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DECRETO Nº. 6602/2016
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento – TFF à 
empresa RODRIGO DOS S SOUZA - ME, e 
dá outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 
1.101, de 13 de setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 04715.18.08.035.2016, de 05 de agosto 
de 2016, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento - TFF à empresa RODRIGO DOS S 
SOUZA - ME, estabelecida na Av. Tiradentes, nº 86, 
Abrantes, Camaçari/BA, CEP. 42.840-000, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº 22.215.000/0001-41, inscrita no Cadastro 
Geral de Atividades CGA nº 0062622001, 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 TFF para os meses de agosto a 
dezembro do exercício de 2016;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2017.
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 
52, §2º, da Lei n. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 05 de agosto de 2016, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE DEZEMBRO DE  2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº 6609/2016
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

DECRETO Nº. 6601/2016
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento – 
TFF à empresa JOÃO CARLOS VITORIA 
FRAGA JUNIOR - ME, e dá outras 
Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 
1.101, de 13 de setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 03714.18.08.705.2016, de 30 de junho 
de 2016, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento - TFF à empresa JOÃO CARLOS 
VITORIA FRAGA JUNIOR - ME, estabelecida no BVD 
Shopping Camaçari, Via Parafuso, S/N, Loja 1098, Bairro 
Industrial, Camaçari/BA, CEP. 42.800-970, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº 23.083.791/0001-66, inscrita no Cadastro 
Geral de Atividades CGA nº 0031140001, 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 TFF para os meses de julho a 
dezembro do exercício de 2016;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2017.
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 
52, §2º, da Lei n. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 30 de junho de 2016, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE DEZEMBRO DE  2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
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definido pelas coordenadas E: 571.413,88 m e N: 
8.594.338,93 m com azimute 200°27'19,65'' e distância de 
76,45 m até o vértice P08, definido pelas coordenadas E: 
571.387,16 m e N: 8.594.267,30 m com azimute 
86°09'01,30'' e distância de 193,99 m até o vértice P09, 
definido pelas coordenadas E: 571.580,71 m e N: 
8.594.280,32 m com azimute 175° 30'56,17'' e distância 
de 164,16 m até o vértice P10, definido pelas coordenadas 
E: 571.593,55 m e N: 8.594.116,67 m com azimute 
179°39'32,33'' e distância de 128,08 m até o vértice P11, 
definido pelas coordenadas E: 571.594,31 m e N: 
8.593.988,59 m com azimute 224°02'26,78'' e distância de 
21,77 m até o vértice P12, definido pelas coordenadas E: 
571.579,17 m e N: 8.593.972,94 m com azimute 
205°43'09,93'' e distância de 71,52 m até o vértice P13, 
definido pelas coordenadas E: 571.548,14 m e N: 
8.593.908,51 m com azimute 194°02'37,97'' e distância de 
66,22 m até o vértice P14, definido pelas coordenadas E: 
571.532,07 m e N: 8.593.844,27 m com azimute 
215°24'46,46'' e distância de 64,38 m até o vértice P15, 
definido pelas coordenadas E: 571.494,76 m e N: 
8.593.791,79 m com azimute 315°18'48,22'' e distância de 
105,23 m até o vértice P16, definido pelas coordenadas E: 
571.420,76 m e N: 8.593.866,61 m com azimute 
309°41'13,40'' e distância de 61,40 m até o vértice P17, 
definido pelas coordenadas E: 571.373,51 m e N: 
8.593.905,82 m com azimute 330°59'46,15'' e distância de 
115,06 m até o vértice P18, definido pelas coordenadas E: 
571.317,72 m e N: 8.594.006,45 m com azimute 
328°49'21,52'' e distância de 61,69 m até o vértice P19, 
definido pelas coordenadas E: 571.285,78 m e N: 
8.594.059,23 m com azimute 334°59'06,07'' e distância de 
46,16 m até o vértice P20, definido pelas coordenadas E: 
571.266,27 m e N: 8.594.101,06 m com azimute 
327°12'13,33'' e distância de 81,56 m até o vértice P21, 
definido pelas coordenadas E: 571.222,09 m e N: 
8.594.169,61 m com azimute 307°13'53,48'' e distância de 
58,33 m até o vértice P22, definido pelas coordenadas E: 
571.175,65 m e N: 8.594.204,90 m com azimute 
305°06'53,39'' e distância de 28,57 m até o vértice P23, 
definido pelas coordenadas E: 571.152,28 m e N: 
8.594.221,34 m com azimute 41°31'50,32'' e distância de 
97,82 m até o vértice P01, encerrando este perímetro com 
2.452,57 m, totalizando 211.718,33 m² de área.

Todas as coordenadas aqui descri tas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 24S, 
tendo como SGR o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

DECRETO Nº 6609/2016
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

ANEXO II
 

MAPA

· 01/1 - Planta de Localização Zeis Burissatuba.

Regulamenta a zona especial de interesse 
social denominada Burissatuba para fins 
de implementação de programa de 
Urbanização Integrada na Comunidade de 
Buris Satuba.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Para fins de implementação de programa de 
urbanização, de promover a regularização jurídica e da 
melhoria urbanística através de projetos integrados, assim 
como da prioridade na execução de obras de 
infraestrutura, implantação de equipamentos 
comunitários, melhorias habitacionais, construção de 
novas moradias e ações de regularização fundiária.

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

Art. 3º - O mapa do anexo I são parte integrante deste 
decreto:
· 01/1 - Planta de Localização Zeis Burissatuba.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
PREFEITO

DECRETO Nº 6609/2016
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

ANEXO I
 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA

ZEIS BURISSATUBA 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, 
definido pelas coordenadas E: 571.217,13 m e N: 
8.594.294,57 m com azimute 312°55'53,07'' e distância 
de 313,18 m até o vértice P02, definido pelas coordenadas 
E: 570.987,83 m e N: 8.594.507,88 m com azimute 48° 
33'30,24'' e distância de 109,28 m até o vértice P03, 
definido pelas coordenadas E: 571.069,75 m e N: 
8.594.580,21 m com azimute 133°53'18,34'' e distância 
de 117,95 m até o vértice P04, definido pelas coordenadas 
E: 571.154,76 m e N: 8.594.498,44 m com azimute 
49°55'59,36'' e distância de 134,44 m até o vértice P05, 
definido pelas coordenadas E: 571.257,64 m e N: 
8.594.584,98 m com azimute 117°29'14,68'' e distância de 
165,32 m até o vértice P06, definido pelas coordenadas E: 
571.404,30 m e N: 8.594.508,67 m com azimute 
176°46'14,14'' e distância de 170,01 m até o vértice P07, 
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equipamentos comunitários, melhorias habitacionais, 
construção de novas moradias e ações de regularização 
fundiária.
Art. 3º Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a 
promover e executar, com recursos do Município, pela via 
judicial, a desapropriação definitiva da área objeto deste 
Decreto, através do procedimento próprio e na forma da 
lei.
Art. 4º Fica a Secretaria de Habitação autorizada a 
promover e executar, com recursos do Município, pela via 
administrativa e amigável, a desapropriação das áreas 
objeto deste Decreto, através do processo próprio e na 
forma da lei.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº 6613/2016
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e, 

