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Atos do Poder Executivo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o 
art. 94, inciso XXI, da Lei Orgânica do Município e com 
fulcro no Decreto Lei nº 3365/1941, tendo em vista o 
quanto consta no Processo Administrativo 
02833.22.09.151.2016,

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado o Primeiro   Termo Aditivo ao Termo 
de Acordo e Compromisso que estabeleceu as normas 
para implantação do Projeto Urbanístico denominado 
“Loteamento Residencial Cidade Jardim”, datado de 11 de 
março de 2016, publicado no DOM nº 663 de 12 a 
18/03/2016, aprovado através do Decreto nº 6378/2016, 
de 18 de abril de 2016, publicado no DOM nº 668 de 16 a 
22/04/2016.   

Art. 2º - Ficam mantidos os parâmetros urbanísticos e 
requisitos técnicos do projeto, estabelecidos no Termo de 
Acordo e Compromisso, com a prorrogação, por 180 
(cento e oitenta) dias, do prazo disposto na Cláusula 
Décima, para o registro do empreendimento e dos lotes 
caucionados no Cartório de Imóveis e Hipotecas da 
Comarca de Camaçari, conforme previsto no   Primeiro 
Termo Aditivo, firmado entre a Municipalidade e a 
Proprietária do imóvel, em 26 de dezembro de 2016.

 Art. 3º - Este Decreto tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias,  para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, 19 DE JANEIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  

MEIO AMBIENTE  

DECRETO Nº 6639/2017                                                                                                                            
DE  19 DE JANEIRO DE 2017

Aprova a implantação do Projeto 
Urbanístico denominado Condomínio 
“RESIDENCIAL ÁGUAS DO CAPIVARA” e   
dá outras providências.

DECRETO Nº 6637/2017                                                                                                           
DE 17  DE JANEIRO DE 2017

Retifica o art. 3º do Decreto Municipal n.º 
6621/2017, de 01 de Janeiro de 2017, DOM 
706, que designa gestores responsáveis 
pela movimentação financeira das contas 
do Município, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais, considerando o 
disposto na Lei Orgânica do Município e o teor da Lei 
Municipal n.º  1464, de 19 de dezembro de 2016,

DECRETA

Art. 1º Retificar o Art. 3º do Decreto nº 6621, de 01 de 
janeiro de 2017, DOM 706, para fazer constar a seguinte 
redação:

“Art. 1º As contas correntes de titularidade do Fundo 
Munic ipa l  de Ass is tênc ia  Soc ia l ,  CNPJ n. º  
14.904.360/0001-22, existentes e as que venham a ser 
abertas em qualquer Instituição Financeira, serão 
administradas e geridas pelo Prefeito Municipal 
conjuntamente com o Secretário de Infraestrutura e 
Habitação.”

Art. 2º Permanecem inalterados os demais dispositivos do 
Decreto nº 6621/2017.

Art.  3º Este decreto retificador entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17  DE JANEIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 6638/2017                                                                                                                           
DE  19 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre a aprovação do Primeiro 
Termo Aditivo ao Termo de Acordo e 
Compromisso que estabeleceu as normas 
para implantação do Projeto Urbanístico, 
denominado “Loteamento Residencial 
Cidade Jardim” e dá outras providências.
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normas para implantação do Projeto Urbanístico 
denominado “DUO Residencial Hortênsias”, situado na 
rua São Francisco, nº 01, Lama Preta, distrito Sede, 
município de Camaçari-Bahia, aprovado pelo Decreto nº 
6344, de 30 de março de 2016.

Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos 
do projeto são objeto do Termo de Acordo e Compromisso, 
com as alterações do Primeiro Termo de Reti-ratificação, 
firmado entre o Município e a EMPREENDIMENTO VOG 
SÃO FRANCISCO SPE LTDA, 28 de dezembro de 2016.

Art. 3º  Este Decreto tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias, para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

        
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, 19 DE JANEIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  

MEIO AMBIENTE  

DECRETO Nº 6641/2017                                                                                                                  
DE  19 DE JANEIRO DE 2017

Aprova a implantação do Projeto 
Urbanístico denominado “LOTEAMENTO 
LOGÍSTICO CAMAÇARI CENTER I”, 
c o n f o r m e  Te r m o  d e  A c o r d o  e  
Compromisso que estabelece as normas 
de implantação e   dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o 
art. 94, inciso XXI, da Lei Orgânica do Município e com 
fulcro no Decreto Lei nº 3365/1941, tendo em vista o 
quanto consta no Processo Administrativo nº 
14.609/2013

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado a implantação do Projeto 
Urbanístico do loteamento para uso comercial,  serviço e  
Industrial, denominado “LOTEAMENTO LOGÍSTICO 
CAMAÇARI CENTER I, composto de  21 (Vinte e um) 
lotes destinados ao uso comercial, serviço e industrial e 01 
(uma) área destinada à implantação de um posto de 
comércio de combustíveis, distribuídas segundo planta 
arquivada na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
SEDUR, numa área de 199.013,18 m² (cento e noventa e 
nove mil, treze metros e dezoito decímetros quadrados), 
situada na BA 530, no lado direito da via Atlântica (ligação 
Ford - Estrada do Coco) km 06, Camaçari.BA.

Art. 2º  Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos 
de projeto são objeto do Termo de Acordo e Compromisso, 
firmado entre a Municipalidade e a Proprietária do imóvel, 
em 19 de dezembro de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o 
art. 94, inciso XXI, da Lei Orgânica do Município e com 
fulcro no Decreto Lei nº 3365/1941, tendo em vista o 
quanto consta no Processo Administrativo 3201.2011,

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado a implantação do Projeto 
Urbanístico denominado Condomínio “RESIDENCIAL 
ÁGUAS DO CAPIVARA”, com 163 (cento e sessenta e 
três) unidades residenciais e 04 (quatro) unidades 
comerciais, numa área de 126.400,00m², distribuídas 
segundo planta arquivada na Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR, 
situado na Estrada do Coco, BA-099, Km 26, Arembepe, 
Distrito de Abrantes, neste município de Camaçari-Bahia.

Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos 
de projeto são objeto do Termo de Acordo e Compromisso 
firmado entre a Municipalidade e os Proprietários do 
imóvel, em 07 de dezembro de 2016.

Art. 3º - Este Decreto tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias, para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, 19 DE JANEIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  

MEIO AMBIENTE  

DECRETO Nº 6640/2017                                                                                                                             
DE  19 DE JANEIRO DE 2017

Aprova o Primeiro Termo de Reti-
ratificação ao Termo de Acordo e 
Compromisso que estabeleceu as normas 
para implantação do Projeto Urbanístico 
d e n o m i n a d o  “ D U O  R e s i d e n c i a l  
Hortênsias”, situado na rua São 
Francisco, nº 01, Lama Preta, distrito 
Sede, município de Camaçari-Bahia, 
aprovado pelo Decreto nº 6344, de 30 de 
março de 2016, e dá outras  providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o 
art. 94, inciso XXI, da Lei Orgânica do Município e com 
fulcro no Decreto Lei nº 3365/1941, tendo em vista o 
quan to  cons ta  no  Processo  Admin is t ra t i vo  
01815.22.09.074.2016,

DECRETA

Art. 1º  Fica aprovado o Primeiro Termo de Reti-ratificação 
ao Termo de Acordo e Compromisso que estabeleceu as 
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CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 00174.11.02.548.2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

RESOLVE

Colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Candeias 
o servidor CASSIO VINÍCIUS FIGUEREDO BORDONI, 
cadastro 63761, ocupante do cargo de Professor I, sem 
ônus para o ente cedente, pelo período de 04 (quatro) 
anos, nos termos do convênio de cooperação técnica, 
retroativo a de 02 de janeiro de 2017. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE JANEIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº 20867/2015

                          RESOLVE

Prorrogar a pedido da servidora JACIONE SANTOS DE 
CARVALHO, matricula 60388, ocupante do cargo de 
ENFERMEIRA, lotada na Secretária da Saúde –SESAU, a 
Licença sem vencimentos concedida através do decreto 
de 28 de novembro de 2013, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, com data retroativa a 11 de dezembro de 
2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

                   

Art. 3º Este Decreto tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias, para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, 19 DE JANEIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  

