sistema de 
s a n e a m e n t o  b á s i c o  q u e  a t e n d e r á  o  
empreendimento e a comunidade de Parafuso. O 
sistema será implantado através de um consórcio a 
s e r  f i r m a d o  e n t r e  a s  e m p r e s a s  
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – 
CAMAÇARI I – SPE LTDA, EMBASA, e CIPASA e 
contará com a execução de uma rede de 
abastecimento de água, com reservatório e projeto 
de esgotamento sanitário composto por uma de 
linha de recalque, a ser interligado na estação 
elevatória  principal da EMBASA em Camaçari.” 
Toda a obra será dimensionada levando em 
consideração as necessidades do projeto e do 
povoado de Parafuso e executada de acordo com 
as normas técnicas vigentes.

d) Destinar nos futuros empreendimentos da 
proprietária, 2% da gleba em área comercial, 

oconforme previsto na Lei municipal n . 913/2008.

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENALIDADES
A inobservância de qualquer das estipulações consignadas 
no presente instrumento, sujeitará a PROPRIETÁRIA, sem 
prejuízo de outras cominações, às multas previstas na 
legislação.

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

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

Camaçari, 07 de novembro de 2013.

________________________________
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

MUNICÍPIO

________________________________
ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA

MUNICÍPIO
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________________________________
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA 

CAMAÇARI I  – SPE LTDA
PROPRIETÁRIA

Testemunhas: 1.                     2.

PORTARIA Nº. 162/2013,
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Designa Fiscal para acompanhamento da 
execução do Contrato Administrativo nº. 
018/2013, firmado para a contratação de 
empresa fornecedora de mater ia l  
permanente, para atender as necessidades 
da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município de 
Camaçari (BA) e dá outras providências”.

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

RESOLVE:
Art. 1º. – Designar o MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, 
mat. 101.301, Gerente Administrativo - GERAD, lotado na 
Diretoria Administrativa e Financeira – DAF desta 
Superintendência para fins de fiscalização da execução do 
Contrato Administrativo nº. 018/2013, firmado para o 
fornecimento de material permanente para atender às 
necessidades da Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT do município de Camaçari (BA), conforme 
especificações constantes do Pregão Presencial nº. 
018/2013. 

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 20 DE 
NOVEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 163/2013,
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Exonera Servidor Nomeado para o 
Exercício de Cargo de Provimento 
Comissionado”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 20016; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013 e 
Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 2007, 

Considerando o disposto no inciso I, do art. 45 c/c o inciso I, 
do art. 47, da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 
(Estatuto dos Servidores do Município);

RESOLVE:

Art. 1º. - EXONERAR, o Servidor ERASMO LIMA COSTA, 
nomeado para o exercício do cargo de Supervisor de 
Transporte, Símbolo GAS-II, Mat.101282, lotado na 
Diretoria de Transporte Público – DTP da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público, a partir de 30 de 
novembro de 2013.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 164/2013,
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Exonera Servidor Nomeado para o 
Exercício de Cargo de Provimento 
Comissionado”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 20016; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013 e 
Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 2007, 

Considerando o disposto no inciso I, do art. 45 c/c o inciso I, 
do art. 47, da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO 
E TRANSPORTE



PORTARIA Nº. 166/2013,
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Exonera Servidor Nomeado para o 
Exercício de Cargo de Provimento 
Comissionado”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 20016; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013 e 
Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 2007, 

Considerando o disposto no inciso I, do art. 45 c/c o inciso I, 
do art. 47, da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 
(Estatuto dos Servidores do Município);

RESOLVE:

Art. 1º. - EXONERAR, a Servidora TATIANA DE ANDRADE 
SANTOS, nomeada para o exercício do cargo de 
Supervisora de Trânsito, Símbolo GAS-II, Mat.101287, da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público, a partir 
de 30 de novembro de 2013.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 167/2013,
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 20016; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013 e 
Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 2007, 

(Estatuto dos Servidores do Município);

RESOLVE:

Art. 1º. - EXONERAR, o Servidor JOSE 
BALBINO BATISTA DA CONCEIÇÃO, nomeado para o 
exercício do cargo de Supervisor de Transporte, Símbolo 
GAS-II, Mat.101295, da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público, a partir de 30 de novembro de 2013.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 165/2013,
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Exonera Servidor Nomeado para o 
Exercício de Cargo de Provimento 
Comissionado”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 20016; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013 e 
Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 2007, 

Considerando o disposto no inciso I, do art. 45 c/c o inciso I, 
do art. 47, da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 
(Estatuto dos Servidores do Município);

RESOLVE:

Art. 1º. - EXONERAR, o Servidor MARCOS FELIX DA 
SILVA, nomeado para o exercício do cargo de Supervisor de 
Transpor te ,  Símbolo GAS-I I ,  Mat .101290,  da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público, a partir 
de 30 de novembro de 2013.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente
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Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º., c/c o § 1º., do 
art. 10, da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 
(Estatuto dos Servidores do Município);

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR, MARCOS FÉLIX DA SILVA, para o 
exercício do cargo de Supervisor de Trânsito, Símbolo GAS-
II, Lotado na Diretoria Técnica de Trânsito - DTT da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público, a partir 
de 01 de dezembro de 2013.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 168/2013,
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 20016; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013 e 
Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 2007, 

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º., c/c o § 1º., do 
art. 10, da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 
(Estatuto dos Servidores do Município);

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR, TATIANA DE ANDRADE SANTOS, 
para o exercício do cargo de Gerente de Transportes 
Coletivos - GERCO, Símbolo GES-IV Lotada na Diretoria de 
Transporte Público - DTP da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público, a partir de 01 de dezembro de 2013.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 169/2013,
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Fixa novo prazo para a apresentação dos 
veículos cadastrados na modalidade de 
permissão pública de serviço de transporte 
público individual na categoria táxis 
comum “meio-fio” para fins de aferição 
taximétrica a ser realizada pelo IBAMETRO 
na sede da STT e dá outras providências”.