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 220.16.1769-11/2016 devidamente 

DECRETO Nº 6611/2016
DE  23 DE DEZEMBRO DE 2016

Declara de Utilidade Pública, para fins de 
desapropriação, a área da Zona Especial 
de Interesse Social  –  ZEIS,  da 
c o m u n i d a d e  d e  B U R I S S AT U B A ,  
delimitada e regulamentada pelo Decreto 
de Nº 6609/2016, de 16 de Dezembro  de 
2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
94, inciso XI da Lei Orgânica do Município, com fulcro na 
Alínea “h” do Art. 5º do Decreto Lei nº 3365/41 e 
considerando o Art. 49 da Lei 866/2008; tendo em vista o 
quanto consta no Processo Administrativo de nº 
03252.22.09.151.2016,

RESOLVE

Art. 1º  Ficam declaradas de Utilidade Pública, para fins de 
desapropriação, as terras, edificações e demais 
benfeitorias situadas dentro dos limites da poligonal 
descrita no Decreto nº 6609/2016, de 16 de Dezembro de 
2016.
Art. 2º As áreas que são objeto deste Decreto destinar-se-
ão à implementação de programa de urbanização, de 
regularização jurídica e da melhoria urbanística através de 
projetos integrados, assim como da prioridade na 
execução de obras de infraestrutura, implantação de 
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e, 

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 214.16.1767-11/2016 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição à servidora MARIA HELENA SANTANA 
DOS PASSOS, matrícula 3551, no cargo de Agente de 
Suporte Administrativo, nível I, referência G, lotada na 
SEDUC – Secretaria de Educação, com fundamento no 
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03 e artigo 42 da 
Lei Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6616/2016
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 200.16.1759-12/2016, devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Idade a 
servidora MARIA AUXILIADORA DE PINHO LORDÊLO 
SILVA, matrícula 61415-0, no cargo de Professor Especial 
I, nível I, referência B, lotada na SEDUC – Secretaria de 
Educação, com fundamento no § 1º, inciso III, alínea “b” do 
artigo 40 da Constituição Federal de 1988, combinado 
com o art. 1º da Lei Federal 10.887/04, e com os artigos 19 
e 45 da Lei Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal 1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição ao servidor JOÃO DA CONCEIÇÃO, 
matrícula 7553, no cargo de Agente De Suporte 
Operacional, Nível I, referência F, lotado na SEDUC – 
Secretaria da Educação, com fundamento no artigo Art. 3º 
da Emenda Constitucional 47/2005, bem como o art. 43 da 
Lei Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6614/2016
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 164.16.1738-11/2016, devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição Especial de Professor a servidora MARIA 
DAS DÔRES LIMA GONÇALVES, matrícula 2216, no 
cargo de Professor II, nível II, referência H, lotada na 
SEDUC – Secretaria de Educação, com fundamento no § 
5º do artigo 40 da Constituição Federal 1988, combinado 
com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 
20 e 42 da Lei Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal 1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6615/2016
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016
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Parafuso) na sede deste Município.

Parágrafo único – A área declarada de utilidade pública 
está compreendida dentro da seguinte poligonal: Inicia-se 
no vértice X1 de coordenadas E = 575.120,7708 e N = 
8.593.591,4800. A partir deste vértice, segue-se em linha 
reta com azimute 195°25'37" e distância de 25,30m até o 
vértice X2, de coordenadas E = 575.114,0412 e N = 
8.593.567,0931; a partir deste vértice, segue-se em linha 
reta com azimute 270°00'00" e distância de 0,37m até o 
vértice X3 de coordenadas E = 575.113,6702 e N = 
8.593.567,0931; a partir deste vértice, segue-se em arco 
com raio de 30,00m e distância de 30,65m até o vértice X4 
de coordenadas E = 575108.3367 e N = 8593595.9401, 
deste ponto segue-se com azimute 109°43'59" e distância 
13,21m até o vértice X1, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Ao todo a poligonal possui 96,05m2. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão Georeferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro SIRGAS 2000 UTM Zona 
24Sul.

oArt. 2  As áreas objeto deste Decreto destinar-se-ão à 
integração da poligonal das áreas que serão objeto de 
obra de infraestrutura viária relativa a uma rotatória e 
acessos, no entroncamento da Rodovia BA/531 (Estrada 
da Cascalheira) com a Rodovia BA/535 (Via Parafuso).

oArt. 3 Fica a Procuradoria do Município autorizada a 
promover e executar, com recursos do Município, pela via 
judicial, a desapropriação das áreas que são objeto deste 
Decreto, através do procedimento próprio e na forma da 
legislação vigente.

oArt. 4 Fica a Secretaria de Infraestrutura, autorizada a 
promover e executar, com recursos do Município, pela via 
administrativa e amigável, a desapropriação definitiva das 
áreas que são objeto deste Decreto, através do processo 
próprio e na forma da Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DJALMA MACHADO DE SOUZA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

DECRETO Nº 6619/2016
DE  29 DE DEZEMBRO DE 2016

Aprova o Termo de Reti-ratificação ao  Termo  
de Acordo e Compromisso, que estabeleceu 
as normas para implantação do Loteamento 
denominado PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO “PARQUE NASCENTE DO 
CAPIVARA”,  situado na Av. Leste, s/nº, 
Distrito Sede, Camaçari – Bahia, 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 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6617/2016
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e, 

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 154.16.1732-11/2016 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição a servidora MIRIÃ MARCIA SANTOS 
CAETANO DA SILVA, matrícula 2006-2, no cargo de 
Secretaria NU (em extinção), Nível II, referência F, lotada 
na PGM – Procuradoria Geral do Município, com 
fundamento no artigo Art. 3º da Emenda Constitucional 
47/2005, bem como o art. 43 da Lei Municipal nº 997/2009, 
alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 6618/2016
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Declara de Utilidade Pública, para fins de 
desapropriação, uma área de terras 
destinada à complementação da poligonal 
destinada a obra de infraestrutura viária do 
entroncamento da Estrada das Cascalheiras 
com a Via Parafuso e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
94, inciso XI da Lei Orgânica do Município e com fulcro na 
Alínea “h” do Art. 5º do Decreto Lei nº 3365/41, e tendo em 
vista o quanto consta no Processo Administrativo de nº 
02598.22.09.151.2016

