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DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 2017.

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 

Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4743/2009 que regulamenta o 
Estágio Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, aos servidores infra declinados, em virtude 
da aprovação no estágio probatório:

DECRETOS



Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 14 DE AGOSTO DE 2017.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 76/2017
DE 15 DE AGOSTO DE  2017

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores Antonio de Paula Duarte – 
Cad.829906, Erika Eduarda Oliveira – Cad. 61.586-7 e 
Iara Silva Matos Pita -  Cad.82956-0, sob a presidência 
do primeiro, para Compor a Comissão de Recebimento 
de Materiais de Consumo, prevista na lei 8666/1993 , art. 
15, §8° da Secretaria da Administração.

Publique - se e Cumpra – se

CAMAÇARI, EM 15 DE AGOSTO DE  2017

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N. 121/2017
DE 01 DE AGOSTO DE 2017

ESTABELECE OS DIAS E HORÁRIOS DE SESSÕES 
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE JULGAMENTO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições, e com lastro no art. 268, §4º. do Código 
Tributário Municipal, com as alterações promovidas pela 
Lei nº. 1349, de 26 de setembro de 2014, em conjunto 
com a Presidente da Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais, conforme art. 22, do Decreto nº.6.383/2016.   

RESOLVEM:

Art. 1º. As sessões da Primeira Câmara de Julgamento, 
composta de dois membros e o Presidente, serão 
realizadas:

a) segunda-feira das 11:30 às 12:30;
b) quarta-feira das 11:30 às 12:30.

Art. 2º. As sessões da Segunda Câmara de Julgamento, 
composta de dois membros e o Presidente, serão 
realizadas:

a) segunda-feira das 13:00 às 14:00;
b) quarta-feira das 13:00 às 14:00.

Art. 3º. Havendo convocação extraordinária, os 
suplentes das Câmaras de Julgamento, que podem ser 
presididas pelo Presidente Suplente, funcionarão: 

a) terça-feira das 11:30 às 12:30, quando convocados os 
suplentes da 2ª Câmara de Julgamento;
b) sexta-feira das 11:30 às 12:30, quando convocados os 
suplentes da 2ª Câmara de Julgamento;
c) terça-feira das 13:30 às 14:30, quando convocados os 
suplentes da 1ª Câmara de Julgamento;
d) sexta-feira das 13:30 às 14:30, quando convocados os 
suplentes da 1ª Câmara de Julgamento;

Art. 4º. De ordem do art. 268, §3º, o pagamento das 

remunerações de que trata o §1º¹ deste artigo, ficam 
condicionados a devolução dos processos em condição 
de julgamento em sessão, no prazo determinado em 
Regimento Interno, e ao cumprimento dos demais prazos 
processuais previstos. Acaso alguma das obrigações 
não possa ser cumprida, o membro deve justificar ao 
Presidente que emitirá decisão a respeito. 

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 01 de agosto 
de 2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE AGOSTO DE 
2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ADRIANA DO NASCIMENTO GUEDES
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

1.Art. 268, §1º, do CTM: Os servidores designados para atuar como 
Membro da Junta poderão ser dispensados de outras atribuições e farão 
jus ao recebimento de jeton, pago por cada sessão que efetivamente 
comparecerem não havendo incompatibilidade com o recebimento de 
prêmio ou gratificação suplementar a que fazem jus, de acordo com os 
seguintes critérios: (...)
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PORTARIA Nº 122/2017
DE 10 DE AGOSTO DE 2017

Reconhece a Imunidade Tributária aos 
impostos vinculados à MANGALAM 
CENTRO DE DHARMA DO BRASIL e dá 
outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 150, 
inciso VI, “b” da Constituição Federal de 1988, e do teor 
do Processo Administrativo nº 00473.18.08.216.2017, de 
19 de janeiro de 2017,  

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
referente aos títulos municipais Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, Imposto 
sobre a Transmissão de Bens Imóveis -  ITIV, Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS e da Taxa de 
Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos 
Domiciliares - TRSD vinculados à MANGALAM 
CENTRO DE DHARMA DO BRASIL, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 15.811.096/0001-45, com sede na TV Pedra da 
Sereia, nº 24E, Rio Vermelho, Salvador/Bahia, CEP: 
41.950-810, Cadastro Imobiliário nº 2009475, localizado 
no Distrito de Monte Gordo, Camaçari/BA, conforme 
permissivo legal previsto no art. 150, inciso VI, “b” da 
Constituição Federal de 1988, e Art. 44, inciso IV do 
Código Civil.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades religiosas no local.