A  D I R E T O R A  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; alíneas “d” e “f” do inciso 
III, do art. 13 do Decreto Municipal nº. 4521, de 05 de outubro 
de 2012; e, 

Considerando a obrigatoriedade de aferição dos 
instrumentos taximétricos fixada nos termos do art. 105, do 
Decreto Municipal nº. 3.142, de 20 de abril de 1999;

Considerando a obrigatoriedade da aferição taximétrica nos 
termos do art. 8º., da Lei Federal nº. 12.468, de 26 de agosto 
de 2011;

Considerando a publicação da Portaria STT nº. 148, de 22 
de outubro de 2013, na página 29, do Diário Oficial do 
Município – DOM nº. 538, de 19 a 25 de Outubro de 2013; 

Considerando o reajuste da tarifa de transporte por táxi, no 
âmbito do município de Camaçari, fixada nos termos do 
Decreto Municipal nº. 5523, de 14 de novembro de 2013, 
publicado nas págs. 02-03 do Diário Oficial do Município – 
DOM nº. 541, de 09 a 15 de novembro de 2013; 

Considerando ainda a fixação de novo período para fins de 
realização da aferição dos instrumentos nos veículos 
cadastrados no município na modalidade táxi, conforme 
publicação nº. 181/13, realizada pelo Instituto Baiano de 
Metrologia e Qualidade – IBAMETRO, no Diário Oficial do 
Estado de 25 de novembro de 2013;

RESOLVE:

Art. 1º. – Determinar a apresentação dos veículos 
integrantes do sistema de transporte público individual na 
modalidade táxi “meio-fio”, no pátio da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT, no período de 27 a 29 
de novembro de 2013 e 02, 03 e 04 de Dezembro de 2013, 
no horário de 8h às 12h e das 14h às 17h, para fins de 
aferição dos seus instrumentos taximétricos, conforme 
tabela abaixo:
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 171 /2013,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Nomear Servidor para o Exercício de Cargo 
de Provimento Comissionado”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006 e Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 2007; 

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR, DAVI JOSÉ LEITE MENEZES, para o 
exercício do cargo de Supervisor de Transporte, Símbolo 
GAS-II Lotado na Diretoria Técnica de Transporte Público - 
DTP da Superintendência de Trânsito e Transporte Público, 
a partir de 02 de dezembro de 2013.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EDITAL STT / DTP Nº.: 002 2013

CONVOCAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO POR 

MOTO – STAM 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

VISTORIA SEMESTRAL 2013.2

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; Decreto nº. 4521, de 05 
de outubro de 2007; Lei Federal nº. 12.009, de 29 de julho de 
2009; Lei Municipal nº. 1037, de 11 de dezembro de 2009 
com as alterações introduzidas nos termos da Lei Municipal 
nº. 1235, de 15 de junho de 2012; 

Considerando a edição da Lei Municipal nº. 1037, de 11 de 
dezembro de 2009 c/c as alterações introduzidas nos 
termos da Lei Municipal nº. 1235, de 15 de junho de 2012; 

Art. 2º. – Além dos demais documentos que se fizerem 
necessários conforme legislação vigente, em especial, do 
disposto no Decreto Municipal nº. 3142/1999 c/c a Lei 
federal nº. 12.468/2011, os Permissionários deverão 
apresentar o certificado da última aferição.

§ Único: Sem prejuízo do disposto no caput do presente 
artigo, deverão ainda os Permissionários apresentar, para 
os veículos que se utilizam de combustível na modalidade 
gás natural, o respectivo selo, devidamente preenchido.

Art. 3º. – A ausência de cumprimento do disposto nos 
termos da presente Portaria, ensejará a aplicação das 
penalidades cabíveis.

Art. 4º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 170/2013,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Dispõe sobre o gozo de férias a serem 
desfrutados pelos Servidores Municipais 
lotados na Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT do Município de 
Camaçari e dá outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Municipal nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio de 
2006 e Decreto Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro de 
2007;

Considerando o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998);

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder aos Servidores relacionados abaixo, 
férias relaativas aos períodos aquisitivos e períodos de gozo 
conforme relação abaixo:

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.
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h. Pagamento das Taxas: 

h.1) Código 799 – Renovação do Alvará de Circulação;

h.2) Código 800 – Vistoria de veículo por unidade.

O descumprimento das determinações fixadas no presente 
Edital sujeitará o infrator às penalidades previstas na 
regulamentação que lhe é própria, em especial, a Cassação 
das permissões outorgadas.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EDITAL STT / DTPNº.: 003 2013

CADASTRAMENTO PARA FINS DE 
CONCESSÃO DE PERMISSÃO PÚBLICA PARA A 
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

ALTERNATIVO POR MOTO - STAM

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; Decreto nº. 4521, de 05 
de outubro de 2007; Lei Federal nº. 12.009, de 29 de julho de 
2009; Lei Municipal nº. 1037, de 11 de dezembro de 2009 
com as alterações introduzidas nos termos da Lei Municipal 
nº. 1235, de 15 de junho de 2012; 

Considerando a edição da Lei Municipal nº. 1037, de 11 de 
dezembro de 2009 c/c as alterações introduzidas nos 
termos da Lei Municipal nº. 1235, de 15 de junho de 2012; 

Considerando a determinação de realização de vistoria 
semestral fixada nos termos do inciso III, art. 16, da Lei 
Municipal nº. 1037/2009;

Considerando a realização de mapeamento dos pontos 
destinados ao embarque/desembarque de passageiros 
usuários do serviço STAM, conforme Portaria STT nº. 128, 
de 12 de setembro de 2013;

Considerando a necessidade de atualização do cadastro de 
forma a atender aos requisitos normativos fixados nos 
instrumentos acima, em especial daqueles indicados na Lei 
F e d e r a l  n º .  1 2 . 0 0 9 / 2 0 0 9  e  r e s o l u ç õ e s  d o  
CONTRAN/DENATRAN;

Considerando a adequação das normas fixadas nos termos 
da Lei federal nº. 12.587, de 3 de janeiro de 2012 (Política 
Nacional da Mobilidade Urbana);

Considerando ainda o limite previsto nos termos dos artigos 
5º., 6º. e § Único, do art. 16, da Lei Municipal nº. 1037, de 11 
de dezembro de 2009;

RESOLVE:

Considerando a determinação de realização de vistoria 
semestral fixada nos termos do inciso III, art. 16, da Lei 
Municipal nº. 1037/2009;

Considerando a realização de mapeamento dos pontos 
destinados ao embarque/desembarque de passageiros 
usuários do serviço STAM, conforme Portaria STT nº. 128, 
de 12 de setembro de 2013;

Considerando a necessidade de atualização do cadastro de 
forma a atender aos requisitos normativos fixados nos 
instrumentos acima, em especial daqueles indicados na Lei 
F e d e r a l  n º .  1 2 . 0 0 9 / 2 0 0 9  e  r e s o l u ç õ e s  d o  
CONTRAN/DENATRAN;

Considerando ainda a adequação das normas fixadas nos 
termos da Lei federal nº. 12.587, de 03 de janeiro de 2012 
(Política Nacional da Mobilidade Urbana);

RESOLVE:

Convocar os Permissionários do Serviço de Transporte 
Alternativo por Moto – STAM do município de Camaçari 
para fins de realização da vistoria semestral 2013.2., no 
período de 09 a 20 de dezembro de 2013, devendo 
apresentar: 

I – Os Permissionários que realizaram a vistoria 2013.1:

a. Alvará 2013.1; 

b. Certificado de Antecedentes Criminais e; 

c. Certidão da Entidade Representativa comprovando 
a continuidade do vínculo;

d. Pagamento da Taxa: Código 800 – Vistoria de 
veículo por unidade.