DECRETA

o Art. 1 Fica declarada de utilidade pública, para fins de 
Expropriação, a área de terras indicadas pelas poligonais 
discriminadas no Parágrafo Único deste artigo, com um 

2total de 96,05 m  (noventa e seis vírgula cinco metros 
quadrados), situado no Km 9,40 da Rodovia BA 535 (Via 
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EXONERAR JUIPUREMA ALESSANDRO SARRAF 
SANDES,  do Cargo de Secretário, Símbolo GES-I, da 
estrutura da Secretaria da Educação,  a partir da presente 
data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                       RESOLVE

EXONERAR RAIMUNDO EDUARDO BLUMETTI 
SIMÕES,  do cargo de Secretário, Símbolo GES-I, da 
estrutura da Secretaria de Turismo,  a partir da presente 
data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                      RESOLVE

e com fulcro no Decreto Lei nº 3365/1941, tendo em vista o 
quanto consta no Processo Administrativo 10.072/2013

DECRETA

Art. 1º  Fica aprovado o Termo de Reti-ratificação ao 
Termo de Acordo e Compromisso que estabeleceu as 
normas para implantação do Projeto Urbanístico 
denominado PROJETO URBANÍSTICO DENOMINADO 
“PARQUE NASCENTE DO CAPIVARA”, situado na Av. 
Leste, s/nº, Distrito Sede, Camaçari – Bahia, firmado em 
29 de Junho de 1977.

Art. 2º  Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos 
do projeto   são objeto do Termo de Acordo e 
Compromisso, com as alterações do Primeiro Termo, 
datado de 05 de dezembro de 2000, aprovado através do 
Decreto nº 3405, de 21 de dezembro de 2000, bem como 
do Termo de Reti-ratificação firmado entre a 
Municipalidade e a Proprietária,  em 21 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, 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 15 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                       RESOLVE

EXONERAR JOSÉ JORGE QUEIROZ,  do cargo de 
Subsecretário, Símbolo GES-IA, da estrutura da 
Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca,  a 
partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                       RESOLVE
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO 

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                        RESOLVE          

EXONERAR DJALMA MACHADO VASCONCELOS,  do 
cargo de Secretário, Símbolo GES-I, da estrutura da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano,  a partir da 
presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                       RESOLVE          

EXONERAR JOSÉ  GERSON  DANTAS,  do cargo de 
Procurador  Geral do Município, Símbolo GES-I, da 
estrutura da Procuradoria Geral do Município,  a partir da 
presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                         RESOLVE

EXONERAR PATRÍCIA  GRANJA  OLIVIERA VIEIRA 
LIMA,  do cargo de Secretário, Símbolo GES-I, da 
estrutura da Secretaria de Cultura,  a partir da presente 
data.

EXONERAR JOÃO BOSCO QUIRELLI,  do cargo de 
Secretário, Símbolo GES-I, da estrutura da Secretaria da 
Habitação,  a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016
 

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

                      RESOLVE

EXONERAR CAMILO  PINTO DE FARIA  LIMA E SILVA,  
do cargo de Secretário, Símbolo GES-I, da estrutura da 
Secretaria da Fazenda,  a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                                       RESOLVE

EXONERAR CLEONEL MELO PEREIRA,  do cargo de 
Secretário, Símbolo GES-I, da estrutura da Secretaria dos 
Serviços Públicos,  a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

 

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

RESOLVE

EXONERAR EDMILSON SOUSA SANTOS,  do cargo de 
Subprocurador, Símbolo GES-IA, da estrutura da 
Procuradoria Geral do Município,  a partir da presente 
data.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

         RESOLVE

EXONERAR  SUZANA  GRAZIELA  DE  LIMA,  do cargo 
de Secretária, Símbolo GES-I, da estrutura da Secretaria 
da Mulher,  a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                       RESOLVE          

EXONERAR WASHINGTON LUIS SILVA COUTO,  do 
cargo de Secretário, Símbolo GES-I, da estrutura da 
Secretaria da Saúde,  a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                        RESOLVE         

EXONERAR EDNALVA SANTANA DE SOUZA,  do cargo 
de Controladora Geral do Município, Símbolo GES-I, da 
estrutura da Controladoria Geral do Município,  a partir da 
presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016
 

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

                      RESOLVE

EXONERAR EVERALDO JOSÉ SIQUEIRA ALVES,  do 
cargo de Secretário, Símbolo GES-I, da estrutura da 
Secretaria de Infraestrutura,  a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                        RESOLVE          

EXONERAR JOELSON PINHEIRO MEIRA,  do cargo de 
Secretário, Símbolo GES-I, da estrutura da Secretaria de 
Articulação com o Estado e União,  a partir da presente 
data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                      RESOLVE          

EXONERAR JOSÉ FERNANDO MOREIRA  MAIA,  do 
cargo de Secretário, Símbolo GES-I, da estrutura da 
Secretaria da Secretaria da Cidadania e Inclusão,  a partir 
da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO
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DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                          RESOLVE          

EXONERAR LUIZ ORLANDO OLIVIERA FERREIRA,  do 
cargo de Secretário, Símbolo GES-I, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pesca,  a 
partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

              RESOLVE

EXONERAR MANUEL  ALVES  DA  COSTA,  do cargo de 
Secretário, Símbolo GES-I, da estrutura da Secretaria de 
Esporte e Lazer,  a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 04 DE OUTUBRO DE 2016

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

EXONERAR MARINALVA GONÇALVES PEREIRA, 
cadastro nº 39396-4, do cargo de Chefe de Setor, símbolo 
CC – IV, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 
04 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                     RESOLVE

EXONERAR JOSÉ HÉLIO DOS SANTOS,  do cargo de 
Secretário, Símbolo GES-I, da estrutura da Secretaria de 
Desenvolvimento Social,  a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                    RESOLVE

EXONERAR JUVANEIDE  LEITE  DUARTE,  do cargo de 
Secretária, Símbolo GES-I, da estrutura da Secretaria de 
Governo,  a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2016

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

                        RESOLVE

EXONERAR LEZINEIDE  ANDRADE  CHAGAS  
SANTOS,  do cargo de Secretária, Símbolo GES-I, da 
estrutura da Secretaria da Administração,  a partir da 
presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO
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DECRETO DE 04 DE OUTUBRO DE 2016