Art. 3º Este Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13 de 
março de 2017, data de aquisição do imóvel, revogando 
integralmente os efeitos da Portaria nº 032, de 01 de 
junho de 2017, Publicada no Diário Oficial do Município, 
edição nº 730.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE AGOSTO DE 2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
Secretário da Fazenda

 

PORTARIA Nº 123/2017
DE 10 DE AGOSTO DE 2017

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF e Taxa de Licença de Localização – 
TLL à empresa COMERCIAL DE 
ALIMENTOS CARCARA LTDA - ME, e dá 
outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA 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 04013.18.08. 
035.2016, de 12 de julho de 2016,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa COMERCIAL DE 
ALIMENTOS CARCARA LTDA - ME, estabelecida na Av. 
Concentrica, nº 413, Camaçari de Dentro, Camaçari/BA, 
CEP.  42.806-040,  Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
24.909.057/0001-76, inscrita no Cadastro Geral de 
Atividades CGA nº 0032628001, conforme permissivo 
legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 
1.101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes 
moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF, para os meses de janeiro a 
dezembro de 2017 e os meses de janeiro a dezembro de 
2018;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2019.
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 25 de 
janeiro de 2017, data do saneamento.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE AGOSTO DE 
2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 130/ 2017
DE 28 DE JULHO DE 2017

Dispõe  sobre  a  aprovação  do  
remembramento de dois  lo tes ,  
denominadas: Lote 01 com área total de 
513, 65 m², Lote 02 com área total de 510, 
80 m², Lote 03 com área total de 507, 85 
m² e Lote 04 com área total de 504, 95 m² 
situado no Loteamento Jardim Brasília, 
Camaçari de Dentro, Camaçari – Bahia 
em uma única área totalizando 
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2.037,25m², denominado 01-A do 
Loteamento Jardim Brasília, Camaçari 
de Dentro, Camaçari – Bahia

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso das competências que lhe foram atribuídas pelos 
Decretos nº 6720, de 27 de junho de 2017, nº. 4.365, de 
22 de fevereiro de 2007, e ainda no Decreto Municipal 
datado do dia 02 de janeiro de 2017, e tendo em vista o 
que consta no Processo Administ rat ivo nº  
00805.22.09.340.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de dois lotes, 
denominadas: Lote 01 com área total de 513, 65 m², Lote 
02com área total de 510,80 m², Lote 03 com área total de 
507,85 m² e Lote 04 com área total de 504,95 m² situado 
no Loteamento Jardim Brasília, Camaçari de Dentro, 
Camaçari – Bahia.

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de ELISANDRA RODRIGUES DIAS DA 
SILVA, brasileira, empresária, casado, contabilista, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 927.925.705-63, portador da 
Célula de Identidade n° 08.652.899-80 SSP/BA, 
conforme registro no Cartório do 1° Oficio de Imóveis da 
Comarca de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de n° 
4.822.

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

LOTE 01:513, 65 m²

Lote de terreno próprio denominado pelo n.º01 (um), 
Loteamento Jardim Brasília, Camaçari de Dentro, 
Camaçari – Bahia, como referencial  lote tem 10,00m de 
frente para a Rua Curió, 10,00m de fundo limitando-se 
com o lote de proprietário desconhecido, 51,50m do lado 
esquerdo, confrontando-se com o lote de proprietário 
desconhecido, e 51,23m pelo lado direito, confrontando 
com o lote 02 à ser amembrado, totalizando uma área de 
513, 65m² e perímetro de 122,73m.Partindo do marco V1 
de coordenadas planas 8596891,227m Norte e 
572834,032m Leste, seguindo com distância de 51,50m 
e azimute plano de 208º43'19", chega-se ao marco V2 de 
coordenadas planas 8595946,060m Norte e 
572809,289m Leste, confrontando-se neste trecho com o 
lote de proprietário desconhecido. Dai seguindo com a 
distancia 10,00m e azimute plano de 120º14'5"chega-se 
ao marco V3 de coordenadas planas 8595841,173m 
Norte e 572817,675m Leste, confrontando neste trecho 
com o lote de proprietário desconhecido. Dai seguindo 
com distancia de 51,23m e azimute plano de 209º02'26" 
chega-se ao marco V10 de coordenadas planas 
8595885,920m Norte e 572842.507m Leste 
confrontando neste trecho com o lote 02 à ser 
amembrado. Dai seguindo com distancia de 10,00m e 
azimute plano de 302º3'28", chega-se ao marco V1, 
ponto final da descrição deste perímetro, confrontando 
neste trecho com a Rua Curió, perfazendo uma área de 