II – Aos Permissionários que possuem alvará de 
circulação 2012:

a. Alvará 2012; 

b. Certificado de Antecedentes Criminais; 

c. Certidão da Entidade Representativa comprovando 
a continuidade do vínculo;

d. Documentos de Identificação Pessoal e Profissional 
(conforme especificações expressas nos termos do art. 
15, da Lei nº. 1037/2009);

e. CRV e CRLV indicando que o veículo possui no 
máximo 08 (oito) anos de fabricação;

f. Comprovante de Residência no Município (água, luz 
ou IPTU);

g. Demais documentos e comprovações necessárias 
e indicadas na forma do artigo 15 e artigo 16, ambos da 
Lei Municipal nº. 1037/2009;
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jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ 
sob o nº 03.525.062/0001-05; OBJETO E FINALIDADE: 
exploração do serviço de transportes público limitado ao 
número total de 40 (quarenta) vagas, na categoria “TÁXI 
ESPECIAL”, nos termos dos artigos 58 a 64 do Decreto 
Municipal nº. 3.142/99 com as alterações introduzidas pelo 
Decreto Municipal nº. 4.860/2010, assim considerado o 
serviço de transporte de passageiros comuns, realizados 
nos pontos especificados pela Permitente para esta 
finalidade, bem como, o transporte de funcionário, 
passageiro, e/ou autorizados pelas Pessoas Jurídicas de 
Direito Privado com a qual a Permissionária venha a firmar 
contrato de prestação de serviço de transporte conforme 
especificação das pessoas e dos trajetos no instrumento 
respectivo e, desde que está última caracterize-se por 
atividade esporádica e secundária. DOS VEÍCULOS E 
SUAS CARACTERÍSTICAS: Só será admitido o ingresso no 
serviço de transporte denominado “TÁXI ESPECIAL”, frota 
composta por veículos, nos termos do artigo 58 e seguintes 
do Decreto Municipal nº. 3.142, de 20 de abril de 1999, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº. 4.860, 
de 06 de abril de 2010 e desde que em excelente estado de 
conservação, sem prejuízo da padronização na cor prata e 
com logotipo próprio da Permissionária, conforme modelo 
previamente aprovado, nos termos do artigo 59 do primeiro 
decreto municipal acima mencionado. A operação do 
sistema de exploração do serviço de transporte denominado 
“TÁXI ESPECIAL” é permitida aos veículos integrantes da 
frota da Permissionária, com no máximo 02 (dois) anos de 
fabricação, podendo permanecer no sistema após a 
liberação do alvará por até no máximo 05 (cinco) anos; DO 
PRAZO E DA VIGÊNCIA: O presente Termo é outorgado em 
caráter precário, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a 
partir da sua assinatura. Esta permissão poderá ser 
modificada ou revogada unilateralmente pelo Permitente, a 
qualquer tempo, não gerando direito indenizatório de 
qualquer natureza; A Permissionária a qualquer tempo 
poderá requerer o cancelamento da presente permissão, 
por meio de documento que formalize a intenção, bem 
como, realizando todos os atos necessários às respectivas 
baixas junto ao registro do serviço na sede do poder 
Permitente; DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS: Os 
permissionários terão o prazo de 60 (sessenta) dias para a 
apresentação de todos os documentos exigidos nos termos 
do Decreto 3.142/99, conforme cartilha do Permissionário, 
fornecida neste ato, parte integrante do presente Termo, sob 
pena de cassação da Permissão; Assinatura: 28/11/2013; 
Claudecio Taroba Soares de Jesus, Diretor Superintendente 
da STT.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO - STT

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

COORDENADORIA DE MATERIAIS E 
PATRIMÔNIO

HOMOLOGAÇÃO 

A Secretaria da Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 170/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de fórmula a base de soja, para 
atendimento ao Programa de Complementação Alimentar 
da Secretaria de Saúde, do Município de Camaçari, Bahia. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/11/2013. VITAL SAMPAIO 

Convocar os interessados na Autorização do Poder Público 
para fins de exploração do Serviço de Transporte 
Alternativo por Moto – STAM do município de Camaçari, 
no período de 09 a 20 de dezembro de 2013, devendo 
apresentar:

a. Documentos de Identificação Pessoal e Profissional 
(conforme especificações expressas nos termos do art. 
15, da Lei nº. 1037/2009);

b. Certificado de Antecedentes Criminais; 

c.  Certidão da Entidade Representativa comprovando a 
continuidade do vínculo;

d.  CRV e CRLV indicando que o veículo possui no máximo 
08 (oito) anos de fabricação;

e. Comprovante de Residência no Município (água, luz ou 
IPTU);

f. Demais documentos e comprovações necessárias e 
indicadas na forma do artigo 15 e artigo 16, ambos da Lei 
Municipal nº. 1037/2009;

g. Pagamento das Taxas: 

g.1)  Código 800 – Vistoria de veículo por unidade;

g.2)  Código 799 – Alvará de Circulação (*);

g.3)  Código 808 – Concessão Autorização/Permissão para 
exploração do STAM (*).

As taxas de que tratam as alíneas “g.2.” e “g.3.”, somente 
deverão ser pagas após a autorização da STT o que se dará 
posteriormente à realização da vistoria no veículo destinado 
à exploração do STAM, bem como, a análise dos 
documentos apresentados de forma a se verificar se os 
mesmos atendem às determinações legais e demais regras 
aplicáveis.

A concessão da autorização/permissão pública para 
fins de exploração do Serviço de Transporte Alternativo 
por Moto – STAM no município de Camaçari, sem 
prejuízo das especificações indicadas nos itens 
anteriores, ficará condicionado ainda à verificação de 
disponibilidade de vagas no sistema, bem como, à 
infraestrutura urbana necessária e indispensável à 
acomodação do modal de transporte.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

TERMO DE PERMISSÃO DE N° 001/2013; PERMITENTE: 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 
Camaçari/BA – STT; PERMISSIONÁRIA: Cooperativa de 
Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxi Especial de 
Camaçari e Região Metropolitana – TRACOOP, pessoa 
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28/11/2013. Christian Moraes Pinheiro – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA Nº.91/2013 – PROCESSO Nº 
1069/2013. CONTRATADO: 2002 DISTRIBUIDORAS E 
COMERCIO LTDA ME. Aquisição de Moveis para a 
Controladoria do Município De Camaçari-Ba. VALOR 
GLOBAL R$ 5, 500.00(cinco mil e quinhentos reais). 
FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO II, DA LEI 
FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
21/11/2013.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de Inexigibilidade nº. 122/2013 – Processo nº. 
1127/2013 Contratado: FUNDACEM – Fundação Cesar 
Montes. Objeto inscrição para os servidores Maria 
Aparecida Cruz Ribeiro, matricula: 038777-1;  Eliene Santos 
Oliveira, matricula: 61452-6; Maria Santos Correia, 
matricula:  61210-2 e Michelle Silva Vasconcelos, matricula: 
62234-1, Para participarem do "Curso de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público" no perídio de 23/11/13 a 

26/01/2014 em Salvador-Bahia.  Valor global: R$ 7.920,00 
(sete mil, novecentos e vinte reais). Fundamentada no Art. 
25, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 19/11/2013.