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

EXONERAR MATHEUS EDUARDO TRINDADE 
SANTOS, cadastro nº 828855, do cargo de Assistente de 
Secretário, símbolo GES – I-B, da estrutura da Secretaria 
de Governo - SEGOV, em 04 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE OUTUBRO DE 2016

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

EXONERAR LUCIA PINTO DA SILVA, cadastro nº 39378-
2, do cargo de Supervisor de Serviços, símbolo GES – V, 
da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 04 de 
outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE OUTUBRO DE 2016

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

EXONERAR MARIZETE RODRIGUES DE SOUZA 
SILVA, cadastro nº 39259-4, do cargo de Gerente, símbolo 
GES – IV, da estrutura da Secretaria de Governo - SEGOV, 
em 05 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE OUTUBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

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

EXONERAR MAURICIO SILVA DE MATOS, cadastro nº 
38784-8, do cargo de Assessor do Executivo I, símbolo 
GES – II, da estrutura da Secretaria de Governo - SEGOV, 
em 10 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE OUTUBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE OUTUBRO DE 2016

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

EXONERAR MARCONDE RAMOS DE JESUS, cadastro 
nº 38709-4, do cargo de Assessor Técnico II, símbolo GAS 
- II, da estrutura da Secretaria de Ordem Pública e 
Sustentabilidade - SEOPS, em 07 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE OUTUBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

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

EXONERAR ANTONIO DA CRUZ ARAUJO, cadastro nº 
39321-3, do cargo de Supervisor de Defesa Civil, símbolo 
GAS – IV, da estrutura da Secretaria de Ordem Pública e 
Sustentabilidade - SEOPS, em 10 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE OUTUBRO DE 2016.
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RESOLVE

 
 REDUZIR a carga horária de trabalho da servidora ANITA 
DAMASIO DOS SANTOS, cadastro nº. 7974, ocupante do 
cargo de Professor I da estrutura da Secretaria da 
Educação – SEDUC – de 40 horas semanais para 20 
horas semanais, sem perda salarial, pelo período de 01 
(hum) ano a partir da data da publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

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 a necessidade de regularização da 
situação do quadro de recursos humanos da 
administração municipal direta, de acordo com o regime 
único estatutário,

Considerando os termos do Decreto 6534/2016 de 27 de 
setembro de 2016.

Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 
(Desligamento de contratados por REDA), assinado em 03 
de setembro de 2015;

Considerando o resultado do Concurso Público nº 
001/2013 resolve:

Nomear, em regime estatutário, para os cargos públicos 
de provimento efetivo da prefeitura municipal de 
Camaçari, o aprovado em concurso público, abaixo 
relacionado, e que atendeu ao chamamento na forma do 
edital acima mencionado:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – SEDE

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 29 DE DEZEMBRO DE 2016

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2016
.

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

 DESIGNAR IONE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, 
cadastro n° 60966-2, para a função de confiança de Vice-
Diretora I, FCE IV-B, do Centro Educacional Darcy Ribeiro, 
da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, em 021 
de agosto de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE AGOSTO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2016

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

DESIGNAR BARBARA LUCIA DOS SANTOS 
BRANDÃO, cadastro n°. 7967-1, para a função de 
Confiança de Diretora I, FCE – I-B, da Escola Municipal 
Anísio Teixeira, da estrutura da Secretaria da Educação - 
SEDUC, em 02 de agosto de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE AGOSTO DE 2016. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº. 01493/2016.
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LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 027/2016
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade, através 
do Mandado de Segurança Processo nº 0504231-
22.2016.8.05.0039 convoca a(o) candidata(o)  DANIELE 
LÍGIA DE MOURA NUNES habilitada(o) para o cargo 
Analista de Controle Interno, para comparecer na Rua 
Francisco Drummond s/n Centro Administrativo – 
Centro  (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no 
período de  02/01 a 06/01/2017 das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00, para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos 
nível superior), Certificado de Especialização (quando o 
cargo exigir conforme Edital de abertura), Residência 
Médica (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou no 
órgão que regulamenta o exercício da profissão,  histórico 
e certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional 
(págs. da foto e o verso), comprovante de residência com 
CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de 
filhos (menores de 21 anos), certidão de nascimento, 
casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo 
masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas expensas 
apresentar os exames médicos admissionais 
conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 no período estabelecido, sob pena de 
eliminação do certame caso o prazo não seja atendido, 
conforme item 20.4 do edital de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 09/01 a 02/02/2017
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA AV. EIXO URBANO CENTRAL, 
S/N, CENTRO, CAMAÇARI/BA (AO LADO DO 
COLEGIO CEMA Jr.) A PARTIR DO DIA 09/01/2017  
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DOS TELEFONES 3622 3819/ 3622 8622 
APÓS ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 

DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

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

Considerando o resultado do Concurso Público do edital 
n° e 001/2013.

Considerando a Decisão Judicial nos Processos n. 
0 5 0 4 0 6 1 - 8 4 . 2 0 1 5 . 8 . 0 5 . 0 0 3 9  e  0 5 0 1 2 4 1 -
58.2016.8.05.0039 resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, os candidatos aprovados em 
concurso público, abaixo relacionados, e que atenderam 
ao chamamento na forma do edital acima mencionado:

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 29 DE DEZEMBRO DE 2016

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 30   DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº.2329/2016.

 
RESOLVE

 
 Conceder a extensão de carga horária para o servidor 
SERGIO ANTONIO REIS MENDES, cadastro 63.740-1 
ocupante do cargo de Odontólogo, da Estrutura da 
Secretaria da Saúde– SESAU de 20 horas para 40 horas 
semanais ,a partir de 30 de dezembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO
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001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);

CONVOCADO: 

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

Nº.    Nome                                          Insc.      Clas.
01 DANIELE LÍGIA DE MOURA NUNES 81336590    11º

DISPOSIÇÕES FINAIS:
Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer  no per íodo ac ima mencionado,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

www.camacari.ba.gov.br a partir de 27/12/2016
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 27 DE DEZEMBRO DE 
2016.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE RESULTADO DA ENTREVISTA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 

001/2016

O Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
Simplificado, no uso de suas atribuições legais, mediante 
as condições estipuladas neste Edital, TORNA PÚBLICO 
o RESULTADO DA ENTREVISTA, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica divulgado no ANEXO ÚNICO deste Edital, o 
resultado da Entrevista, conforme os parâmetros 
estabelecidos no ANEXO V do Edital de Abertura nº. 
001/2016.

Art. 2º Do resultado da entrevista não caberão recursos, 
conforme item 5.6 do Edital de Abertura nº 001/2016. 

Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.
      

Camaçari/BA, 20 de dezembro de 2016.