MEIO AMBIENTE

DECRETO DE 11 DE JANEIRO DE 2017 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 00173.11.02.548.2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

Colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Candeias 
o servidor CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA, 
cadastro 62906, ocupante do cargo de Técnico em 
Atividade Tributária, sem ônus para o ente cedente, pelo 
período de 04 (quatro) anos, nos termos do convênio de 
cooperação técnica, retroativo a de 02 de janeiro de 2017. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE JANEIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE JANEIRO DE 2017 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município.
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407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo n° 00380/2016,

R E S O L V E

Retificar os termos da Portaria n° 479/2016 de 18 de 
Novembro de 2016, publicada no DOM n° 700, de 26/11 a 
02 de Dezembro de 2016, o(a) servidor(a) ANA RITA 
ALVES LOIOLA SILVA, matrícula n° 9475, AGENTE 
COMUNITARIO DE SAUDE , lotado (a) na SECRETARIA 
DA SAUDE – SESAU, onde se lê: a partir de 01 de 
Dezembro de 2016, leia-se: 05 de Dezembro de 2016.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE DEZEMBRO DE 
2016.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

WASHINGTON LUIS SILVA COUTO
  SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 001/2017
DE 13 DE JANEIRO DE 2017

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

Considerando a necessidade de verificar a conformidade 
dos processos administrativos que tramitam junto a 
Coordenação de Cadastro Mobiliário da Secretaria 
Municipal da Fazenda em Camaçari/Ba, promovendo 
levantamento do trâmite interno adotado que culmina na 
criação do cadastro mobiliário e posterior liberação de 
alvará de funcionamento;

Considerando ainda a existência de indícios de 
irregularidades oriundas dos processos administrativos no 
âmbito da Coordenação de Cadastro Mobiliário, que 
indicam, minimamente, vilipêndio a Legislação Tributária 
Municipal;

Considerando também que referidos procedimentos, 
com expedição de alvarás implicam diretamente na 
arrecadação municipal, posto que referido serviço é 
passível de cobrança ao contribuinte requerente nos 
termos da legislação municipal e a não cobrança ao 
serviço poderá causar prejuízo à administração, 
ressalvadas os casos de isenção previstos em lei; e

PORTARIA N° 505/2016
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016    

Dispõe sobre a Retificação da data do inicio 
do gozo para Licença Prêmio a Servidor 
Municipal concedida nos termos da Portaria 
n° 470/2016, de 09 de Novembro de 2016 e 
dá outras providências.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006, 
que Delega competência ao Secretário da Administração, 
com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal n° 
407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo n° 01891/2016,

R E S O L V E

Retificar os termos da Portaria n° 470/2016 de 09 de 
Novembro de 2016, publicada no DOM n° 699, de 19 a 25 
de Novembro de 2016, o(a) servidor(a) ROSELI 
MOREIRA SANTANA, matrícula n° 61749, AGENTE DE 
COMBATE AS ENDEMIAS, lotado (a) na SECRETARIA 
DA SAUDE – SESAU, onde se lê: a partir de 01 de 
Dezembro de 2016, leia-se: 02 de janeiro de 2017.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE DEZEMBRO DE 
2016.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 WASHINGTON LUIS SILVA COUTO
  SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA N° 506/2016
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016    

Dispõe sobre a Retificação da data do inicio 
do gozo para Licença Prêmio a Servidor 
Municipal concedida nos termos da Portaria 
n° 479/2016, de 18 de Novembro de 2016 e 
dá outras providências.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006, 
que Delega competência ao Secretário da Administração, 
com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal n° 
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de serviços de Fisioterapia pela rede complementar ao 
SUS no Município de Camaçari.

Art. 2º - Determina a obrigatoriedade do preenchimento 
correto e em letra legível da solicitação de procedimento 
(Guia SUS-1) na qual deve constar obrigatoriamente
a) nome do paciente;
b) motivo da solicitação;
c) nome e código do procedimento solicitado; 
d) data;
e) carimbo e assinatura do médico solicitante.
§1º - A solicitação deve estar identificada, com carimbo da 
Unidade de Saúde, onde o paciente foi atendido, que 
servirá para contra-referencia.
§2º - Todo paciente encaminhado permanece sob a 
responsabilidade do médico que o encaminhou e a ele 
deve retornar para reavaliação.
§3º - Preferencialmente os encaminhamentos devem ser 
feitos pelo médico da rede SUS/Camaçari responsável 
pelo paciente.

Art. 3º - Estabelecer que os atendimentos em fisioterapia 
seguirão o seguinte fluxo:
I – Médico assistente, preferencialmente médico da rede 
SUS/Camaçari, solicitará a consulta com o profissional 
Fisioterapeuta sob código 0301010048 e encaminhará a 
ficha de referência (modelo no ANEXO I).
II – Paciente deverá solicitar autorização do atendimento e 
esta franqueará uma consulta com até 10 sessões de 
fisioterapia.
III - Ao fim das sessões, o profissional Fisioterapeuta 
deverá emitir o relatório de contra-referencia (Anexo II), ao 
médico assistente que o encaminhou, em que conste:
a) Avaliação inicial;
b) Tratamento executado;
c) Período de tratamento;
d) Resultados obtidos;
e) Avaliação final, para que este avalie a necessidade de 
novas solicitações.
IV – O fisioterapeuta deverá manter uma cópia do relatório 
de referência e contra referência com a solicitação de 
atendimento inicial e acompanhamento do tratamento de 
acordo com o inciso III. Os pacientes que não possuírem 
este documento no prontuário terão suas sessões 
glosadas de forma integral.
V - O Controle e Avaliação realizará visitas para análise 
dos prontuários para cumprimento do inciso IV do artigo 
3º.
VI - Deverá ser emitido um relatório de referência e contra 
referencia específico para cada região comprometida, 
mesmo que um mesmo paciente realize o tratamento de 
duas regiões em uma mesma sessão de fisioterapia.
VII – Para autorização de novas sessões, caso 
necessário, o paciente deverá entregar cópia do relatório 
de referencia e contra-referencia no momento da 
solicitação da autorização.

Art. 4º- Determinar que consultas e sessões, além de 
devidamente registradas em prontuário, devem ser 
registradas na Ficha de Frequência Diária, a qual deverá 
ser assinada pelo paciente no momento de cada 
atendimento.
§1º - As fichas de freqüência que não atenderem os 
requisitos acima serão integralmente glosadas.
§2º O Controle e Avaliação realizará visitas para análise 
das fichas de freqüência para cumprimento do parágrafo 
1º do artigo 4º.

Considerando por fim que é inerente à Administração 
Pública atuar dentro da mais estrita legalidade e 
moralidade administrativa, princípios estes basilares e 
gravados no art. 37, caput, da Constituição Federal/88.

RESOLVE

Art. 1º. Instaurar Sindicância Administrativa para 
análise e apuração de possíveis irregularidades junto aos 
procedimentos administrativos internos adotados pela 
Coordenação de Cadastro Mobiliário da Secretaria 
Municipal da Fazenda de Camaçari/Ba.

Art. 2º. A Comissão Sindicante será composta pelos 
servidores abaixo designados, para, sob a presidência do 
primeiro, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável 
por igual período, apresentar relatório acerca da situação 
encontrada e, se for o caso, indicar sua autoria.

I – Presidente: Eliete dos Santos, CAD n.º 60.768-8,
     Representante da Sefaz

II – Membro: Renata Brito Berbert de Castro, CAD n.º 
63.234-5.;

      Representante da Sefaz

III – Membro: Karina Luzia Ferreira de Souza, CAD n.º : 
63.399-8

       Representante da Sefaz

Parágrafo Único. Os membros acima indicados poderão, 
com prioridade de tramitação, requerer dos demais 
Órgãos desta unidade administrativa, informações e 
documentos.
Art. 3º Os trabalhos de sindicância inicializar-se-ão a partir 
da publicação da presente Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE JANEIRO DE 
2017.