513,65m² e perímetro 122,73m. 

LOTE 02: 510,80m²   

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 02 (dois), 
situado no Loteamento Jardim Brasília, Camaçari de 
Dentro, Camaçari – Bahia, com referencial  lote tem 
10,00m de frente para a Rua Curió, 10,00m de fundo 
limitando-se com o lote de proprietário desconhecido, 
51,23m do lado esquerdo, confrontando-se com o lote 01 
à ser amembrado, e 50,93m pelo lado direito, 
confrontando-se com o lote 03 à ser amembrado, 
totalizando uma área de 510,80m² e perímetro de 
123,03m.Partindo do marco V3 de coordenadas planas 
8595841,173m Norte e 572817,675m Leste, seguindo 
com distância de 10,00m e azimute plano de 120º21'29", 
chega-se ao marco V4 de coordenadas planas 
8595836,117m Norte e 572826,306m Leste, 
confrontando-se neste trecho com o lote de proprietário 
desconhecido. Dai seguindo com a distancia 50,93m e 
azimute plano de 29º0'42" chega-se ao marco V9 de 
coordenadas planas 8595880,612m Norte e 
572850,981m Leste, confrontando neste trecho com o 
lote 03 à ser amembrado. Dai seguindo com distancia de 
10,00m e azimute plano de 302º3'28" chega-se ao marco 
V10 de coordenadas planas 8595885,920m Norte e 
572842.507m Leste confrontando neste trecho com a 
Rua do Curió. Dai seguindo com distancia de 51,23m e 
azimute plano de 209º2'26", chega-se ao marco V3, 
ponto final da descrição deste perímetro, confrontando 
neste trecho com o lote 01 à ser amembrado, perfazendo 
uma área de 510,80m² e perímetro 123,03m.

LOTE 03: 507, 85m²   

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 03 (três), 
situado no Loteamento Jardim Brasília, Camaçari de 
Dentro, Camaçari – Bahia,  lote tem 10,00m de frente 
para a Rua Curió, 10,00m de fundo limitando-se com o 
lote de proprietário desconhecido, 50,93m do lado 
esquerdo, confrontando-se com o lote 02 à ser 
amembrado, e 50,64m pelo lado direito, confrontando-se 
com o lote 04 à ser amembrado, totalizando uma área de 
507,85m² e perímetro de 121,57m.Partindo do marco V4 
de coordenadas planas 8595836,117m Norte e 
572826,306m Leste, seguindo com distância de 10,00m 
e azimute plano de 118º59'43", chega-se ao marco V5 de 
coordenadas planas 8595831,270m Norte e 
572835,053m Leste, confrontando-se neste trecho com o 
lote de proprietário desconhecido. Dai seguindo com a 
distancia 50,64 e azimute plano de 28º59'16" chega-se 
ao marco V8 de coordenadas planas 8595875,305m 
Norte e 572859,456m Leste, confrontando neste trecho 
com o lote 04 à ser amembrado. Dai seguindo com 
distancia de 10,00m e azimute plano de 302º3'28" chega-
se ao marco V9 de coordenadas planas 8595885,920m 
Norte e 572842.507m Leste confrontando neste trecho 
com a Rua do Curió. Dai seguindo com distancia de 
50,93m e azimute plano de 209º0'42", chega-se ao 
marco V4, ponto final da descrição deste perímetro, 
confrontando neste trecho com o lote 02 à ser 
amembrado, perfazendo uma área de 507,85m² e 
perímetro 121,57m. 
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 LOTE 04: 504,95 m²  