FABRÍCIO DE CARVALHO PEREIRA
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE RESULTADO DA 
ENTREVISTA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 
001/2016.
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EDITAL DE RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 

001/2016

O Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
Simplificado, no uso de suas atribuições legais, mediante 
as condições estipuladas neste Edital, em conformidade 
com a Constituição Federal e demais disposições 
atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO, o EDITAL DE 
RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO do Processo 
Seletivo Simplificado aberto pelo Edital nº 001/2016, nos 
seguintes termos:
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FABRÍCIO DE CARVALHO PEREIRA 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2016
ANEXO II DO EDITAL DE RESULTADO FINAL E 
CLASSIFICAÇÃO – AMPLA CONCORRÊNCIA

Art. 1º Fica divulgado no ANEXO I deste Edital, o 
resultado final e a classificação dos candidatos inscritos as 
vagas reservadas as pessoas com deficiência no 
Processo Seletivo Simplificado aberto pelo Edital de 
Abertura nº 001/2016, conforme os critérios estabelecidos 
no item 6.

Art. 2º Fica divulgado no ANEXO II deste Edital, o 
resultado final e a classificação dos candidatos inscritos as 
vagas da ampla concorrência no Processo Seletivo 
Simplificado aberto pelo Edital de Edital de Abertura nº 
001/2016, conforme os critérios estabelecidos no item 6.

Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições contrárias. 

Camaçari/BA, 22 de dezembro de 2016

FABRÍCIO DE CARVALHO PEREIRA 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2016
ANEXO I DO EDITAL DE RESULTADO FINAL E 

CLASSIFICAÇÃO – PCD

CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)

EDITAL DE RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 

001/2016

O Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
Simplificado, no uso de suas atribuições legais, mediante 
as condições estipuladas neste Edital, em conformidade 
com a Constituição Federal e demais disposições 
atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO, o EDITAL DE 
RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO do Processo 
Seletivo Simplificado aberto pelo Edital nº 001/2016, nos 
seguintes termos:

Art. 1º Fica divulgado no ANEXO I deste Edital, o 
resultado final e a classificação dos candidatos inscritos as 
vagas reservadas as pessoas com deficiência no 
Processo Seletivo Simplificado aberto pelo Edital de 
Abertura nº 001/2016, conforme os critérios estabelecidos 
no item 6.

Art. 2º Fica divulgado no ANEXO II deste Edital, o 
resultado final e a classificação dos candidatos inscritos as 
vagas da ampla concorrência no Processo Seletivo 
Simplificado aberto pelo Edital de Edital de Abertura nº 
001/2016, conforme os critérios estabelecidos no item 6.

Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições contrárias. 

Camaçari/BA, 22 de dezembro de 2016
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  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 028/2016
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
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(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);

II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir 
definidos (além dos citados no item anterior):
a ) A g e n t e  d e  C o m b a t e  à s  E n d e m i a s :  
eletroencefalograma (EEG) e Raio X de joelhos (duas 
incidências), com laudo e validade de até 12 meses;
b) Agente Comunitário de Saúde: Raio X de joelhos 
(duas incidências), com laudo e validade de até 12 meses.

Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, dupla 
viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina.

CONVOCADOS:

Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade, através 
do Mandado de Segurança Processo nº 0502232-
34.2016.8.05.0039 convoca as(os) candidatas(os)   
aprovadas(os) para o cargo Agente Comunitário de 
Saúde e Agente de Combate as  Endemias, para 
comparecer na Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (Auditório da SEGOV – 
PRÉDIO VERDE DA PREFEITURA) no período de  16 a 
20/01/2017 das 09h00 às 12h00 e das 13h30min às 
16h00, para apresentação dos seguintes documentos em 
originais e cópias: Diploma (para cargos nível superior), 
Certificado de Especialização (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), Residência Médica (quando 
o cargo exigir conforme Edital de abertura), Carteira do 
Conselho Regional respectivo ou no órgão que 
regulamenta o exercício da profissão,  histórico e 
certificado de conclusão do curso referente à escolaridade 
m í n i m a  e x i g i d a  p a r a  a  f u n ç ã o  c o m  p r é -
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional 
(págs. da foto e o verso), comprovante de residência com 
CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de 
filhos (menores de 21 anos), certidão de nascimento, 
casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo 
masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente. 
Os candidatos convocados deverão as suas expensas 
apresentar os exames médicos admissionais conforme 
Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2013 no 
período estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 do 
edital de Abertura.

OBS. Conforme  os itens 1.3.2 e 1.3.2.1 do Edital de 
Abertura do concurso público 001/2013 os 
convocados para os cargos de Agente de combate as 
endemias e Agente Comunitário de saúde deverão 
participar do Curso de Formação Inicial que tem 
caráter eliminatório. O período, local e data da 
realização do mesmo será posteriormente divulgados 
no site da Prefeitura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 23/01 a 23/02/2017
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA AV. EIXO URBANO CENTRAL, 
S/N, CENTRO, CAMAÇARI/BA (AO LADO DO 
COLEGIO CEMA Jr.) A PARTIR DO DIA 23/01/2016  
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DOS TELEFONES 3622 3819/ 3622 8622 
APÓS ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
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DISPÕE SOBRE PROMOÇÃO 
À SERVIDOR MUNICIPAL

SERVIDOR: JADER LIMA DE FARIAS
CADASTRO: 07000-9   Lotação: SEFAZ
FUNÇÃO: Auditor Fiscal I D
Para Auditor Fiscal II D
DATA: retroativo a 31 de maio de 2016

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA N° 504/2016                                                                                                                            
SERVIDORA: MARIA AUXILIADORA CERQUEIRA                                                                       
CADASTRO: 9967   Lotação: SESAU                                                                                                  
PERIODO AQUISITIVO: 05/01/2009  a 20/01/2014                                                                                  
GOZO: A partir de 05 de Janeiro de 2017.
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 
com fundamento nos Artigos 5º, Inciso II, e 18, Parágrafo 
1º, do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pelo 

oDecreto Municipal n  2.182 de 22 de Maio de 1992, 
CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) Representante(s) 
da(s) Recorrente(s) e o(s) Autuante(s), para 
comparecerem a Sessão Ordinária, na data indicada, para 
Julgamento dos feitos constantes da pauta abaixo 
relacionada:

Data: 05/01/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, localizado à 

oRua Francisco Drumond, s/n , Bairro: Centro, CEP: 
42.800-000 – Camaçari/Ba.