RENATO DOS SANTOS ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PORTARIA Nº. 035/2016
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari:

RESOLVE
Art. 1º - Regulamentar através desta Portaria a prestação 
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ANEXO II
FICHA DE CONTRA-REFERÊNCIA

ANEXO III

DAS EXEMPLIFICAÇÕES:

Exemplo I: Paciente com autorização de fisioterapia para 
tratamento de alterações na região cervical e patologia no 
joelho. Em uma mesma sessão poderá ser realizado todas 
as técnicas necessárias para o tratamento da coluna e do 
joelho, sendo possível cobrança de no máximo dois 
códigos de procedimento para a mesma sessão, desde 
que esteja em acordo com a tabela de procedimentos 
(anexo II), respeitando o limite máximo de 10 sessões por 
mês, que correspondem a vinte cobranças por 
pessoa/mês.

Exemplo II: Paciente com autorização de fisioterapia para 
tratamento de patologia em ombro direito e ombro 
esquerdo. Em uma mesma sessão poderá ser realizado 
todas as técnicas necessárias para o tratamento das 
articulações, sendo possível cobrança de no máximo dois 
códigos de procedimento para a mesma sessão, desde 
que esteja em acordo com a tabela de procedimentos 
(anexo II), respeitando o limite máximo de 10 sessões por 
mês, que correspondem a vinte cobranças por 
pessoa/mês.

Exemplo III: Paciente com alteração na coluna cervical e 
lombar, receberá autorização para tratamento de apenas 
uma região, devendo ser tratada na sessão de fisioterapia 
a região da coluna, não sendo possível cobrança de dois 
códigos por sessão. Podendo realizar até 20 
sessões/mês.

Das descrições dos códigos de cobrança 

Art. 5º - As sessões de fisioterapia ficam assim definidas:
I – Compreende-se por sessão de tratamento, todas as 
técnicas necessárias a mais pronta recuperação do 
paciente, sendo em média, utilizadas três técnicas em 
período de uma hora diária;
II – Fica estabelecido que na sessão de fisioterapia o 
paciente deverá ser tratado de forma global. Fica permitido 
a cobrança de até dois códigos por sessão, quando o 
paciente apresentar duas autorizações para realização de 
tratamento de até duas regiões corporais.O fisioterapeuta 
poderá realizar um atendimento englobando as 
necessidades do paciente e efetuar a cobrança de até dois 
códigos para cada sessão no mesmo paciente, desde que 
respeite o limite máximo de 10 sessões por mês, que 
correspondem há vinte cobranças por pessoa/mês.
III - Entendem-se como regiões corporais: cabeça, coluna, 
tronco, ombro, braço, cotovelo, antebraço,  punho, mão,  
pelve,quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé.
IV – Os valores constantes na tabela correspondem a 
sessão de tratamento fisioterapêutico, limitada a uma 
sessão diária, em regime ambulatorial, com atendimento 
de no máximo duas regiões corpóreas, podendo ser 
cobrado um código por região, respeitando o limite 
máximo de vinte cobranças por pessoa/mês.
V – As exemplificações e especificações enquanto ao uso 
dos códigos estão descritas no ANEXO III.

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, ressalvadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 22 DE DEZEMBRO DE 
2016. 

                                                          
WASHINGTON LUIS SILVA COUTO

SECRETÁRIO DE SAÚDE

ANEXO I
FICHA DE REFERÊNCIA
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Fonte: www.datasus.gov.br – SIGTAP – Sistema de Gerenciamento de Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS 

PORTARIA Nº. 001 / 2017                                                                                                     
DE 10 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais e com 

ofundamento no art. 7º. Inciso I, alínea “m” do Decreto n . 
2.279/93, comprometida com um novo modelo de gestão 
municipal, visando regularizar e dar celeridade ao trâmite 
de processos administrativos no âmbito da referida 
Secretaria, lastreada ainda pelos Princípios que regem a 
Administração Pública, mais detidamente os Princípios da 
Eficiência e da Legalidade, insculpidos estes no art. 37 da 
Constituição da República Federativa do Brasil,

RESOLVE:

oArt. 1° Revogar a Portaria n . 101/2016, de 15 de setembro 
de 2016, até ulterior deliberação, para que se possa fazer 
uma revisão detalhada da mesma;

oArt. 2° Revogar ainda, a Portaria n . 058/2016, de 25 de 
maio de 2016; 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI - BA, EM 10 
DE JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES                                                                                              
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 171 / 2016
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

“Retifica a Portaria de nº. 026/2015, referente 
ao Processo Administrativo nº 18.985/2014, na 
forma que indica”. 

Fonte:www.datasus.gov.br – SIGTAP – Sistema de Gerenciamento de Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. 

Fonte: www.datasus.gov.br– SIGTAP – Sistema de Gerenciamento de Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS 
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O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no 
exercício da competência que lhe foi delegada e pelo que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM nº 4.420, de 27 de 
novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 

oc o n s t a  n o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n .  
03239.22.09.461.2016, de 10 de novembro de 2016, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE

Art. 1° - Art. 1° - Retificar a Portaria de nº. 026/201, de 16 de 
o 

abril de 2015, referente ao Processo Administrativo n
18.985/2014
Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...], à empresa CK 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., inscrita 
no CNPJ sob nº 20.774.133/0001-22, com sede na Rua 
Agnelo Brito, nº 37, Subsolo, Federação, Salvador - Bahia, 
para implantação de um empreendimento, destinado a 
atividade de hotelaria e centro médico, denominado Hotel 
Business & Medical, localizado no Loteamento Reserva dos 
Camassarys, Lote 2F B, Camaçari - Bahia, coordenadas 
UTM (575.3720/8.594.978), inserido na Zona de  Expansão  
de Comércio e Serviço – ZECS  2  da Macrozona Urbana  da 
Sede - CA.ZU 1, conforme PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 
de janeiro de 2008. O empreendimento é composto de duas 
torres com 15 pavimentos, estacionamento com 279 vagas, 
hotel com 154 quartos, sendo a área total do terreno de 
6.500,65m²; área ocupada de 2.697,18m²; área total 
construída de 9.094,73m²; área total permeável de 
3.000,00m²; recuo frontal de 16,73m; recuo lateral esquerdo 
7,60m; recuo lateral direito 6,83m; recuo do fundo 34,57m; 
distância da construção para as bombas do posto de 
combustível de 65,71m.[...]

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, [...], à empresa CK EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
20.774.133/0001-22, com sede na Rua Agnelo Brito, nº 37, 
Subsolo, Federação, Salvador - Bahia, para implantação de 
um  empreendimento destinado a atividade de hotelaria e 
centro médico, denominado Hotel Business & Medical, 
localizado no Loteamento Reserva dos Camassarys, Lote 
2 G B ,  C a m a ç a r i  -  B a h i a ,  c o o r d e n a d a s  U T M  
(575.3720/8.594.978), inserido na Zona de  Expansão  de 
Comércio e Serviço – ZECS  2  da Macrozona Urbana  da 
Sede - CA.ZU 1, conforme PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 
de janeiro de 2008. O empreendimento é composto de um 
módulo com 12 pavimentos (térreo, mezanino, 10 
pavimentos), sendo a área total do terreno de 2.170,61m²; 
área ocupada de 425,01m²; área total construída de 
4.084,39m²; área total permeável de 964,16m²; 
estacionamento com 75 vagas. Recuo frontal de 15,07m; 
Lateral esquerdo 10,56m; Lateral direito 5,00m; Recuo do 
fundo 55,49m; distância da construção para as bombas do 
posto de combustível de 65,71m[…].

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

.

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO FIRMADO PARA IMPLANTAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO DENOMINADO “LOTEAMENTO   
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM”.