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 04 (quadro), 
situado no Loteamento Jardim Brasília, Camaçari de 
Dentro, Camaçari – Bahia, com referencial lote tem 
10,00m de frente para a Rua Curió, 10,00m de fundo 
limitando-se com o lote de proprietário desconhecido, 
50,35m do lado esquerdo, confrontando-se com o lote 03 
à ser amembrado, e 50,35m pelo lado direito, 
confrontando-se com o lote 05, totalizando uma área de 
504, 95m² e perímetro de 120,99m.Partindo do marco V5 
de coordenadas planas 8595831,270m Norte e 
572835,053m Leste, seguindo com distância de 10,00m 
e azimute plano de 121º49'49", chega-se ao marco V6 de 
coordenadas planas 8595825,989m Norte e 
572825,989m Leste, confrontando-se neste trecho com o 
lote de proprietário desconhecido. Dai seguindo com a 
distancia 50,35m e azimute plano de 28º58'40" chega-se 
ao marco V7 de coordenadas planas 8595869,997m 
Norte e 572867,931m Leste, confrontando neste trecho 
com o lote 05. Dai seguindo com distancia de 10,00m e 
azimute plano de 302º3'28" chega-se ao marco V8 de 
coordenadas planas 8595875,305m Norte e 
572859.456m Leste confrontando neste trecho com a 
Rua do Curió. Dai seguindo com distancia de 50,64m e 
azimute plano de 208º59'16" chega-se ao marco V5, 
ponto final da descrição deste perímetro, confrontando 
neste trecho com o lote 03 à ser amembrado, perfazendo 
uma área de 504,95m² e perímetro 120,99m.

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficar assim 
descrita e caracterizada:

LOTE 01-A: 2037, 25m²

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 02 (dois), 
situado no Loteamento Jardim Brasília, Camaçari de 
Dentro, Camaçari – Bahia, com referencial  lote tem 
40,00m de frente para a Rua Curió, 40,00m de fundo 
limitando-se com o lote de proprietário desconhecido, 
50,35m do lado direito, confrontando-se com o lote 05, e 
51,50m pelo lado esquerdo, confrontando-se com o lote 
de proprietário desconhecido, totalizando uma área de 
2037,25m² e perímetro de 181,85m.Partindo do marco 
V1 de coordenadas planas 8595891,227m Norte e 
572834,032m Leste, seguindo com distância de 51,50m 
e azimute plano de 208º431'19", chega-se ao marco V2 
de coordenadas planas 8595846,060m Norte e 
572809,289m Leste, confrontando neste trecho com o 
lote de proprietário desconhecido. Dai seguindo com a 
distancia 40,00m e azimute plano de 120º21'29" chega-
se ao marco V6 de coordenadas planas 8595825,612m 
Norte e 572843,559m Leste, confrontando neste trecho 
com o lote de proprietário desconhecido. Dai seguindo 
com distancia de 50,35m e azimute plano de 28º58'40" 
chega-se ao marco V7 de coordenadas planas 
8595869,997m Norte e 572867.931m Leste 
confrontando neste trecho com o lote 05. Dai seguindo 
com distancia de 40,00m e azimute plano de 302º3'28", 
chega-se ao marco V1, ponto final da descrição deste 
perímetro, confrontando neste trecho com o lote a Rua do 
Curió, perfazendo uma área de 2037,25m² e perímetro 
181,85m.

 Art. 4º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 28DE JULHO DE 2017.

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO LOTEAMENTO DA MAIOR PORÇÃO 
DA FAZENDA SANTA BÁRBARA, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Loteamento 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 I, art. 100., da 
lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato representado 
pela Srª. JULIANA FRANCA PAES, Secretária de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, doravante 
denominada MUNICÍPIO, conforme competência 
delegada pelo Decreto Municipal n° 4.365, de 22 de 
fevereiro de 2007, 6.720/2017 e ainda no Decreto 
Municipal datado do dia 01 de janeiro de 2017 e, do outro 
lado, OS MORADORES DA ÁREA LOTEADA DA 
MAIOR PORÇÃO DA FAZENDA SANTA BÁRBARA, 
localizada em Barra do Jacuípe, representada neste ato 
pelo Sr. Oberti Fornari, brasileiro, casado, Engenheiro 
Civil, portador do registro profissional nº 93591 RS, 
inscrito no CPF sob o nº 735.035.250 68, residente e 
domiciliado na Rua Francisco das Mercês, Quadra H, 
Lote 23A, Buraquinho, Lauro de Freitas, Bahia, doravante 
denominados PROPRIETÁRIOS, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas para conclusão das obras 
do Projeto Urbanístico do Loteamento da Maior Porção da 
Fazenda Santa Bárbara, tendo em vista o constante 
processo administrativo nº. 15.725/2007 de 16 de agosto 
de 2007.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