Termo de Inexigibilidade nº. 111/2013 – Processo Nº. 
0983/2013, Contratado: João Lima Silva de Lamarão – ME. 
Objeto: Contratação de grupos artísticos e bandas: Nadja 
Meireles e Banda, Dayna Lins e Banda, Grupo Espermacete 
e do Grupo Chegança Feminina de Arembepe, através de 
seu representante exclusivo a empresa João Lima Silva De 
Lamarão-ME, para apresentações na V Conferência 
Estadual de Cultura da Bahia, a se realizar no Município de 
Camaçari, nos dias 12 e 13 de outubro de 2013, na Cidade 
do Saber e na Praça da Simpatia em Camaçari-BA, Valor 
global: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Fundamentada 
no Art. 25, Inciso III, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 07/10/2013.

Termo de Inexigibilidade nº. 118/2013 – Processo Nº. 
1065/2013, Contratado: Delta Produtos e Serviços Ltda. 
Objeto: Aquisição de móveis padronizados da empresa 
Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda, para 
equipar as unidades escolares da rede municipal de ensino 
em atendimento ao Decreto nº 4848/10, Valor global: R$ 
1.562.400,00 (hum milhão, quinhentos e sessenta e dois mil 
e quatrocentos reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso I, da 
Lei Federal nº. 8.666/93. Data da homologação: 08/11/2013.

RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE 
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
                                          
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SAÚDE, no uso de suas atribuições, retifica o valor 
da licitante do Pregão n.º 121/2013 (Presencial) – 
COSEL/SAÚDE, na publicação veiculada no D.O.M., nº 541 
de 09 à 15/11/2013, na página 48. 
 

NETO.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 299/2013. CONTRATADO: TECNOVIDA 
COMERCIAL LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial n.º 
170/2013 – COSEL/SAUDE. OBJETO: Aquisição de 
fórmula a base de soja, para atendimento ao Programa de 
Complementação Alimentar da Secretaria de Saúde, do 
Município de Camaçari, Bahia. Vencedora do Lote 01. Valor 
Global: R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 
4026 e 4030; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Fonte: 
0102.020 e 0114.026; DATA DA ASSINATURA: 20 de 
novembro de 2013. VITAL SAMPAIO NETO.

Contrato nº 0286/2013 Inexigibilidade de licitação nº. 
118/2013. Contratado: delta produtos e serviços ltda. objeto: 
aquisição de móveis padronizados da empresa Desk 
Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda, para equipar as 
unidades escolares da rede municipal de ensino em 
atendimento ao decreto nº 4848/10, valor global: R$ 
1.562.400,00 (hum milhão, quinhentos e sessenta e dois mil 
e quatrocentos reais).  Dotação orçamentár ia:  
projeto/atividade: 4005 e 4016; elemento de despesa: 4490-
52.00 fonte de recurso: 0101.030. Data da assinatura: 
08/11/2013. – Ademar delgado das chagas.

Contrato nº 0250/2013 Inexigibilidade de licitação nº. 
111/2013. Contratado: João lima silva de lamarão – me. 
Objeto: contratação de grupos artísticos e bandas: Nadja 
Meireles e banda, Dayna Lins e banda, grupo espermacete 
e do grupo chegança feminina de arembepe, através de seu 
representante exclusivo a empresa João lima silva de 
Lamarão-ME, para apresentações na v conferência 
estadual de cultura da Bahia, a se realizar no município de 
Camaçari, nos dias 12 e 13 de outubro de 2013, na cidade do 
saber e na praça da simpatia em Camaçari-ba, valor global: 
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Dotação orçamentária 
projeto/atividade: 4061; elemento de despesa: 3390.39. 
Fonte de recurso: 0003.000-9. Data da assinatura: 
07/10/2013. – Maria do Carmo Siqueira.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi DESERTA a sessão 
do PREGÃO N.º  187/2013 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SESAU, cujo objeto é Aquisição de Guia de Biopsia, 
para atender ao Centro de Oncologia de Camaçari. 
28/11/2013. Christian Moraes Pinheiro – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi DESERTA a sessão 
do PREGÃO N.º  188/2013 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SESAU, cujo objeto é Aquisição de mobiliário 
(mesas, cadeiras, sofá e quadro branco), para atender ao 
CAPSI da Secretária de Saúde do Município de Camaçari. 
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PREGÃO N.º 194/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preço de material odontológico (escova 
e creme dental, algodão e sugador), para atender as 
Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades 
Odontológicas do município. Abertura: 18/12/2013, às 

1 3 : 3 0 h .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s : w w w. c o m p r a s .  
camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Vanilda 
Carmen Pinto de Sá – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.
 
PREGÃO N.º 190/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preço de material odontológico (pinça, 
sonda, cabo para espelho, espelho bucal e bandeja), para 
atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município. de acordo com 
a conveniência e necessidade da Administração Pública 
Munic ipal .  Abertura:  03/01/2014,  às 09:00h.  

Edital/Informações:www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Vanilda Carmen Pinto de Sá – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