O MUNÍCIPIO 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, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS,  autorizado pelos incisos I e XXI 
do art. 94, da lei Orgânica Municipal Revisada, e   pelo Sr. 
DJALMA MACHADO DE SOUZA, Secretário de 
Desenvolvimento Urbano, nos termos do Decreto Municipal,  
datado de 05 de abril de 2016, doravante denominado 
MUNICÍPIO, e do  outro lado,  BDP PARTICIPAÇÕES LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 17.608.723/0001-70, com sede na Avenida Comercial, nº 
20, 1º andar, sala 03, bairro Centro, Camaçari-Ba, neste ato 
representado por MARIA EDUARDA ALONSO JOAQUIM 
DE CARVALHO, brasileira, solteira, empresária, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 050.290.275-21, portador da Carteira de 
Identidade nº 14.466.524-75 -SSP/Ba,  doravante 
denominada PROPRIETÁRIA, tendo em vista as 
informações constantes no Processo Administrativo nº 
02833.22.09.151.2016,  e 

Considerando   que a empresa BDP PARTICIPAÇÕES 
LTDA, por meio da sua representante legal, solicitou a 
prorrogação do prazo para registro do empreendimento, 
bem como dos lotes caucionados no Cartório de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari, 

Resolvem firmar este Termo Aditivo ao   Termo de Acordo e 
Compromisso que estabeleceu normas para implantação do 
Projeto Urbanístico denominado Loteamento Residencial 
Cidade Jardim, datado de 11 de março de 2016,  publicado 
no DOM nº 663 de 12 a 18/03/2016,  aprovado através do 
Decreto nº 6378/2016, de 18 de abril de 2016,  mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Este Termo tem como objeto a prorrogação por 180 (cento e 
oitenta) dias, do prazo para registro do empreendimento e 
dos lotes caucionados,  no Cartório de Imóveis e Hipotecas 
da Comarca de Camaçari, conforme previsto na Cláusula 
Décima  do  Termo de Acordo e Compromisso que 
estabeleceu as normas para implantação do Projeto 
Urbanístico denominado Loteamento Residencial Cidade 
Jardim, datado de 11 de março de 2016,  publicado no DOM 
nº 663 de 12 a 18/03/2016,  aprovado através do Decreto nº 
6378/2016, de 18 de abril de 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Loteamento 
Residencial Cidade Jardim, datado de 11 de março de 2016, 
publicado no DOM nº 663 de 12 a 18/03/2016, aprovado 
através do Decreto nº 6378/2016, de 18 de abril de 2016

CLÁUSULA SEGUNDA
As partes ratificam todas as demais disposições constantes 
do Termo de Acordo e Compromisso, que estejam em vigor 
ou tenham disciplinado a implantação do 

, que 
não tenham sido modificadas pelo presente instrumento.
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Prolongamento da Colônia de Férias Santa Maria, Itacimirim, 
Distrito de Monte Gordo, Camaçari-BA, Zona de Expansão 
Controlada – ZEC 2, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008. 

II – Características gerais do empreendimento: Os lotes 
compõem área total de 9.500,00 m² (nove mil e quinhentos 
metros quadrados), com área construída correspondente a 

2 2
5.749,86m , área ocupada com 3.284,56m , área verde de 

2
uso comum com 2.471,31m , e área permeável igual a 

2
5.753,15m . O empreendimento prevê a construção de 92 
(noventa e duas) unidades do tipo apartamento, divididos em 
05 blocos, com área de lazer contendo piscina e quiosque, e 
197 vagas de estacionamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS

Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, compensar os 
impactos negativos decorrentes da implantação do 
empreendimento, deverá a COMPROMISSADA:

I – Quanto ao abastecimento de água:

a) Obter outorga emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (INEMA), do Estado da Bahia, para a 
utilização de poços artesianos ou fontes naturais, caso a 
ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da 
Orla Norte de Camaçari não ocorra até o início da operação 
do empreendimento, conforme Carta de Viabilidade da 
EMBASA nº 096VT/16-MA, de 06 de maio de 2016;
b) Estimular a implantação de equipamentos no 
empreendimento que visem a redução do consumo de água, 
com o objetivo de contribuir para a sustentabilidade 
ambiental local.

II – Quanto ao esgotamento sanitário:

a) Construir uma rede coletora tipo separador absoluto, com 
o caminhamento direcionado ao poço de visita PV05, situado 
nas proximidades do empreendimento, conforme Carta de 
Viabilidade da Embasa nº 096VT/16-MA, de 06 de maio de 
2016.

III – Quanto à energia elétrica:

a) Atender ao estabelecido pela COELBA na Carta de 
Viabilidade nº 039/CAMT/2016.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:

a) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil (PGRCC), para a fase de 
implantação, possibilitando o correto gerenciamento dos 
resíduos de construção civil: identificar, acondicionar, 
armazenar e transportar os resíduos para o destino final, 
conforme a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 
2002;
b) Dar destino ambientalmente adequado aos Resíduos da 
Construção Civil (RCC), evitando dispor em áreas de "bota-
fora", encostas, corpos d'água, passeios, vias públicas, 
áreas não licenciadas ou protegidas por lei;
c) Solicitar caixa estacionária da LIMPEC, em caso de 
grande volume de entulho para o descarte, durante a fase de 
obras; 
d) Garantir, na fase de operação do empreendimento, a 
solução para o armazenamento dos resíduos sólidos 
urbanos, em área de fácil acesso para a coleta pela LIMPEC, 
conforme projeto aprovado do empreendimento;
e) Utilizar acondicionadores dos resíduos sólidos com 
tampa, disponibilizando modelos para a coleta seletiva;
f) Encaminhar os resíduos recicláveis, segregados 

E assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam 
o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, 
para todos os jurídicos e legais efeitos, na presença de duas 
testemunhas que também subscrevem.

Camaçari,  26  de  Dezembro de 2016. 

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARIA EDUARDA ALONSO JOAQUIM COSTA
Rep. da BDP Participações Ltda.

Testemunhas: 

1.       
CPF/MF:

2.
CPF/MF  

: 

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À 
APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VINHANÇA – 
EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO URBANIZAÇÃO 
INTEGRADA NA FORMA ABAIXO:

O MUNÍCIPIO 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, 
neste ato representado pelo Sr. DJALMA MACHADO DE 
SOUZA, Secretário de Desenvolvimento Urbano, conforme 
competência delegada pelo Decreto Municipal de 05 de abril 
de 2016, doravante denominado MUNICÍPIO, e a empresa 
NIGRO EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 96.744.248/0001-36, 
com sede na Rua Barro Vermelho, nº 93, Loja 05, Rio 
Vermelho, Salvador – Bahia, CEP 41.940-340, neste ato 
representada pelo Sr. LUIZ EDUARDO NEVES NUNES, 
brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 
05715450-33 SSP-BA, inscrito no CPF sob nº 931.417.425-
53, conforme documento de Procuração da Nigro 
Empreendimentos LTDA, doravante denominado 
COMPROMISSADA, tendo em vista o constante no 
Processo Administrativo nº 900/2016, de 29 de março de 
2016, resolvem firmar este Termo de Acordo e Compromisso, 
para fins de  aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança 
– EIV, do empreendimento do tipo Urbanização Integrada, de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto 
estabelecer condicionantes como medidas mitigadoras dos 
impactos produzidos pela implantação do empreendimento 
do tipo Urbanização Integrada, para fins de aprovação do 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, com fundamento no 
art. 145 da Lei Complementar nº 913/2008, que instituiu o 
Código Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari.  

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: Lotes 02 a 08 da Quadra D do Loteamento 

 

 

PÁGINA 09PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO ANO XIV - Nº 708 - de 15 a 21 de Janeiro de  2017 - 



regularmente, para cooperativas de reciclagem ou catadores 
locais, desde que existentes; 
g) Manter a higienização rotineira dos acondicionadores de 
resíduos sólidos; 
h) Implantar placas informativas e educativas ao longo do 
empreendimento, referentes a não disposição inadequada 
de resíduos sólidos;
i) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes na Lei nº 
973/2009 e Lei Complementar nº 913/2008, ambas 
municipais, no que se refere à gestão de resíduos;
j) Informar à LIMPEC, quando da conclusão da obra, para 
anuência e inclusão do empreendimento no roteiro regular 
de coleta do Município.

V – Quanto à Poluição Sonora:

a) Atender aos padrões de intensidade de som, durante a 
realização de atividades geradoras de ruído, em níveis 
adequados à legislação local, com a utilização de 
equipamentos de controle do ruído, inclusive durante o 
período das obras;
b) Seguir todas as diretrizes aplicáveis, constantes no 
Código de Polícia Administrativa do Município de Camaçari, 
Lei Municipal nº 1120/2010 – nos aspectos relativos à 
poluição sonora;

c) Realizar as atividades geradoras de ruído, durante as 
obras, com limites acima de 70 dB, nas seguintes condições, 
estabelecidas nos §1º e §2º, do Artigo 91 do Código de 
Polícia Administrativa:

I. Atividades não passíveis de confinamento: 90 dB, 
permitidas somente de segunda à sexta-feira, no período das 
8:00 às 18:00.