2I – Localização: a área de 24.923,78 m  (vinte e quatro mil 
novecentos e vinte e três metros e setenta e oito 
decímetros quadrados), destinada à implantação do 
Loteamento da Maior Porção da Fazenda Santa Bárbara, 
está localizada limítrofe à praia, entre o Loteamento 
Aldeias do Jacuípe e o “Complexo Turístico Lagoa Mar”, 
em Barra do Jacuípe, Distrito de Monte Gordo, Camaçari 
– Bahia.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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II – Características e memorial descritivo da área: a 
área caracteriza-se como terreno próprio e, corresponde 

2
a uma poligonal de 24.923,78 m  (vinte e quatro mil 
novecentos e vinte e três metros e setenta e oito 
decímetros quadrados), partindo do ponto 01, de 
coordenadas UTM-SAD69 (E 596062,00 e N 
8596096,57), situado no lado esquerdo da Rua Fornari, 
acesso do Loteamento Chácaras de Jacuípe ao imóvel 
em questão, com azimute de 45º 22' 12", distância de 
22,50m e ângulo interno de 84º 45' 36" até o ponto 02 
(coordenadas UTM E 596078,00 - N 8596112,37); deste  
ponto segue-se com ângulo interno de 182º 22' 48", 
distância de 49,61m  até o ponto 03 (coordenadas E 
596111,83 - N 8596148,67); deste ponto segue-se com 
ângulo  interno de 180º00'00", distância de 49,61m até o 
ponto 04 (coordenadas E 596145,66 - N 8596184,96); 
deste  segue-se com ângulo  interno  de 182 º  58 '  48", 
distância de 19,81m até o ponto 05 (coordenadas E 
596158,39 - N 8596200,14); deste  segue-se com ângulo  
interno  de  180º 04' 12", distância de 53,27m   até o ponto 
06 (coordenadas  E 596192,58 - N 8596240,99); deste  
segue-se com ângulo  interno  de  180º 01' 12", distância 
de 53,27m   até o ponto 07 (coordenadas   E 596226,76 - 
N 8596281,24); deste  segue-se com ângulo  interno  de  
191º 12' 36", distância de 80,42m   até o ponto 08 
(coordenadas    E 596265,38 - N 8596352,38); divisa em 
todas estas extensões com área  verde,  e Loteamento 
Chácaras de Jacuipe; do ponto 08,   segue-se com ângulo  
interno  de  86º 48' 36", distância de 77,12m   até o ponto 
09 (coordenadas    E 596330,86 - N 8596311,65); limita 
neste trecho com área remanescente do Loteamento 
Lagoa Mar;  deste ponto  segue-se com ângulo  interno  
de 92º 12'  00", distância de 36,68m até o ponto 10 ( 
coordenadas E 596312,69 - N 8596279,78);deste  segue-
se com ângulo  interno  de  173º 45'  00", distância de 
48,66m   até o ponto 11 (coordenadas   E 596284,12 - N 
8596240,36); deste  segue-se com ângulo  interno  de  
178º 43'  48", distância de 35,70m   até o ponto 12 
(coordenadas   E 596262,54 - N 8596211,95);deste  
segue-se com ângulo  interno  de  180º  37'  48", distância 
de 19,00m até o ponto 13 (coordenadas   E 596251,22 - N 
8596196,69); deste  segue-se com ângulo  interno  de  
176º 02' 24", distância de 19,72m até o ponto 14 
(coordenadas   E 596238,40 - N 8596181,70); deste  
segue-se com ângulo  interno  de  183º 22' 12", distância 
de 18,36m   até o ponto 15 (coordenadas   E 596227,31 - 
N 8596167,07);deste  segue-se com ângulo  interno  de  
180º  00'  00", distância de 19,02m até o ponto 16 
(coordenadas   E 596215,82 - N 8596151,91); deste  
segue-se com ângulo  interno  de  175º 40' 12", distância 
de 20,21m até o ponto 17 (coordenadas   E 596202,43 - N 
8596136,78); deste  segue-se com ângulo  interno  de  
179º 48' 00", distância de 59,81m   até o ponto18 
(coordenadas   E 596162,95 - N 8596091,85);deste  
segue-se com ângulo  interno  de  179º  46'  12", distância 
de 39,28m até o ponto 19 (coordenadas   E 596136,91 - N 
8596062,44); deste  segue-se com ângulo  interno  de  
180º 46' 12", distância de 22,18m até o ponto 20 
(coordenadas E 596122,42 - N 8596045,64); divisa em 
todas estas extensões com a Preamar, do ponto 20,   
segue-se com ângulo  interno  de  90º 38' 24", distância 
de 79,03m   até o ponto de partida; divisa neste trecho 
com o loteamento Chácaras de Jacuipe, fechando assim 