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda
Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

oSaneamento n : 001/2017
oAuto de Infração n : 2.308/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: LOGRL Locação e Reboque Ltda ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oSaneamento n : 002/2017
oAuto de Infração n : 2.265/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer  no per íodo ac ima mencionado,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

www.camacari.ba.gov.br a partir de 29/12/2016

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 29 DE DEZEMBRO DE 
2016.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
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comparecerem a Sessão Ordinária, na data indicada, para 
Julgamento dos feitos constantes da pauta abaixo 
relacionada:

Data: 10/01/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, localizado à 

oRua Francisco Drumond, s/n , Bairro: Centro, CEP: 
42.800-000 – Camaçari/Ba.

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda
Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

oSaneamento n : 009/2017
oAuto de Infração n : 2.269/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Intimus Sportes Ltda
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oSaneamento n : 010/2017
oAuto de Infração n : 2.260/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Via Varejo S/A
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Relator: Sra. Elizangela da Silva Guimarães
oSaneamento n : 011/2017

oAuto de Infração n : 2.259/2016
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: A. P. Lima Consultoria Ltda
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oSaneamento n : 012/2017
oAuto de Infração n : 2.275/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Clavin Construções e Limpeza Ltda ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oSaneamento n : 013/2017
oAuto de Infração n : 2.284/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Francisco Ailton Cedraz
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de Farias
oSaneamento n : 014/2017

oAuto de Infração n : 2.218/2016
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: TASF Montagem e Manutenção LTDA ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio da Conceição Benevides Filho

oSaneamento n : 015/2017
oAuto de Infração n : 2.234/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: ENGIFER Engenharia de Equipamentos
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira
oSaneamento n : 016/2017

Recorrido: Transerman – Transportes e Serviços Ltda
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Reinaldo Passos Moreira

Conselheiro Relator: Sra. Elizangela da Silva Guimarães

oSaneamento n : 003/2017
oAuto de Infração n : 2.288/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Centro de Atividades Sociais, Produtivas e 
Comerciais dos Produtos Autônomos de Camaçari
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oSaneamento n : 004/2017
oAuto de Infração n : 2.294/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Cerâmica Perez Ltda
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de Farias

oSaneamento n : 005/2017
oAuto de Infração n : 2.315/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Mineração Canaan Ltda
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio da Conceição Benevides Filho

oSaneamento n : 006/2017
oAuto de Infração n : 2.316/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Mineração Canaan Ltda
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio da Conceição Benevides Filho

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira
oSaneamento n : 007/2017

oAuto de Infração n : 2.321/2016
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Antonio Luiz Pereira & CIA Ltda
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio da Conceição Benevides Filho

oSaneamento n : 008/2017
oAuto de Infração n : 2.375/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: João Batista dos Passos de Camaçari
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Camaçari, 21 de Dezembro de 2016

Sérgio Sílvio Santos Miranda
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 
com fundamento nos Artigos 5º, Inciso II, e 18, Parágrafo 
1º, do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pelo 

oDecreto Municipal n  2.182 de 22 de Maio de 1992, 
CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) Representante(s) 
da(s) Recorrente(s) e o(s) Autuante(s), para 
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oAuto de Infração n : 2.203/2016
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: MC Bomfim Serviços Prediais Ltda ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Clívio Marcos Pinheiro Sady

oSaneamento n : 017/2017
oAuto de Infração n : 2.202/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: MC Bomfim Serviços Prediais Ltda ME 
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Clívio Marcos Pinheiro Sady

oSaneamento n : 018/2017
oAuto de Infração n : 2.207/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: MC Bomfim Serviços Prediais Ltda ME 
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Clívio Marcos Pinheiro Sady

Camaçari, 21 de Dezembro de 2016

Sérgio Sílvio Santos Miranda
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 
com fundamento nos Artigos 5º, Inciso II, e 18, Parágrafo 
1º, do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pelo 

oDecreto Municipal n  2.182 de 22 de Maio de 1992, 
CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) Representante(s) 
da(s) Recorrente(s) e o(s) Autuante(s), para 
comparecerem a Sessão Ordinária, na data indicada, para 
Julgamento dos feitos constantes da pauta abaixo 
relacionada:

Data: 11/01/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, localizado à 

oRua Francisco Drumond, s/n , Bairro: Centro, CEP: 
42.800-000 – Camaçari/Ba.

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

oSaneamento n : 019/2017
oAuto de Infração n : 2.221/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Gilson Antonio Lourenço Trindade
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oSaneamento n : 020/2017
oAuto de Infração n : 2.360/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: E F de Souza e CIA Ltda ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Deives Sampaio Pires

oSaneamento n : 021/2017
oAuto de Infração n : 2.325/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: M D'Ajuda Goes Lima Representações ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Relator: Sra. Elizangela da Silva Guimarães

oSaneamento n : 022/2017
oAuto de Infração n : 2.219/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Dominium Qualidade & Tecnologia Ltda EPP
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Mário Pascoal da Silva Tavares Hasselmann

oSaneamento n : 023/2017
oAuto de Infração n : 2.217/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Dominium Qualidade & Tecnologia Ltda EPP
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Mário Pascoal da Silva Tavares Hasselmann

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de Farias

oSaneamento n : 024/2017
oAuto de Infração n : 2.379/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: J S C Almeida Serviços
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oSaneamento n : 025/2017
oAuto de Infração n : 2.341/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: DEVAN Produções Eventos e Publicidade Ltda
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira

oSaneamento n : 026/2017
oAuto de Infração n : 2.335/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Charmoniks Empreendimentos Ltda ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oSaneamento n : 027/2017
oAuto de Infração n : 2.206/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Power Serviços de Informática EIRELI ME 
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Marcílio da Silva Meireles

Camaçari, 21 de Dezembro de 2016

Sérgio Sílvio Santos Miranda
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - RETIFICADO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 
com fundamento nos Artigos 5º, Inciso II, e 18, Parágrafo 
1º, do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pelo 

oDecreto Municipal n  2.182 de 22 de Maio de 1992, 
CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) Representante(s) 
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da(s) Recorrente(s) e o(s) Autuante(s), para 
comparecerem a Sessão Ordinária, na data indicada, para 
Julgamento dos feitos constantes da pauta abaixo 
relacionada:

Data: 25/01/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, localizado à 

oRua Francisco Drumond, s/n , Bairro: Centro, CEP: 
42.800-000 – Camaçari/Ba.