II.  Atividades passíveis de confinamento: 70 dB, somente de 
segunda à sexta-feira, no período das 8:00 às 18:00 e 60 dB, 
somente de segunda à sexta-feira, no período das 18:00 às 
07:59.

III. Quando os sons e ruídos forem causados por máquinas, 
motores, compressores ou geradores estacionários, os 
níveis máximos são de 55 dB (cinqüenta e cinco decibéis), no 
período compreendido entre 7:00h e 18:00h e 50 dB 
(cinqüenta decibéis), no período compreendido entre 18:00h 
e 7:00h.

d) Promover o uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI's) para os operários da obra;

e) Desenvolver e implementar programa de monitoramento 
de ruídos, com ênfase nos níveis de interferência de ruído 
aos operários e vizinhança.

VI – Quanto à mobilidade e acessibilidade:

a) Construir o canteiro de obras de tal forma que torne remota 
a ocorrência de acidentes de trânsito em seu interior, 
implantando-se a sinalização regulamentar nos acessos, 
sobretudo advertindo quanto ao tráfego de veículos de 
transporte de cargas e orientar, também, as passagens 
específicas para pedestres e ciclistas, tal como a área 
própria para armazenamento de materiais destinados à 
construção e operações de carga e descarga, o que deverá 
ser feito dentro dos limites do canteiro de obras, durante o dia 
– à luz do sol – para completa segurança;
b) Implantar uma sinalização regulamentar nas vias públicas 
adjacentes ao local da obra, num raio mínimo de 100 (cem) 
metros;
c) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de veículos 
e pedestres nas vias públicas; 
d) Transportar o material destinado às obras em veículos que 
não excedam à capacidade de 15t (quinze toneladas), 
evitando-se caminhões tipo carretas, caminhões e/ou 

caçambas articulados, prevenindo-se, desta forma, 
ocorrências danosas às pistas locais, as quais não oferecem 
espaço suficiente para manobras confortáveis, nem para 
estacionamentos; 
e) Promover e garantir a conservação das vias públicas e a 
respectiva sinalização voltada para a prevenção de 
acidentes;
f) Atender às normativas contidas na NBR 9050, 
assegurando a acessibilidade de pessoas com mobilidade 
reduzida ao empreendimento, inclusive evitando obstáculos 
que possam limitar o acesso destas nas calçadas e passeios 
internos e externos;
g) Atender as demais recomendações contidas na Carta de 
Viabilidade da Superintendência de Trânsito e Transporte – 
STT (Ofício GABIS) nº 334/2016, de 13 de maio de 2016.

VII – Quanto ao meio natural:

a) Implantar e manter atualizado, até a conclusão da obra, o 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil e o Programa de Educação Ambiental;
b) Implantar o projeto paisagístico do empreendimento, 
utilizando-se de espécies nativas do bioma Mata Atlântica;
c) Preservar o meio ambiente, e evitar riscos à saúde e à 
segurança das pessoas;
d) Utilizar substância mineral (areia, argila, arenoso, brita 
etc), para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas;
e) Executar a supressão de vegetação, conforme 
autorização concedida pela SEDUR, e atender às demais 
condicionantes contidas na mesma;
f) Executar a terraplanagem, de acordo com o Alvará de 
Terraplenagem, emitido pela SEDUR, ou Inexigibilidade 
deste;
g) Executar o projeto de manejo de águas pluviais aprovado 
junto ao processo de Alvará de Construção do 
empreendimento;
h) Em caso de implantação de fossas sépticas, durante a 
fase de obras, desativá-las após o seu uso.

VIII – Quanto à compensação à comunidade local:

a) Promover, sempre que possível, o acesso aos postos de 
trabalho que serão gerados pelo empreendimento, para a 
população da vizinhança, seja durante a fase de obras, seja 
ao longo da sua operação.

IX – Quanto aos impactos recorrentes em fase de obras: 

a) Reservar área interna do empreendimento, no ambiente 
das obras, para as operações de carga/descarga, bem como 
para o armazenamento de materiais, sendo proibida a 
utilização da via pública para estes fins;
b) Atender às normas técnicas de construção civil e de 
segurança, saúde e meio ambiente, para execução das 
obras;
c) Manter, durante a execução de qualquer natureza, os 
passeios e o leito carroçável das vias permanentemente 
desobstruídos, e em perfeito estado de limpeza, no trecho 
compreendido pelas obras;
d) Utilizar-se do molhamento de brita, do pavimento e dos 
pneus dos caminhões com carro pipa, ao sair do canteiro de 
obras, e utilizar telas, para diminuir os problemas que afetam 
a qualidade do ar; 
e) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 
f) Reduzir a velocidade de trânsito dos caminhões e veículos 
de grande porte, nas ruas do entorno do empreendimento, 
durante a fase de obras;
g) Recuperar vias, ciclovias e calçadas danificadas, 
decorrentes da execução das obras, nos limites do 
empreendimento; 
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DJALMA MACHADO DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Urbano do Município de 

Camaçari

LUIZ EDUARDO NEVES NUNES 
Rep. da NIGRO EMPREENDIMENTOS LTDA.

Testemunhas: 

1.

2.  

PRIMEIRO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 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 “DUO RESIDENCIAL HORTÊNSIAS”, NA 
FORMA ABAIXO:

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, 
neste ato, representado pela Sr. DJALMA MACHADO DE 
SOUZA, Secretário de Desenvolvimento Urbano, no uso das 
suas competência que lhe foram atribuídas pelos Decretos 
n°. 4.245, de 20 de junho de 2006, nº. 4.365, de 22 de 
fevereiro de 2007, e ainda no Decreto Municipal datado de 05 
de abril de 2016, doravante denominado MUNICÍPIO, e do 
outro lado, EMPREENDIMENTO VOG SÃO FRANCISCO 
SPE LTDA., sociedade Ltda., inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica sob nº. 21.821.054/0001-98, com sede à 
Av. Tancredo Neves, nº 620, Edf. Empresarial Mundo Plaza, 
Salas 2001 a 2012, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, 
CEP 41.820-020, neste ato, representada, na forma do 
contrato social, por EDUARDO CARVALHO PINTO, 
Arquiteto, inscrito no Registro Geral sob nº 734.772-30 SSP-
BA, Cadastro de Pessoa Física nº. 070.887.285-91, 
doravante denominada PROPRIETÁRIA, tendo em vista as 
informações constantes no Processo Administrativo nº 
01815.22.09.074.2016, e considerando que:

c) a  empresa EMPREENDIMENTOS VOG SÃO 
FRANCISCO SPE LTDA., proprietária de uma área de terra 
registrada no 2°Oficio de Registro de Imóveis e Hipoteca da 
Comarca de Camaçari, sob a matrícula nº 21.459, situada na 
Rua São Francisco de Assis, nº 01, Bairro da Lama Preta, 
Distrito Sede, Camaçari – BA, apresentou modificações no 
Projeto Urbanístico denominado “Duo Residencial 
Hortênsias”, objeto do Termo de Acordo e Compromisso, 
firmado em 24 de março de 2016, para implantação de 
referido empreendimento, aprovado pelo Decreto nº 6344, 
de 30 de março de 2016, publicado no Diário Oficial do 
Município nº 666 de 02 a 08.04.2016;

d) a  empresa EMPREENDIMENTOS VOG SÃO 
FRANCISCO SPE LTDA. solicitou: a) alteração na locação 
do bloco 01 e da portaria; b) substituição do tipo dos blocos 
01, 02, 08, 09, 15, 20, 21, 27 e 28, passando do tipo A para o 
tipo B; c) substituição do tipo dos blocos 13 e 14 passando do 
tipo A para o tipo D; d) alteração no traçado da pista de 
cooper; e) acréscimo na dimensão dos blocos do tipo B e D; f) 
relocação das vagas de nº 515 a 518; g) alteração das 
dimensões das vagas de nº 28 a 81 para 2,50m x 4,60m;  h) 
os blocos nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 
16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 passam a ter 4 
pavimentos (térreo + 3 pavimentos tipos); i) o 
empreendimento passa a ter 500 unidades habitacionais

h) Apresentar o certificado de destinação final dos resíduos 
da construção civil.

X – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:

a- Respeitar os parâmetros urbanísticos exigidos pelo 
Município de Camaçari, aprovados no processo de Alvará de 
Construção;  
b - Executar projeto adequado das redes de drenagem e 
coleta de águas pluviais, e das ligações para as redes de 
água e esgoto sanitário, seguindo recomendações das 
normas técnicas vigentes, respeitando o sistema de canais 
naturais de drenagem.

CLÁUSULA QUARTA –  CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Ficam vedadas construção, ampliação, e alteração do 
projeto aprovado, sem prévia e indispensável aprovação dos 
projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua obediência aos 
parâmetros estabelecidos.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I - A COMPROMISSADA, por si, e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a:
a -  Executar as medidas estabelecidas neste Instrumento e 
comprová-las até a conclusão da implantação do 
empreendimento, configurando-se como condicionantes à 
emissão do Alvará de Habite-se, no prazo de 02 (dois) anos;
b - Concluir a infraestrutura das vias de acesso, inseridas na 
área do empreendimento, como condição para liberação do 
alvará de habite-se;
c - Responsabilizar-se financeiramente pelas ações 
necessárias para o atendimento das medidas sob a sua 
responsabilidade, decorrentes deste Termo. 

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a -  Colocar à disposição da COMPROMISSADA todas as 
informações necessárias para a execução das obrigações 
estabelecidas neste Termo; 
b -. Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso; 
c -. Intervir pelos instrumentos próprios, para o cumprimento 
deste Termo e da legislação vigente;
d - 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.

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES

A inobservância de quaisquer das estipulações consignadas 
no presente instrumento, sujeitará a COMPROMISSADA, às 
multas e sanções previstas em lei e às demais cominações 
legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Termo.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo 
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas que também o subscrevem, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Camaçari, 12 de dezembro de 2016.

PÁGINA 11PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº  708 - de 15 a 21 de Janeiro de  2017 - 



duzentos e trinta e oito metros e oitenta e oito 
decímetros quadrados), correspondendo a 
15% da área líquida do terreno, sendo a área 
verde 01 com 3.032,56m² (três mil e trinta e 
dois metros quadrados e cinqüenta e seis 
decímetros quadrados) e a área verde 02 com 
459,73m² (quatrocentos e cinqüenta e nove 
metros quadrados e setenta e três decímetros 
q u a d r a d o s )  e  5 0 %  d a  A P P,  c o m  
3.746,60m²; Á rea  i ns t i t uc iona l ,  com 
1.222,25m² (um mil, duzentos e vinte e dois 
metros e vinte e cinco decímetros quadrados), 
correspondendo a 2,53% da área líquida, 
conforme prevista no Artigo 5º da Lei Municipal 
1.092/2010.

f) Área ocupada residencial, com 6.018,80m², (seis mil e 
dezoito metros e oitenta decímetros quadrados), totalizando 
500 unidades de apartamentos, distribuídas em 30 blocos, 
sendo: 5 blocos com com 5 pavimentos (20 unidades por 
bloco) e 25 blocos com 4 pavimentos (16 unidades por 
bloco), conforme descrição abaixo:
Ÿ 5 blocos com 5 pavimentos (térreo + 4 pavimentos) - 

blocos nº 13, 14, 17, 18 e 19.
Ÿ  25 blocos com 4 pavimentos (térreo + 3 pavimentos) - 

blocos nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 
16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

      Os apartamentos possuem a seguinte numeração:
Ÿ Apartamentos no pavimento térreo (garden): 001; 002; 

003; 004.
Ÿ Apartamentos nos 1º pav.: 101 (c/ sacada); 102 (c/ 

sacada); 103; 104. 
Ÿ Apartamentos nos pav. tipo: 201; 202; 203; 204; 301; 302; 

303; 304; 401; 402; 403; 404.

g) Área ocupada equipamentos comuns, com 233,60m², 
(duzentos e trinta e três metros e sessenta decímetros 
quadrados).
h) Área construída total com 25.489,56m² (vinte e cinco mil, 
quatrocentos e oitenta e nove metros e cinquenta e seis 
decímetros quadrados):
Ÿ Área das unidades (apartamentos) com 25.255,96m²;
Ÿ Área de salão de festas e quiosques com 233,60m²;
Ÿ Área de depósito de lixo e guarita com 110,80m² (área 

não computada na área construída).
i) Área verde e jardins, internos com 13.406,83m², (treze mil, 
quatrocentos e seis metros e oitenta e três decímetros 
quadrados), correspondendo a 31,62% da líquida, subtraída 
das áreas de doação do empreendimento.
j) Sistema viário (vias, passeios e pista de cooper) e 
estacionamento, com 21.095,85m², (vinte e um mil e noventa 
e cinco metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), 
sendo: 8.499,31m² de área de rolamento, 3.294,19m² de 
áreas de passeios, 7.677,49m² de área de estacionamento, e 
1.624,86m² de área de pista de cooper. Serão 620 vagas de 
estacionamentos, sendo 600 vagas privativas e 20 vagas de 
uso comum, não autônomas, dessas 54 vagas são de 
2,50x4,60m e 566 vagas de 2,50m x 5,00m.
k) Área comercial com 1.155,40m² (um mil, cento e cinqüenta 
e cinco metros e quarenta decímetros quadrados), 
correspondendo a 2,00% da área total do empreendimento, 
conforme previsto no Artigo 7º da Lei Municipal 1092/2010."

CLÁUSULA SEGUNDA

As partes ratificam todas as demais disposições constantes 
do Termo de Acordo e Compromisso que estejam em vigor ou 
tenham disciplinado a implantação do EMPREENDIMENTO 
DUO RESIDENCIAL HORTÊNSIAS, que não tenham sido 
modificadas pelo presente instrumento.

E assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam 

Resolvem firmar este Termo de Reti-ratificação ao Termo de 
Acordo e Compromisso do Projeto Urbanístico denominado 
“Duo Residencial Hortênsias” mediante Cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Este Termo tem como objeto a retificação do inciso IV – 
Características Gerais do Projeto e do inciso V – 
distribuição de Áreas, da Cláusula Segunda do Termo de 
Acordo e Compromisso, firmado entre o Município de 
C a m a ç a r i  e  o  R e p r e s e n t a n t e  d a  E m p r e s a  
EMPREENDIMENTOS VOG SÃO FRANCISCO SPE 
LTDA., para implantação do Projeto Urbanístico 
denominado “Duo Residencial Hortênsias”, aprovado pelo 
Decreto nº 6344, de 30 de março de 2016, que passam a 
vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
.....

IV – Características gerais do projeto:

Trata-se de um projeto do tipo pluriresidencial, do tipo 
condomínio residencial vertical, sujeito ao regime instituído 
nos termos da Lei Federal nº. 4.591/1964 e Leis Municipais 
nº 866, de 11.01.2008; nº 913 de 03.09.2008; nº. 339, de 26 
de Dezembro de 1995 e nº 1092, de 30.07.2010, composto 
de 500 (quinhentas) unidades residenciais, do tipo 
apartamentos, 1 salão de festas, 3 quiosques, 1 quadra 
poliesportiva, 1 campo de vôlei de areia, 1 parque infantil, 1 
área para equipamentos de ginástica, 1 piscina com raia, 1 
piscina infantil, 1 pista de velotrol, 1 guarita e 1 casa de lixo. A 
parte do terreno correspondente à Área de Preservação 
Permanente (APP) é de 7.497,04m²; a área líquida 
(subtraída as áreas de doação do empreendimento da área 
total) é de 48.266,26m²; área total construída de 
25.489,56m²; área total ocupada 6.252,40m²; área 
permeável do projeto  30.145,06m²; área verde (área de 
praças, jardins e servidões internas) de 13.406,83m², 
correspondente a 31,62% da área líquida; área de 
equipamentos de lazer de 1.874,86m²; área de sistema viário 
(vias, passeios e pista de cooper) de 13.418,36m²; área de 
estacionamento de 7.677,49m²; coeficiente de 
aproveitamento ou índice de utilização de 0,60; taxa de 
ocupação real do projeto de 14,75% e taxa de 
permeabilidade de 52,22%. Todos os cálculos foram 
realizados com base na área residencial, que corresponde a 
42.396,32m² (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e seis 
metros e trinta e dois decímetros quadrados), de acordo com 
a planta arquivada na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR.