2um polígono de forma irregular com área  de  24.923,78m  
e perímetro de 823,27m.

III – Documentação: o imóvel no qual o parcelamento foi 
implantado, foi adquirido pela Empresa Lagoa Mar 
Empreendimentos Turísticos, por compra feita a Srª. 
Ubaldina Alice Maia Pereira do Nascimento  e  encontra-
se devidamente registrado no Cartório de 1º Oficio do 
Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – Ba, sob 
matrícula nº 6410, de 17/07/1986.

IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
parcelamento residencial, sujeito ao regime instituído nos 
termos da Lei Federal nº. 6766/1979 e suas alterações 
posteriores e Leis Municipais nº. 339, de 26 de Dezembro 
de 1995; nº 913, de 03.09.2008 e nº 866, de 11.01.2008, 
com 16 (dezesseis) lotes residenciais e mais área verde e 
sistema viário, de acordo com a planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 24.923,78 m2 (vinte e quatro mil 
novecentos e vinte e três metros e setenta e oito 
decímetros quadrados), assim distribuída:
a) área comercializável, com 21.347,69 m2 (vinte e um mil 
trezentos e quarenta e sete metros e sessenta e nove 
decímetros quadrados), equivalentes à 85,65% (oitenta e 
cinco virgula sessenta e cinco por cento) da área total do 
empreendimento distribuída em16 (dezesseis) lotes, 
conforme listagem a seguir:
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a) Áreas de domínio público do Município:           
21. área de sistema viário (via e passeio): 2.799,70 m  ( 

dois mil setecentos e noventa e nove metros e setenta 
decímetros quadrados), equivalente a 11,23% (onze 
vírgula vinte e três por cento) da área total do 
empreendimento;

22. área verde: 776,39 m  (quatro setecentos e 
setenta e seis metros e trinta e nove decímetros 
quadrados), equivalendo a 3,12% (três virgula doze 
por cento) da área total do empreendimento. O 
restante da área verde, correspondendo a 4.628,58m² 
(quatro mil seiscentos e vinte e oito metros e cinquenta 
e sete decímetros quadrados), equivalente a 18,57% 
(dezoito vírgula cinquenta e sete por cento) da área 
total do empreendimento, foi doado pela Empresa 
Lazerterra Empreendimentos Imobiliários Ltda, ao 
Município de Camaçari, conforme Termo de 
Ajustamento de Conduta, assinado entre a Empresa 
Lagoa Mar Empreendimentos Turísticos Ltda, cujo 
proprietário é o mesmo da empresa doadora, este 
Município e o Ministério Público do Estado da Bahia, 
em 08.01.2009, e localiza-se na área desmembrada 
da Fazenda Tanque, registrada no Cartório de 
Registro de Imóveis e Hipoteca, sob nº 26274, R-01.