EXTRATOS DE TERMOS 
ADITIVOS AO CONTRATO E CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.º 334/2012; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa PRESE Prestação de Serviços de Limpeza e 
Conservação Ltda.; Do Objeto: Alterar a Clausulas 
Terceira nos item 3.1 e 3.2 do instrumento original ; Do 
Reajuste de Preços: Tem em vista a CCT –SEAC/BA 
2013/2013, que rege os serviços prestados em função do 
presente contrato e que reajustou os valores dos referidos 
serviços prestados, fica acrescido ao contrato o valor 
mensal de R$ 3.632,72 (três  mil seiscentos e trinta e dois 
reais e setenta e dois centavos)  perfazendo um total 
mensal  de R$ 45.221,44 (quarenta  e cinco mil   duzentos 
e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos). Fica 
anexa nova planilha, tendo em vista o reajuste dos valores, 
constante do presente termo aditivo, conforme 
informações da SECAD; Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Quarta do Contrato 
original ; Do Acréscimo de Valor: fica acrescido ao 
contrato original através do presente termo aditivo o valor 
mensal  de R$ 3.632,72 (três  mil seiscentos e trinta e dois 
reais e setenta e dois centavos),  perfazendo um total 
mensal  de R$ 45.221,44 (quarenta  e cinco mil duzentos e 
vinte e um reais e quarenta e quatro centavos).Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário,   
não modificadas por este Instrumento;Assinatura: 
01/11/2013; Ademar Delgado das Chagas – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N.º 247/2012; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Thaiana Gráfica  Ltda-
ME. ; Do Objeto: Alterar  as Clausulas Terceira – do preço 
e da forma de pagamento, no seu item 3.1 e Quarta – dos 
prazos  no seu item 4.1 do instrumento original ; Do Prazo : 
prorrogação de prazo é de 12 (doze) meses, a contar da 
data de assinatura deste termo aditivo ; Do Reajuste de 
Preços: Em razão do IPG-M/FGV, incidente neste Termo 
aditivo, acumulado no período compreendido entre Julho 
de 2012 e Setembro de 2013, no percentual de 6,75%, 
ficando o valor unitário original reajustado por intermédio 
deste Termo aditivo. Tendo em vista o teor do caput desta 

Onde se lê:  
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
188/2013. CONTRATADA: LINE MED COMÉRCIAL 
EIRELLI. PREGÃO PRESENCIAL N.º 121/2013 – 
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de luva cirúrgica descartável, destinado a 
Secretaria de Saúde-SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública do Município. Vencedora dos lotes 02, 03, 04 e 05. 
VALOR GLOBAL: R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). 
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2013. VITAL SAMPAIO 
NETO.
 
Leia-se: 
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
188/2013. CONTRATADA: LINE MED COMÉRCIAL 
EIRELLI. PREGÃO PRESENCIAL N.º 121/2013 – 
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de luva cirúrgica descartável, destinado a 
Secretaria de Saúde-SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública do Município. Vencedora dos lotes 02, 03, 04 e 05. 
VALOR GLOBAL: R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e 
quatrocentos reais). DATA DA ASSINATURA: 05/11/2013. 
VITAL SAMPAIO NETO.

RETIFICAÇÃO VALOR POR EXTENSO
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
no uso de suas atribuições, retifica o valor por extenso do 
Extrato de Contrato Nº 284/2013  –  na publicação veiculada 
no D.O.M., nº 542 de 16 à 22/11/2013, da página 31 à 32. 
Onde se lê: Cento e quarenta e nove mil e reais e sessenta e 
dois centavos. Leia-se: Cento e quarenta e nove mil e 
quatrocentos reais. Camaçari, 29 de novembro de 2013. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
 

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO N.º 195/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE  
- Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado à Secretaria da Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Abertura: 16/12/2013, às 13h30min. 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Marco Aurélio Cavalcante Pavã – 
Pregoeiro da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 107/2013 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
Objeto: Registro de Preço para aquisição de material de 
expediente (livro ata,blocos e clips) para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e conveniência 
da Administração Municipal. Abertura: 13/12/2013 às 

09:00h – Edital/Informações: www.compras.camacari. 
ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6880/3621-6776. Sonia Maria 
Brito Ribeiro – Pregoeira da COMPEL.

  
PREGÃO N.º 205/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios que compõem o 
suporte nutricional do Programa de Complementação 
Alimentar da Secretaria de Saúde do município de 
Camaçari-Ba. Abertura: 17/12/2013, às 13h30min. 

Edital/Informações:www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Christian Moraes Pinheiro – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.
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Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Terceiro Termo 
Aditivo Contrato de Prestação de Serviço N.º 186/2010; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Radial Locação e Sonorização Ltda-EPP. ; Do 
Objeto: Alterar  a indicação referente a numeração do 
Termo, quando da elaboração do Terceiro Termo Aditivo ao 
Contrato  de origem ; Da Retificação : Em razão do 
equivoco constatado,após a publicação do terceiro termo 
aditivo ao contrato de origem, que fora elaborado com data 
de 10 de agosto de 2013,uma vez que já havia sido 
elaborado um terceiro termo aditivo, de reajustamento de  
contrato, com data de 18 de setembro de 2012, necessário 
que se proceda à correção necessária. Assim, onde se lê, 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 
186/2010, elaborado com data de 01 de agosto de 2013, 
uma vez que já TERCEIRO TERMO ADITIVO, de 
reajustamento  de contrato, com  data de 18 de setembro de 
2012: leia-se QUARTO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE Nº 186/2010; Da Ratificação: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário,  não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 07/11/2013; Ademar Delgado das Chagas – 
Município. 

Termo Aditivo de Reti-ratificação ao 2º Termo Aditivo ao 
Contrato de Prestação de Serviços N.º 519/2011; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Sanjuan Engenharia Ltda. ; Do Objeto: retificar 
os valores indicados no parágrafo primeiro da clausula 
terceira do 2º Termo Aditivo ao contrato original; Da 
Retificação: Em razão das incorreções verificadas, 
referentes aos valores global e proporcional, indicados no 
parágrafo primeiro da clausula terceira o mesmo passara a 
ter a seguinte redação:Por força do reajuste no caput da 
presente clausula que representa um impacto de R$ 
99.500,58 (noventa e nove mil quinhentos reais e cinquenta 
e oito centavos), consequentemente, o valor global 
devidamente reajustado, será de R$ 1.343.132,38 (um 
milhão trezentos e quarenta e três mil cento e trinta e dois 
reais e trinta e oito centavos). Da Ratificação:Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário,  não modificadas por 
este Instrumento; Assinatura: 26/11/2013; Ademar Delgado 
das Chagas – Município.

Convênio N° 007/2013 de Cooperação Técnica que entre 
si Celebram o Município de Camaçari e a Fundação  de 
apoio CEFET  RJ – FUNCEFET ; Do Objeto: estabelecer 
a cooperação técnica e cientifica entre os participes, 
buscando promover o desenvolvimento institucional do 
Município de Camaçari-Ba, com base nos estudos de 
Gestão Compartilhada, patenteado pela Convenente, o 
presente convenio é aberto no que tange a serviços 
específicos. No âmbito do escopo geral acima, serviços 
específicos serão definidos em Programa de Trabalho, 
com prazos, cronograma, forma de trabalho e custos 
acordados entre as partes, sendo que um Programa de 
Trabalho somente poderá ser iniciado mediante 
comunicação expressa e formal do Município; Dos 
Custos : O presente convenio será realizado, sem ônus 
financeiro ao Município, exceto que haja solicitação por 
parte do mesmo, de visita técnica presencial,quando deve 
arcar com as despesas de traslado, hospedagem e 
alimentação;Da Vigência: terá vigência de 36 (trinta e seis 
meses) ininterruptos, contados a partir da data de sua 
publicação. Assinatura: 14/05/2013; Ademar Delgado 
das Chagas – Município.