V - Distribuição das áreas:
A área total bruta do terreno é de 57.731,00m² (cinqüenta e 
sete mil, setecentos e trinta e um metros quadrados), assim 
distribuída:
a) Área de Preservação Permanente, com 7.497,04m² (sete 
mil, quatrocentos e noventa e sete metros e quatro 
decímetros quadrados);
b) Área da Faixa de Transmissão, com 1.067,70m² (um mil, 
sessenta e sete metros e setenta decímetros quadrados);
c) Área da Estação Elevatória da Embasa, com 900,00m² 
(novecentos metros quadrados);
d) Área Líquida, com 48.266,26m² (quarenta e oito mil, 
duzentos e sessenta e seis metros e vinte e seis decímetros 
quadrados);
e) Área pública municipal, com 9.616,54m² (nove mil, 
seiscentos e dezesseis metros e cinqüenta e quatro 
decímetros quadrados), assim distribuídas:

 Áreas verdes, com 7.238,88m² (sete mil 
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o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, 
para todos os jurídicos e legais efeitos, na presença de duas 
testemunhas que também subscrevem.

Camaçari, 28 de dezembro de 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EDUARDO CARVALHO PINTO
Rep. da EMPREENDIMENTO VOG SÃO FRANCISCO 

SPE LTDA 

Testemunhas:

1

2

RESOLUÇÃO Nº 08/2016
              

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO PLANO DE 
AÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
ANUAL 2017. 

  
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA de Camaçari, em Reunião Ordinária 
realizada no dia 19 de Dezembro de 2016, na Casa dos 
Conselhos, situada à Rua Goiás, 79, Térreo do Edf. Abrantes – 
Centro, Camaçari/Ba – CEP.42800-540, Centro, no uso da 
competência que lhe confere a Lei Municipal Nº 859/2008.

CONSIDERANDO a construção do Plano Municipal Decenal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, decênio 2017/2026. 

CONSIDERANDO as ações discutidas e aprovadas na reunião 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

RESOLVE

Art. 1º -  Aprovar o Plano de Trabalho do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 2º -  Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação 
Registre-se e Publique-se.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Camaçari, 20 de Dezembro de 2016.

José Hilton Alves dos Santos
Presidente do CMDCA

PORTARIA N.º 01/2017
DE 17 DE JANEIRO DE 2017

Revoga Portaria de nº 004/2016 de 04 de abril de 
2016, que estabelece as atribuições e designa   
Comissão de Recebimento de Materiais e 
Serv iços  da  Secre tar ia  Mun ic ipa l  de  
Desenvolvimento Social.

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições e considerando a necessidade de se disciplinar 
o controle do estoque de materiais do Almoxarifado da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social,

R E S O L V E

Art. 1º Estabelecer as atribuições do almoxarifado referentes ao 
controle do recebimento e estoque de materiais de consumo e 
material didático e designar Comissão de Recebimento de 
Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social.

Art. 2º Compete ao Almoxarifado:
I - receber, conferir e atestar em documento fiscal, o atendimento 
das especificações, quantidades e valores dos materiais e 
serviços adquiridos pela Secretaria de Desenvolvimento Social, 
através de Licitações Públicas;
II - efetuar o registro sistemático do estoque;
III - zelar pela guarda e conservação do material em estoque;
IV - distribuir o material de consumo e didático de acordo com as 
solicitações dos setores da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social;
V - controlar o consumo dos produtos perecíveis, garantindo o 
uso dos produtos com a validade mais próxima de expirar, a fim 
de se evitar perdas;
VI - manter arquivo atualizado, relativo aos gastos e qualidade 
dos materiais, para fins de elaboração de um histórico para 
justificar futuros procedimentos de compra;
VII - comunicar ao Gabinete da Secretaria a necessidade de 
compra quando o estoque estiver no nível de reposição, para 
garantir o funcionamento contínuo das ações da SEDES;
VIII - elaborar inventário de bens em almoxarifado;
IX - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de 
relatórios e pareceres;
X - realizar outras atividades, compatíveis com a natureza de 
suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 3º Para fins desta Portaria conceitua-se:
I - “Materiais” são todos os produtos adquiridos pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, por processos de compra, 
ou ainda os recebidos por doação ou concessão;
II – “Serviços” são definidos na literatura econômica 
convencional como "bens intangíveis". São o exercício ou 
desempenho de quaisquer atividades, materiais ou 
intelectuais, com o fim produtivo ou lucrativo; execução de 
determinado trabalho físico ou mental;
III - “Controle de Estoque” é a atividade técnico-administrativo 
que tem por objetivo subsidiar a programação e aquisição de 
materiais, visando à manutenção dos níveis de estoques 
necessários ao atendimento da demanda, evitando-se a 
superposição de estoques ou desabastecimento do sistema;
IV - “Inventário” é a contagem física dos estoques para verificar 
se a quantidade de materiais estocada coincide com a 
quantidade registrada nas fichas de controle ou no sistema 
informatizado, com objetivo de realizar o controle de estoque, e 
manter o arquivo atualizado.

Art. 4º O Inventário, conforme o disposto no artigo 2º, inciso VIII 
será realizado;
I - Obrigatoriamente:
a) no fechamento de cada exercício;
b) quando o presidente da comissão de controle e chegada de 
estoque tomar posse na função.
II - Periodicamente:
a) para monitorar os produtos de alto custo e os de maior 
rotatividade;
b) semanalmente, pela contagem por amostragem seletiva de 
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do estoque;
c) Quando solicitado pelo Gabinete da Secretaria de 
Desenvolvimento Social.
Parágrafo único – Os relatórios emitidos deverão ser 
encaminhados ao Gabinete do(a) Secretario(a) de 
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A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais

RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora IRACEMA PEREIRA BERNADO 
COSTA, Assistente Administrativo, matrícula 60876-1, para 
responder pela Gestão Municipal do Programa Bolsa Família.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 
DE JANEIRO DE 2017.

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA N° 028/2017
  DE 18 DE JANEIRO DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais 
tendo em vista o que consta no processo nº 228.16.1772-
21/2016, com fundamento no art.13, inciso II e art. 21 Inciso I da 
Lei Municipal 997/2009 alterada pela Lei Municipal 1256/2012

RESOLVE

Retificar a Portaria de n° 20 de 09 de janeiro de 2017, que 
concedeu e fixou pensão por morte em favor da senhora NELIA 
MARIA PEREIRA DE JESUS passando a vigorar nos seguintes 
termos:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1772 a senhora NELIA 
MARIA PEREIRA DE JESUS, na qualidade de companheira do 
ex-segurado ANASTACIO PEREIRA DA BÔA MORTE, matrícula 
829, integrado por um (1) dependente, no valor de R$ 2.835,93 
(dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e três 
centavos), com base na remuneração verificada no mês de 
dezembro de 2016. 

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação retroagindo 
seus efeitos a 15 de dezembro de 2016, data do óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, EM
 DE JANEIRO DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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Desenvolvimento Social.

Art. 5º Ficam designados os servidores César Pereira dos 
Santos, matrícula nº 61266, Luciana Dantas Cardoso, 
matrícula nº 61275, e Leila Paixão Santos Viana, matriculaº 
61322, para sob a presidência do primeiro constituírem a 
Comissão Permanente de Recebimento de Materiais e Serviços 
da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal 
de Camaçari, para mandato de 01 (hum) ano, permitida a 
recondução.

§ 1º No impedimento dos efetivos, serão chamados para compor 
a comissão, os suplentes Andréa Anunciação Chagas Pinho, 
matricula nº 61714, Lilian Caroline dos Santos Brito Stuer, 
matricula nº 61227, e Rosilda Costa dos Santos, matricula nº 
61319.

§ 2º O prazo de mandato dos membros designados no artigo 1º 
desta Portaria é de um ano, permitida a recondução por período 
indeterminado.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
 

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  17 DE JANEIRO 
DE 2017.

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº. 02/2017
DE 17 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais.

RESOLVE

DESTITUIR o servidor FÁBIO ÂNGELO SILVA 
CARNEIRO, matrícula nº 061212-6, responsável pela 
realização de despesas com adiantamento na Secretaria 
de Desenvolvimento Social e NOMEAR o servidor CESÁR 
PEREIRA DOS SANTOS, matrícula nº 61266-9.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE 
JANEIRO DE 2017.