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda
Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

oSaneamento n : 028/2017
oAuto de Infração n : 2.345/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Condomínio Edifício Parente Center
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: José Maurício Borges de Menezes

oSaneamento n : 029/2017
oAuto de Infração n : 2.313/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: GROU Viagens e Turismo Ltda
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Deives Sampaio Pires

Conselheiro Relator: Sra. Elizangela da Silva Guimarães

oSaneamento n : 030/2017
oAuto de Infração n : 2.369/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: F I G Comércio e Serviços de Alimentos Ltda 
ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oSaneamento n : 031/2017
oAuto de Infração n : 2.368/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Fábio Santos Amorim
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oSaneamento n : 032/2017
oAuto de Infração n : 2.371/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: HGIG Comércio e Serviços Ltda
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de Farias

oSaneamento n : 033/2017
oAuto de Infração n : 2.372/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Patrimonial Trinka Ltda
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 706/2016
oAuto de Infração n : 14.052/2013

Recorrente: Concessionária Bahia Norte S/A
Recorrido: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Assunto: TRSD

Autuante: Reinaldo Passos Moreira

oRecurso n : 461/2016
oAuto de Infração n : 360/2015

Recorrente: Sociedade Simples Nossa Senhora da 
Conceição Imóveis e Administração Ltda
Recorrido: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Assunto: ITIV
Autuante: Deives Sampaio Pires

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira
oSaneamento n : 034/2017

oAuto de Infração n : 2.378/2016
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Downn Eventos e Publicidade Ltda ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oSaneamento n : 035/2017
oAuto de Infração n : 2.168/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Lojas Americanas S/A 
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Camaçari, 27 de Dezembro de 2016

Sérgio Sílvio Santos Miranda
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 
com fundamento nos Artigos 5º, Inciso II, e 18, Parágrafo 
1º, do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pelo 

oDecreto Municipal n  2.182 de 22 de Maio de 1992, 
CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) Representante(s) 
da(s) Recorrente(s) e o(s) Autuante(s), para 
comparecerem a Sessão Ordinária, na data indicada, para 
Julgamento dos feitos constantes da pauta abaixo 
relacionada:

Data: 26/01/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, localizado à 

oRua Francisco Drumond, s/n , Bairro: Centro, CEP: 
42.800-000 – Camaçari/Ba.
Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda
Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

oSaneamento n : 036/2017
oAuto de Infração n : 2.154/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Sindicato dos Trabalhadores em Montagem 
Industrial em Geral de Camaçari e Região SINTIMMM
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio da Conceição Benevides Filho

oRecurso n : 164/20176
oAuto de Infração n : 13.922/2013

Recorrente: MEDABIL Sistemas Construtivos S/A
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: ISSRF

PÁGINA 22 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 704 - de 24 a 30 de Dezembro de  2016 - 



Autuante: Aloísio da Conceição Benevides Filho

Conselheiro Relator: Sra. Elizangela da Silva Guimarães

oSaneamento n : 037/2017
oAuto de Infração n : 2.167/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Cristiane Sales da Silva 92293662500
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oSaneamento n : 038/2017
oAuto de Infração n : 2.166/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Foko Ambiental Ltda ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de Farias

oSaneamento n : 042/2017
oAuto de Infração n : 2.187/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: P H Moura Locação e Concretagem Ltda ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Mário Pascoal da Silva Tavares Hasselmann

oRecurso n : 321/2016
oAuto de Infração n : 468/2015

Recorrente: BASF S/A
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: ISSRF
Autuante: Luciano de Freitas Lopes

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira

oSaneamento n : 039/2017
oAuto de Infração n : 2.172/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Dallas Construções e Serviços Ltda ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio da Conceição Benevides Filho

oSaneamento n : 040/2017
oAuto de Infração n : 2.171/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Dallas Construções e Serviços Ltda ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio da Conceição Benevides Filho

oSaneamento n : 041/2017
oAuto de Infração n : 2.170/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Dallas Construções e Serviços Ltda ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio da Conceição Benevides Filho

Camaçari, 21 de Dezembro de 2016

Sérgio Sílvio Santos Miranda
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 
com fundamento nos Artigos 5º, Inciso II, e 18, Parágrafo 
1º, do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pelo 

oDecreto Municipal n  2.182 de 22 de Maio de 1992, 
CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) Representante(s) 
da(s) Recorrente(s) e o(s) Autuante(s), para 
comparecerem a Sessão Ordinária, na data indicada, para 
Julgamento dos feitos constantes da pauta abaixo 
relacionada:
Data: 31/01/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, localizado à 

oRua Francisco Drumond, s/n , Bairro: Centro, CEP: 
42.800-000 – Camaçari/Ba.

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda
Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

oRecurso n : 251/2016
oAuto de Infração n : 501/2015

Recorrente: Sertenge S/A
Recorrido: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Assunto: ISSH
Autuante: Nelson Gabriel de Jesus Filho

oRecurso n : 133/2016
oAuto de Infração n : 502/2015

Recorrente: Sertenge S/A
Recorrido: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Assunto: ISSH
Autuante: Nelson Gabriel de Jesus Filho

Conselheiro Relator: Sra. Elizangela da Silva Guimarães
oSaneamento n : 045/2017

oAuto de Infração n : 2.182/2016
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Antonio de Jesus Reis ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Mário Pascoal da Silva Tavares Hasselmann

oSaneamento n : 265/2016
oAuto de Infração n : 303/2015

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Fortalle Assessoria Contábil Ltda ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Reinaldo Passos Moreira

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de Farias
oRecurso n : 703/2016

oAuto de Infração n : 990/2015
Recorrente: Vertical Engenharia Ltda
Recorrido: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Assunto: ITIV
Autuante: Deives Sampaio Pires

oRecurso n : 724/2016
oAuto de Infração n : 1.067/2015

Recorrente: Vertical Engenharia Ltda
Recorrido: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Assunto: TFF
Autuante: Deives Sampaio Pires

oRecurso n : 725/2016
oAuto de Infração n : 987/2015

Recorrente: Vertical Engenharia Ltda
Recorrido: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Assunto: TFF
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Autuante: Deives Sampaio Pires

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira
oSaneamento n : 043/2017

oAuto de Infração n : 2.211/2016
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: José Adilson de Jesus ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

oSaneamento n : 044/2017
oAuto de Infração n : 2.199/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Recorrido: Escola Semeando o Saber Ltda ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Camaçari, 21 de Dezembro de 2016

Sérgio Sílvio Santos Miranda
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

RESOLUÇÃO N° 026/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 

autos do RECURSO de nº 026/2016, vinculado ao 

PROCESSO nº 1226/2015, que tem como Contribuinte 

MARIA DO PERPETUO SOCORRO BORGES DA COSTA 

NUNES , na sessão ordinária do dia 26.01.2016, Decidiu, 

À UNANIMIDADE, VOTO PELA PROCEDÊNCIA DO 

AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, 28 de abril de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis