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENCIONAMENTO 
DO SISTEMA VIÁRIO 
O sistema viário será implantado exclusivamente 
pelos Proprietários dos lotes, e apresenta: pistas, com 
largura de 7,00m (sete metros), passeios de 1,50 (um 
metro e cinquenta centímetros), do lado que confronta 
com os lotes, sendo que o lado oposto, refere-se à 
área verde, que margeia a lagoa e que será 
devidamente recuperada.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
Os lotes deste parcelamentos são de uso residencial 
uni e pluriresidencial, no entanto poderão adotar os 
usos institucional, comercial e de serviço, desde que 
considerados “integrados” e compatíveis com o uso 
residencial predominante e de acordo com a 
legislação vigente.

I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância dos limites dos 
lotes para as edificações.

a) Frente = 6,00m (seis metros);
b) Laterais = 2,00m (dois metros);
c) Fundos = 2,00m (dois metros), devendo obedecer 
ao afastamento mínimo de 60,00m da construção à 
linha de preamar máxima, não sendo permitido, 
inclusive construção de muro ou qualquer tipo de 
intervenção, de caráter permanente neste trecho;

II – Gabarito: 02 pavimentos, térreo mais um 
pavimento, com altura máxima limitada à copa média 
das espécimes vegetais de porte arbóreo, 
considerando-se para isso o limite de 12,00m (doze 

metros);
III – Taxa de ocupação máxima (To): 40% (quarenta 
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): 0.70, a ser aplicado sobre a 
área total do lote; 
V – Índice de permeabilidade mínimo (IP): 0.60, a 
ser aplicado sobre a área total do lote; VI – Edículas: 
será permit ida a construção de edículas 
exclusivamente térreas (um pavimento), obedecendo-
se as seguintes determinações:
a) a área total construída da edícula não poderá 
ultrapassar 40,00m² (quarenta metros quadrados);
b) a edícula não poderá apresentar dimensões 
totais, em qualquer dos lados, superior a 40% 
(quarenta por cento) da correspondente medida 
lateral ou de fundo do lote;
c) não encostar nos limites do fundo do lote, 
tendo em vista a exigência legal, indicada na alínea c 
do inciso I desta Cláusula.

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedadas 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.  construção nas áreas de recuos laterais e de fundo;
c.  Construções nas Áreas de Preservação 
Permanente – APP, conforme legislação ambiental 
vigente.
d. Os proprietários se responsabilizarão pela 
conversão das nomenclaturas das novas unidades 
perante o Cartório de Imóveis;
§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para 
as unidades residenciais cuja via de acesso aos lotes, 
possua infraestrutura concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, 
sob qualquer hipótese e o desmembramento de lotes, 
sem a aprovação do Município.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA
I – Sistema Viário: O melhoramento do sistema viário 
s e r á  e x e c u t a d o ,  e x c l u s i v a m e n t e  p e l o s  
PROPRIETÁRIOS, com material homogêneo e 
tratamento anti-pó; 
II – Passeios: os passeios serão executados pelos 
PROPRIETÁRIOS, com grama ;
III – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: Os lotes serão abastecidos por 
rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
executadas pelos PROPRIETÁRIOS, conforme 
projeto devidamente aprovado na COELBA e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
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– SEDUR;

IV – Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será  executado pelos 
PROPRIETÁRIOS e contará com rede de distribuição 
interna ao loteamento, interligada à adutora da 
EMBASA, conforme projeto específico, ficando a 
cargo de cada adquirente a ligação de cada unidade 
imobiliária.
V – Sistema de drenagem de águas pluviais: a 
drenagem pluvial será executada exclusivamente 
pelos PROPRIETÁRIOS, conforme projeto 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 – Sistema de esgotamento sanitário: o sistema 
interno de esgotamento sanitário do Loteamento será 
executado pelos PROPRIETÁRIOS e será interligado 
à rede da EMBASA, conforme projeto específico, 
devidamente aprovado por essa concessionária;
VII - Identificação da Área de Preservação 
Permanente - APP: deverá estar devidamente 
sinalizada com placas confeccionadas em chapas 
planas metálicas, galvanizadas, fixadas no solo,través 
de haste metálica ou de madeira, revestidas com 
material plástico do tipo poliestireno,contendo o 
seguinte texto:

“ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP,
PROIBIDO DESMATAR, OCUPAR, CONSTRUIR, 