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº. 03/2017
DE 17 DE JANEIRO DE 2017
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será reajustado, passando o valor global para R$ 41.153,11 
(quarenta e um mil, cento e cinquenta e três reais e onze 
centavos) e o mensal para R$ 3.429,42 (três mil, 
quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois 
centavos).Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
contrato original. DA RATIFICAÇÃO:  Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento. ASSINATURA: 20 /12/ 2016; WASHINGTON 
LUIS SILVA COUTO. MUNICÍPIO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
P R E S TA Ç Ã O  D E  S E R V I Ç O  N .  0 0 4 / 2 0 1 6 ;  
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇAR; 
CONTRATADA: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA 
LTDA. DO OBJETO: Alterar a CLÁUSULA TERCEIRA 
(DOS PRAZOS) do instrumento do contrato original, nº 
004/2016; DO PRAZO:  Fica prorrogado o instrumento do 
Contrato n° 004/2016, pelo prazo de 12 (doze) meses, a 
partir do dia 12 de janeiro de 2017, para viger até 12 de 
janeiro de 2018. DO PREÇO: Em virtude de o Contrato 
original, nº 004/2016, firmado em 12 de janeiro de 2016, ter 
por objeto a prestação de serviços, que por sua natureza, 
tem caráter continuado e por força da prorrogação descrita 
neste instrumento, segue inalterado o preço global 
atualmente estipulado para a contratação, no valor básico 
anual estimado de R$ 2.794.389,60 (dois milhões 
setecentos e noventa e quatro mil trezentos e oitenta e nove 
reais e sessenta centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original; DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente em 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modificadas por este Instrumento. 
ASSINATURA: 05 /01/ 2017. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS. MUNICÍPIO.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
C O N T R A T O  N º  0 2 9 9 / 2 0 0 7 ,  P R O C E S S O  
ADMINISTRATIVO Nº 0754/2007, DISPENSA Nº 111/2007. 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, neste ato representado pelo 
Chefe do Executivo, SR. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS, no uso de suas atribuições, em conformidade 
com o disposto no § 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, e 
alterações posteriores, considerando o erro material contido 
no Preâmbulo do Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato 
nº 0299/2007 detalhado nos autos do Processo 
Administrativo nº. 00731.11.05.442.2016; resolve:

Expedir a presente apostila com o objetivo de corrigir erro 
material do referido texto, da forma seguinte; Onde se lê na 
Cláusula Segunda – Do distrato: “a partir de 25 de 
Outubro de 2016”

Leia-se, “a partir de 25 de Novembro de 2016”.
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e 
condições do Contrato inicialmente celebrado.

Camaçari, 26 de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
MUNICÍPIO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017

PUBLICAÇÕES CMP - COORDENADORIA DE MATERIAIS E 
PATRIMÔNIO

PORTARIA N.º 001/2017

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que 
lhe confere o Decreto Municipal n.° 4715/2009, e de acordo com 
o Processo nº. 00412.00.01.772.2016, 

                        RESOLVE

Promover a reabilitação da Empresa QUADRANTE 
PLANEJAMENTO, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA - ME, CNPJ nº 14.675.524/0001-97 da penalidade de 
declaração de inidoneidade, com fundamento no art. 87, III e IV, 
da Lei Federal 8666/93, e de acordo com o Parecer n.º 069/2017 
da Procuradoria Geral do Município de Camaçari.

Sendo assim, a Empresa QUADRANTE PLANEJAMENTO, 
TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME está apta 
novamente para licitar e contratar com a Administração.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE JANEIRO DE 2017.

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE 
CONTRATO E CONVÊNIO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
P R E S TA Ç Ã O  D E  S E R V I Ç O  N º  3 3 9 / 2 0 1 4 ;  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI;  
CONTRATADA: CDC CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
CAMÇARI LTDA – ME. DO OBJETO: Alterar a Cláusula 
Sexta do instrumento original; DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 28 de novembro de 
2016, passará a viger até 28 de novembro de 2017; DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do pacto 
ora aditado, especialmente as disposições sobre o preço, o 
qual fica estimado no valor global em R$3.576.175,80 (três 
milhões, quinhentos e setenta e seis mil, cento e setenta e 
cinco reais e oitenta centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta do 
Programa 38, Ações 4114 e 4119, Classe Econômica 
3390.39. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e do posterior Termo Aditivo, não 
modificadas por este Instrumento. ASSINATURA:08 /11/ 
2016; WASHINGTON LUIS SILVA COUTO. MUNICÍPIO.

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
N.º 006/2008; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI; CONTRATADA:  JUDITE NASCIMENTO 
LUCCIOLA. DO OBJETO: Prorrogar por 12 (doze) meses o 
prazo e, por conseguinte, alterar a cláusula segunda (DO 
PRAZO) do instrumento do contrato nº 006/2008;  DA 
PRORROGAÇÃO: Fica instituída a PRORROGAÇÃO da 
vigência do contrato n° 006/2008, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar de 31 de dezembro de 2016, passando a 
viger até 31 de dezembro de 2017. DO PREÇO 
REAJUSTADO:  O preço estabelecido para a contratação 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais, com fulcro no estabelecido no Artigo 29, 
V, e os Artigo 37, inciso XI; Artigo 39 §4º, Artigo 150, Inciso 
II, Artigo 153, Inciso III e parágrafo 2º, Inciso I todos da 
Constituição Federal, com redação que lhe foi dada pelas 
Emendas nº 19/1998 e 25/2000 combinado com o Artigo 
47, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Camaçari.

Art. 1º Fica estabelecida à remuneração para Prefeito, 
Vice-Prefeito e Secretários Municipais por subsídios 
fixados em parcela única e mensal para a Legislatura 
referente ao período2017/2020, nos seguintes valores:
I - Prefeito, R$ 16.811,29 (Dezesseis mil e oitocentos e 
onze reais e vinte e nove centavos);
II - Vice-Prefeito, R$ 15.411,29 (Quinze mil, quatrocentos e 
onze reais e vinte e nove centavos);
III - Secretário Municipal, R$ 15.411,29 (Quinze mil, 
quatrocentos e onze reais e vinte e nove centavos).

Art. 2º O subsidio do Prefeito, do Vice- Prefeito e dos 
Secretários Municipais terão seus valores revisado 
anualmente, considerando os mesmos índices e as 
mesmas datas observadas para a revisão geral da 
remuneração dos servidores do município, conforme 
artigo 37, inciso X da Constituição Federal. 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta das verbas próprias.

Art. 4º esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 1º DE JANEIRO DE 
2017.

Oziel dos Santos Araújo
Presidente

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, 
torna público que homologou em 18/01/2017 os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, quanto 
ao procedimento referente ao Processo Administrativo Nº 
001/2017, adjudicando o objeto licitado em favor da 
empresa PEREIRA DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
GRÁFICOS LTDA – GRAFCOPY, inscrita no CNPJ sob o Nº 
04.448.835/0001-60, com o valor global de R$ 1.055,00 (mil 
e cinquenta e cinco reais).

Camaçari, 18 de Janeiro de 2017

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO     
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017
CONTRATO Nº 001/2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a contratação da empresa PEREIRA DA SILVA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA – 
GRAFCOPY, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.448.835/0001-
60, no valor global de R$ 1.055,00 (mil e cinquenta e cinco 
reais), conforme Processo Administrativo nº 001/2017, com 
base no Inciso II, do Artigo 24 da lei 8.666/1993 - Modalidade 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, que teve como objeto a 
contratação de empresa especializada em confecção e 
entrega de carimbos automáticos para atendimento das 
necessidades do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal, de acordo com as quantidades e especificações 
descritas no Termo de Referência.

Recursos Orçamentários:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade dos 
Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2023 – Gestão das Ações Administrativas 
do ISSM
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 0203018 – Contribuição do Instituto de Previdência 
Social

Camaçari, 18 de Janeiro de 2017

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

LEI Nº 1474/2017

Fixa a remuneração por subsidio do 
Prefeito,  do Vice-Prefeito e dos 
Secretários de Governo do Município de 
Camaçari, e dá outras providências.

PÁGINA 16 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº  708 - de 15 a 21 de Janeiro de  2017 - 

Atos do Poder Legislativo

150

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 