clausula, o valor unitário contratado, pós-reajuste será de 
R$ 0,37 (trinta e sete centavos de real), correspondente a 
um acréscimo de R$ 13.283,74 (treze mil duzentos e 
oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), 
perfazendo um total contratual de R$ 219.158,74 
(duzentos e dezenove  mil   e cento e cinquenta e oito reais 
e setenta e quatro centavos). Fica anexa nova planilha, 
tendo em vista o reajuste dos valores, constante do 
presente termo aditivo, conforme informações da SEGOV ; 
Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, e termos aditivos anteriores,  não modificadas 
por este Instrumento, inclusive a sua forma de pagamento; 
Assinatura: 23/11/2013; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano N° 006/2008; Contratante: Município de Camaçari-
SESAU; Contratada: Sr. Judite Nascimento Lucciola; Do 
Objeto: Alterar as  Cláusulas Segunda do prazo e  Terceira 
do preço do  instrumento original; Prazo : por força do 
presente termo aditivo, a data prevista para encerramento 
do contrato original, prevista no quinto termo aditivo,  
previsto no quinto Termo aditivo que é de 31 de dezembro de 
2013, passara a ser de 31 de dezembro de 2014.; Do Preço:  
Em virtude do contrato original  ser de natureza de 
prestação de serviços de caráter continuado e,  
considerando a prorrogação de prazo contida na clausula 
segunda do presente termo aditivo, o valor global 
proporcional, estipulado para o referido instrumento que é 
de R$ 38.400,00 (trinta e oito  mil  e quatrocentos reais). O 
valor mensal ajustado para a locação do imóvel, constante 
do parágrafo primeiro da clausula terceira – do preço, do  
contrato original, que é de R$ 3.200,00 (três mil  e duzentos 
reais), permanecem sem sofrer alteração. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na Cláusula Terceira do 
Contrato original ; Da Ratificação: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e de seus Termos Aditivos,  não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 22/10/2013; 
Vital Sampaio Neto – Município.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano N° 005/2008; Contratante: Município de 
Camaçari-SESAU; Contratada: Sr. Helio Araujo 
Azevedo; Do Objeto: Alterar as  Cláusulas Segunda e 
Terceira do  instrumento original; Prazo : por força do 
presente termo aditivo, a data prevista para encerramento 
do contrato original, prevista no quinto termo aditivo,  que é 
de 30 de dezembro de 2013, passara a ser de 30 de 
dezembro de 2014.; Do Preço:  Em virtude do contrato 
original  ser de natureza de prestação de serviços de 
caráter continuado e,  considerando a prorrogação de 
prazo contida na clausula segunda do presente termo 
aditivo, o valor global proporcional, estipulado para o 
referido instrumento que é de R$ 38.400,00 (trinta e oito  
mil  e quatrocentos reais). O valor mensal ajustado para a 
locação do imóvel, constante do parágrafo primeiro da 
clausula terceira – do preço, do  contrato original, que é de 
R$ 3.200,00 (três mil  e duzentos reais), permanecem sem 
sofrer alteração. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira do Contrato original ;Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário 
e de seus Termos Aditivos,  não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 22/10/2013; Vital Sampaio Neto 
– Município.
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Camaçari - STT; Contratada: Empresa 2002 Distribuidora 
Comercio Ltda.ME.; Do Objeto: aquisição de material 
permanente para atender as necessidades da STT, 
conforme anexo I parte integrante deste contrato; Do 
Prazo: vigência ate 31 de dezembro de 2013, contada a 
partir de sua assinatura,podendo ser prorrogado 
sucessivamente;  Do Preço: o de valor global é de 
99.558,00 (noventa e nove  mil quinhentos e cinquenta e 
oito reais) ; Da Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 
2050,4065, 4466, Elemento de Despesa: 44.90.52, Fonte: 
100,Notas de empenho nº 101,102 e 103;  Assinatura: 
20/11/2013; Claudécio Taroba Soares de Jesus – Diretor 
Superintendente – STT.

TERMO DE DISPENSA
A Superintendência de Trânsito e Transporte Público do 
município de Camaçari torna público, para o conhecimento 
de todos os interessados, que foi realizado procedimento 
por DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 015/2013, para 
Aquisição de passagens aéreas SSA x REC e REC x SSA, 
para a servidora Antônia Ferreira das Neves, que irá 
participar do “Encontro Regional de Conselhos de Direitos 
da Pessoa com Deficiência”, que será na cidade de 
Recife(PE), no período de 03 e 04 de Outubro. Contratado: 
FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO 
LTDA, CNPJ 02.167.320/0001-66. Valor: 988,68 
(novecentos e oitenta e oito reais sessenta e oito 
centavos). Fundamentada no artigo 24, inc. II, da Lei nº 
8.666/93. Data da Homologação: 02 de Outubro de 2013. 
Camaçari(BA), 02 de Outubro de 2013. Ana Maura 
Bezerra – Presidente da COPEL.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE
A Superintendência de Trânsito e Transporte Público do 
município de Camaçari torna público, para o conhecimento 
de todos os interessados, que foi realizado procedimento 
por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 016/2013, para 
Participação no 8º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida 
4º Internacional – FENASDETRAN, para servidores que 
atuam na Diretoria Técnica de Trânsito – DTT e na 
Assessoria Técnica - ASTEC da Superintendência de 
Trânsito e Transporte do município de Camaçari(BA). 
Contratado: FENASDETRAN – FEDERAÇÃO 
NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE DETRAN. Valor: 
R$ 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco 
reais). Fundamentada no artigo 25, inc. II, c/c art. 13, inc. VI 
da Lei nº 8.666/93. Data da Homologação: 24 de Outubro 
de 2013. Camaçari(BA), 24 de Outubro de 2013. Ana 
Maura Bezerra – Presidente da COPEL.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N.º 479/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Instituição   Associação Infrades 
de Assistência Social (Creche Comunitária Senhora 
Santana); Do Objeto: Alterar o caput da Clausula Quinta 
do instrumento original ; Prazo : por força do presente 
termo aditivo, a data prevista para encerramento do 
contrato original, que é de 01 de Novembro de 2013, 
passara a ser de 01 de Janeiro de 2014.; Do Preço:  Em 
virtude do contrato original  ser de natureza de prestação 
de serviços de caráter continuado e,  considerando a 
prorrogação de prazo contida na clausula segunda do 
presente termo aditivo, o valor global proporcional, 
estipulado para o referido instrumento que é de R$ 
27.762,89 (vinte e sete mil  setecentos e sessenta e dois  
reais e oitenta e nove centavos). Fica mantida a forma de 