ESCAVAR E JOGAR LIXO 

VIII - Paisagismo: Toda a área verde do parcelamento 
será urbanizada, conforme projeto paisagístico 
apresentado a esta Secretaria. Serão plantadas 
mudas de árvores de espécies nativas ou adaptadas. 
As espécies exóticas serão toleradas, apenas quando 
adaptadas ao ecossistema local. 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução das obras será de 24 (vinte 
quatro) meses, a contar 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 OITAVA – OBRIGAÇÕES
I – Os PROPRIETÁRIOS, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se 
a:
a) Cumprir o quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo com 
as especificações indicadas nas cláusulas terceira e 
sexta do presente Termo de Acordo e Compromisso, 
às suas expensas e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, no prazo indicado na cláusula 
sétima;

c) fazer constar dos instrumentos de alienação dos 
lotes comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente a legislação 
pertinente à matéria;
d) responsabilizar-se pela construção de depósito de 
l ixo dispostos internamente, ao longo do 
empreendimento, para o veículo coletor responsável 
pelo recolhimento, de acordo com a viabilidade da 
empresa responsável pela limpeza urbana municipal;
e) comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação 
de qualquer um dos lotes.

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.

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

a) realizar individualmente ou pela Associação de 
Moradores e às suas expensas, a coleta de lixo 
domiciliar e das áreas comuns, colocando-o em 
depósitos internos de fácil acesso ao veículo municipal 
co le to r,  que  reco lherá  os  res íduos  sob 
responsabilidade do Município;
b) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange à 
legislação ambiental;
c)  cumprir as decisões da assembleia 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 a que o empreendimento será submetido;
d) apresentar para aprovação junto 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.
  
CLÁUSULA NONA– REGISTRO DO 
LOTEAMENTO
A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de cento e 
oitenta dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a 
certidão oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao 
registro do empreendimento.

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



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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, 10 de agosto de 2017.

___________________________________
JULIANA FRANCA PAES

MUNICÍPIO

__________________________________________
__

Oberti Fornari e outros.
(PROPRIETÁRIOS)

Testemunhas:

1. 

2.

PORTARIA N° 050/2017
DE 24 DE JULHO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação 
de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Monique Matos Rodrigues, 
cadastro 60455, Assessor Técnico I, para responder 
pela Coordenação de Habitação, retroagindo seus 
efeitos à 01/07/2017.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e 
Habitação, em 24 de Julho de 2017

Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura e Habitação

PORTARIA Nº. 004/2017
DE 01 DE AGOSTO DE 2017

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 
devidamente autorizada pelo Art. 15. §8º da Lei Federal 
8.666/1993, considerando a necessidade de disciplinar o 
controle de materiais no Almoxarifado da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico.

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores abaixo descritos para, sob 
a presidência do primeiro, compor a COMISSÃO PARA 
RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS:

1- Beatriz Ferreira Ribeiro, cadastro 829489
2- Cintia Sousa Silva, cadastro 829496
3- Maria Eduarda dos Santos Suassuna Ferreira, 
cadastro 829501

Art. 2º Esta comissão terá mandato de 01 (um) ano.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI EM 01 DE AGOSTO DE 2017.

SÉRGIO OLIVEIRA VILALVA RIBEIRO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO

PORTARIA Nº. 132/2017
EM 17 DE AGOSTO DE 2017
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O Diretor Superintendente do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais e com fundamento no 
disposto no inciso XVIII do artigo 13, do Regimento 
Interno deste Instituto,

RESOLVE

NOMEAR, o Servidor ACACIA CHAVES REIS, para 
o cargo comissionado de GERENTE, Símbolo GES 
IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 02 de agosto 
de 2017, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 17 DE AGOSTO DE 2017.

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 133/2017
EM 17 DE AGOSTO DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais e com fundamento no 
disposto no inciso XVIII do artigo 13, do Regimento 
Interno deste Instituto,

RESOLVE

EXONERAR, a Servidora ACACIA CHAVES REIS, 
cadastro 10101, no cargo comissionado de 
ASSESSOR TECNICO II, Símbolo GES-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação com efeito retroativo em 01 de agosto de 
2017.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 17 DE  DE AGOSTO 2017.

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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