EXTRATO DO ISSM

ATA DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Trata-se do CONVITE Nº 001/2013, oriundo do processo 
nº 031/2013, que tem por objeto aquisição de toner, para 
atender as demandas do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal. Atendendo ao princípio básico da 
publicidade, a presente licitação foi publicada no diário 
oficial nº 541 de 09 a 15 de novembro de 2013, para 
conhecimento dos interessados. Compareceu ao certame 
os l ic i tantes  B.E. SANTANA SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA – ME, HELTON FERNANDES 
BATISTA – ME e FÁBIO JOSÉ DE SOUZA FERREIRA – 
ME. Em sessão pública, realizada ás 09 hs do dia quatorze 
de novembro de 2013. Apresentou a proposta para o valor 
global de R$ 11.927,00 (onze mil novecentos e vinte e 
sete reais). Verificadas a conformidade da proposta 
apresentada, a Comissão concluiu pela classificação da 
proposta. A Comissão deu prosseguimento a sessão com 
a abertura dos documentos de habilitação da licitante B.E. 
SANTANA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME, 
cujos documentos foram conferidos e foi verificado o 
vencimento das certidões de FGTS e MUNICIPAL e foi 
informado pelo licitante que já estaria encaminhado a 
regularização das mesmas. A presidente e equipe de apoio 
decidiram então abrir prazo de 02 (dois) dias úteis que 
poderão ser prorrogados por mais 02 (dois)  dias para a 
empresa B.E. SANTANA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
LTDA – ME apresentar documentos regularizados. No dia 
dezoito de novembro de dois mil e treze o licitante 
apresentou certidões atualizadas. Após confirmação da 
autenticidade dos documentos emitidos pela internet, foi 
declarada habilitada por atender aos requisitos do Edital. 
Do exposto, a comissão, declara vencedora do certame a 
licitante B.E. SANTANA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
LTDA – ME com o valor global de R$ 11.927,00 (onze mil 
novecentos e vinte e sete reais) por atender aos 
requisitos do instrumento convocatório do edital. 
JOCILENE SENA PESSOA-PRESIDENTE, LILIANE 
CANEDO CUNHA CARDOSO –MEMBRO,  ARILENE 
SENA PAOLILO- MEMBRO, ADJUDICO E HOMOLOGO 
O PRESENTE PROCESSO -  EM: 18/11/2013, ADEMAR 
LOPES FERNANDES- DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO ISSM

EXTRATOS DA STT

Primeiro Termo Aditivo do Contrato N° 009/2013; 
Contratante: Município de Camaçari - STT; Contratada: 
Empresa Radial Locação e Sonorização Ltda.; Do 
Objeto: acrescer até a 4,76% ao valor total do contrato 
original; Do Preço: Fica acrescido, através do presente 
termo aditivo, referente aos lotes acima citados conforme 
lista anexa,  o de valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e 
oitocentos  reais)  correspondendo a 4,76% do total 
previsto no contrato original, fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula quinta do pagamento e 
das condições de pagamento, do contrato originário; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 01/11/2013; Claudécio Taroba Soares de 
Jesus – Diretor Superintendente – STT.

Contrato N° 018/2013; Contratante: Município de 
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Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário,   
não modificadas por este Instrumento;Assinatura: 
01/11/2013; Ademar Delgado das Chagas – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N.º 476/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Associação Hospitalar e Protetora 
da Infância e da Maternidade de Camaçari (Creche Boa 
Esperança II); Do Objeto: Alterar o caput da Clausula 
Quinta do instrumento original ; Prazo : por força do 
presente termo aditivo, a data prevista para encerramento 
do contrato original, que é de 01 de Novembro de 2013, 
passara a ser de 01 de Janeiro de 2014.; Do Preço:  Em 
virtude do contrato original  ser de natureza de prestação 
de serviços de caráter continuado e,  considerando a 
prorrogação de prazo contida na clausula segunda do 
presente termo aditivo, o valor global proporcional, 
estipulado para o referido instrumento que é de R$ 
20.838,23 (vinte  mil  oitocentos e trinta e oito reais e vinte 
e três  centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Quarta do Contrato original ; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário,   
não modificadas por este Instrumento;Assinatura: 
01/11/2013; Ademar Delgado das Chagas – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N.º 481/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Instituição Associação dos 
Moradores do Conjunto Habitacional Novo Horizonte; Do 
Objeto: Alterar o caput da Clausula Quinta do instrumento 
original ; Prazo : por força do presente termo aditivo, a data 
prevista para encerramento do contrato original, que é de 01 
de Novembro de 2013, passara a ser de 01 de Janeiro de 
2014.; Do Preço:  Em virtude do contrato original  ser de 
natureza de prestação de serviços de caráter continuado e,  
considerando a prorrogação de prazo contida na clausula 
segunda do presente termo aditivo, o valor global 
proporcional, estipulado para o referido instrumento que é 
de R$ 29.173,53 (vinte e nove mil  cento e setenta e três  
reais e cinquenta e três  centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Quarta do Contrato original 
; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário,   não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 01/11/2013; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N.º 483/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Instituição Associação dos 
Moradores de Pais e Mestres do parque Florestal e 
Adjacências; Do Objeto: Alterar o caput da Clausula Quinta 
do instrumento original ; Prazo : por força do presente termo 
aditivo, a data prevista para encerramento do contrato 
original, que é de 01 de Novembro de 2013, passara a ser de 
01 de Janeiro de 2014.; Do Preço:  Em virtude do contrato 
original  ser de natureza de prestação de serviços de caráter 
continuado e,  considerando a prorrogação de prazo contida 
na clausula segunda do presente termo aditivo, o valor 
global proporcional, estipulado para o referido instrumento 
que é de R$ 26.160,03 (vinte e seis mil  cento e setenta reais 
e  três  centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Quarta do Contrato original ; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário,   
não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 

pagamento prevista na Cláusula Quarta do Contrato 
original ; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário,   não modificadas por este 
Instrumento;Assinatura: 01/11/2013; Ademar Delgado 
das Chagas – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N.º 486/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Instituição   Associação 
Comunitária de Desenvolvimento de Parafuso; Do Objeto: 
Alterar o caput da Clausula Quinta do instrumento original ; 
Prazo : por força do presente termo aditivo, a data prevista 
para encerramento do contrato original, que é de 01 de 
Novembro de 2013, passara a ser de 01 de Janeiro de 2014.; 
Do Preço:  Em virtude do contrato original  ser de natureza 
de prestação de serviços de caráter continuado e,  
considerando a prorrogação de prazo contida na clausula 
segunda do presente termo aditivo, o valor global 
proporcional, estipulado para o referido instrumento que é 
de R$ 18.081,17 (dezoito mil  oitenta e  um   reais e 
dezessete centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Quarta do Contrato original ; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário,   
não modificadas por este Instrumento;Assinatura: 
01/11/2013; Ademar Delgado das Chagas – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N.º 477/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Associação Hospitalar e Protetora 
da Infância e da Maternidade de Camaçari (Creche Boa 
Esperança IV); Do Objeto: Alterar o caput da Clausula 
Quinta do instrumento original ; Prazo : por força do 
presente termo aditivo, a data prevista para encerramento 
do contrato original, que é de 01 de Novembro de 2013, 
passara a ser de 01 de Janeiro de 2014.; Do Preço:  Em 
virtude do contrato original  ser de natureza de prestação de 
serviços de caráter continuado e,  considerando a 
prorrogação de prazo contida na clausula segunda do 
presente termo aditivo, o valor global proporcional, 
estipulado para o referido instrumento que é de R$ 
24.685,29 (vinte e quatro mil  seiscentos e oitenta e cinco 
reais e vinte e nove centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Quarta do Contrato original 
; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
o r i g i n á r i o ,    n ã o  m o d i f i c a d a s  p o r  e s t e  
Instrumento;Assinatura: 01/11/2013; Ademar Delgado das 
Chagas – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N.º 478/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Associação Hospitalar e Protetora 
da Infância e da Maternidade de Camaçari (Creche Boa 
Esperança I); Do Objeto: Alterar o caput da Clausula 
Quinta do instrumento original ; Prazo : por força do 
presente termo aditivo, a data prevista para encerramento 
do contrato original, que é de 01 de Novembro de 2013, 
passara a ser de 01 de Janeiro de 2014.; Do Preço:  Em 
virtude do contrato original  ser de natureza de prestação 
de serviços de caráter continuado e,  considerando a 
prorrogação de prazo contida na clausula segunda do 
presente termo aditivo, o valor global proporcional, 
estipulado para o referido instrumento que é de R$ 
67.708,20 (sessenta e sete mil  setecentos e oito  reais e 
vinte  centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Quarta do Contrato original ; Da 
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Clausula Quinta do instrumento original ; Prazo : por força 
do presente termo aditivo, a data prevista para 
encerramento do contrato original, que é de 01 de Novembro 
de 2013, passara a ser de 01 de Janeiro de 2014.; Do Preço:  
Em virtude do contrato original  ser de natureza de 
prestação de serviços de caráter continuado e,  
considerando a prorrogação de prazo contida na clausula 
segunda do presente termo aditivo, o valor global 
proporcional, estipulado para o referido instrumento que é 
de R$ 23.723,55 (vinte e três  mil  setecentos e vinte e três  
reais e cinquenta e cinco  centavos). Fica mantida a forma 
de pagamento prevista na Cláusula Quarta do Contrato 
original ; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário,   não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 01/11/2013; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N.º 482/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Instituição Associação de Pais e 
Mestres Escola Comunitárias Emanuel do Ponto Certo e 
Adjacências ; Do Objeto: Alterar o caput da Clausula Quinta 
do instrumento original ; Prazo : por força do presente termo 
aditivo, a data prevista para encerramento do contrato 
original, que é de 01 de Novembro de 2013, passara a ser de 
01 de Janeiro de 2014.; Do Preço:  Em virtude do contrato 
original  ser de natureza de prestação de serviços de caráter 
continuado e,  considerando a prorrogação de prazo contida 
na clausula segunda do presente termo aditivo, o valor 
global proporcional, estipulado para o referido instrumento 
que é de R$ 11.925,91(onze mil  novecentos vinte e cinco  
reais e noventa e um  centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Quarta do Contrato original 
; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário,   não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 01/11/2013; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

 

01/11/2013; Ademar Delgado das Chagas – Município.
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N.º 485/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Instituição Associação Paulo 
Tonucci; Do Objeto: Alterar o caput da Clausula Quinta do 
instrumento original ; Prazo : por força do presente termo 
aditivo, a data prevista para encerramento do contrato 
original, que é de 01 de Novembro de 2013, passara a ser de 
01 de Janeiro de 2014.; Do Preço:  Em virtude do contrato 
original  ser de natureza de prestação de serviços de caráter 
continuado e,  considerando a prorrogação de prazo contida 
na clausula segunda do presente termo aditivo, o valor 
global proporcional, estipulado para o referido instrumento 
que é de R$ 38.951,38 (trinta e oito mil  novecentos e 
cinquenta e um  reais e trinta e oito  centavos). Fica mantida 
a forma de pagamento prevista na Cláusula Quarta do 
Contrato original ; Da Ratificação: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário,   não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 01/11/2013; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N.º 480/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Instituição Grupo de Mães Nossa 
Senhora do Amparo; Do Objeto: Alterar o caput da Clausula 
Quinta do instrumento original ; Prazo : por força do 
presente termo aditivo, a data prevista para encerramento 
do contrato original, que é de 01 de Novembro de 2013, 
passara a ser de 01 de Janeiro de 2014.; Do Preço:  Em 
virtude do contrato original  ser de natureza de prestação de 
serviços de caráter continuado e,  considerando a 
prorrogação de prazo contida na clausula segunda do 
presente termo aditivo, o valor global proporcional, 
estipulado para o referido instrumento que é de R$ 
49.306,46 (quarenta  e nove mil  trezentos e seis  reais e 
quarenta e seis  centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Quarta do Contrato original 
; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário,   não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 01/11/2013; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N.º 475/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Instituição ONG Projeto Social 
Parque Verde; Do Objeto: Alterar o caput da Clausula 
Quinta do instrumento original ; Prazo : por força do 
presente termo aditivo, a data prevista para encerramento 
do contrato original, que é de 01 de Novembro de 2013, 
passara a ser de 01 de Janeiro de 2014.; Do Preço:  Em 
virtude do contrato original  ser de natureza de prestação de 
serviços de caráter continuado e,  considerando a 
prorrogação de prazo contida na clausula segunda do 
presente termo aditivo, o valor global proporcional, 
estipulado para o referido instrumento que é de R$ 
11.156,46 (onze mil  cento cinquenta e seis  reais e quarenta 
e seis  centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Quarta do Contrato original ; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário,   
não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
01/11/2013; Ademar Delgado das Chagas – Município.
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N.º 484/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Instituição Associação Comunitária 
Estiva Buris de Abrantes; Do Objeto: Alterar o caput da 
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Ademar Delgado das Chagas

Teobaldo Ribeiro da Silva Neto

PÁGINA 32 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº   543 - de 23 a 29 de Novembro de 2013 - 