Presidente do Conselho

Cad. 39.964

RESOLUÇÃO N° 154/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 

autos do RECURSO de nº 165/2015, vinculado ao 

PROCESSO nº 00358/2015, que tem como Contribuinte 

CASA MINAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 

na sessão ordinária do dia 15.03.2016, Decidiu, À 

UNANIMIDADE, POR DAR PROVIMENTO AO 

RECURSO DE OFÍCIO E REFORMAR A DECISÃO DA 

JUNTA DE JULGAMENTOS DECLARANDO A 

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

 

Camaçari, 28 de abril de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis

Presidente do Conselho

Cad. 39.964

RESOLUÇÃO N° 169/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 

autos do RECURSO de nº 128/2016, vinculado ao 

PROCESSO nº 00314/2015, que tem como Contribuinte 

LOFTS – PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÃO LTDA na 

sessão ordinária do dia 22.03.2016, Decidiu, À 

UNANIMIDADE, POR REFORMAR PARCIALMENTE A 

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL 

DE CONTRIBUINTES PARA MANTER A DECISÃO 

PROFERIDA PELA JUNTA DE JULGAMENTO DE 

PROCESSOS F ISCAIS DETERMINANDO O 

CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO n. 

314/2015 E O ARQUIVAMENTO DESTE PROCESSO 

DEVIDO À PERDA DO OBJETO PRETENDIDO.

 

Camaçari, 28 de abril de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis

Presidente do Conselho

Cad. 39.964

RESOLUÇÃO N° 170/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 

autos do RECURSO de nº 711/2015, vinculado ao 

PROCESSO nº 12385/2015, que tem como Contribuinte 

VOITH SERVIÇOS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA na 

sessão ordinária do dia 22.03.2016, Decidiu, À 

UNANIMIDADE, JULGAR EXTINTO O PROCESSO EM 

FACE DA PERDA DO OBJETO.

Camaçari, 28 de abril de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis

Presidente do Conselho

Cad. 39.964

PORTARIA Nº. 036/2016
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 - Instituir a Instrução Normativa do “Manual de 
Auditoria SUS – Camaçari- Orientações Básicas”, a ser 
utilizado pelos Auditores em Saúde.

Parágrafo único. A Instrução Normativa que trata o caput 
deste artigo estará em anexo a presente portaria, e deverá 
ser observada pelos auditores lotados na Auditoria SUS 
do Município de Camaçari.
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Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogadas 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 Luís Silva Couto
Secretário de Saúde

ANEXO I DA PORTARIA Nº 36/2016 DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 2016.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art.1º A presente Instrução Normativa visa aprimorar e 
n o r m a t i z a r  o  p r o c e s s o  d e  t r a b a l h o  d a  
Auditoria/SUS/Camaçari através das orientações do 
“Manual de Auditoria SUS Camaçari – Orientações 
Básicas”, no Anexo I, cujo objetivo é definir os princípios, 
padrões e atividades que orientam a realização das 
auditorias em saúde no município.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º A AUDITORIA SUS CAMAÇARI tem jurisdição no 
Município de Camaçari e abrange todos os atos de:
I - pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, que atuem na área hospitalar, ambulatorial, de 
apoio diagnóstico e terapêutico, sujeitos ao controle e 
fiscalização do SUS;

II - perda ou outra irregularidade de que resulte em dano 
ao SUS ou ao Fundo Nacional, Estadual e/ou Municipal de 
Saúde;

III - todos aqueles que devam prestar contas ao SUS ou 
cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por 
expressa disposição da lei.

CAPÍTULO III
BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 3º A presente Instrução Normativa integra o conjunto 
de ações de responsabilidade da Secretaria do Município 
de Camaçari/BA sobre os quais dispõem:

I - O Art. 197 da Constituição da República Federal – “As 
ações e serviços de saúde são de relevância pública, 
cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou por meio de terceiros e também por 
pessoa física ou jurídica de direito privado”;

II - O Art. 16, parágrafo XIX da Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990 que estabelece o Sistema Nacional de 
Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do 
SUS, em todo o território nacional, em cooperação técnica 
com os Estados, Municípios e Distrito Federal;

III - A Lei Municipal nº 414 de 23 de outubro de 1998, que 
instituiu o Sistema Municipal de Auditoria do Sistema 
Único de Saúde – Camaçari;

IV – A Lei nº 9784 de 29 de janeiro de 1999, que regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal;

V- A Lei nº 874 de 04 de abril de 2008, que institui o Plano 
de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores 
Públicos do Quadro de Provimento Efetivo da 
Administração Direta do Município de Camaçari e dá 
outras providências;

VI - A Portaria/MS nº 1.034 de 05 de maio de 2010, que 
dispõe sobre a participação complementar dos serviços 
de assistência à saúde no âmbito do SUS, Pacto pela 
Saúde e legislação em vigor;

VII – A Lei nº 12.209 de 20 de abril de 2011, que dispõe 
sobre o processo administrativo, no âmbito da 
Administração direta e das entidades da Administração 
indireta, regidas pelo regime de direito público, do Estado 
da Bahia, e dá outras providências;

VIII - O Sistema Nacional de Auditoria - SNA, instituído 
pelo art. 6º da Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993, 
regulamentado pelo Decreto nº 1651, de 28 de setembro 
de 1995;

IX - O papel da Auditoria na fiscalização e cumprimento do 
Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 que regulamenta 
a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que instituiu o 
acordo de colaboração entre entes federativos – COAP 
(Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde);

X – As normas de auditoria do Tribunal de Contas da 
União, atualizadas pelo anexo da portaria-TCU nº 280, de 
8 de dezembro de 2010 (alterada pela portaria-TCU nº 
168, de 30 de junho de 2011);

XI – As Orientações Básicas de Auditoria do SUS, 
elaborada pelo Departamento Nacional de Auditoria do 
SUS (Denasus), em 2011, objetivando subsidiar os 
processos de trabalho dos auditores que integram o 
Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SNA), em 
consonância com as diretrizes da Política Nacional de 
Gestão Estratégica e Participativa (ParticipaSUS);

XII – A Portaria nº015 de 30 de junho de 2011 que institui o 
Regulamento da Auditoria SUS Camaçari;

XIII – O Caderno de Orientações Técnicas sobre 
Devolução de Recursos em Auditoria do Sistema Único de 
Saúde – SUS, elaborado pelo Departamento Nacional de 
Auditoria do SUS (Denasus), em 2014, com a finalidade 
subsidiar os auditores do Sistema Nacional de Auditoria 
(SNA) com informações, orientações e a padronização da 
linguagem em situações em que as equipes de auditorias 
constatarem e evidenciarem utilização de recursos 
transferidos que configurarem em proposição de 
devolução de recursos;

XIV – Orientações sobre Auditoria do SUS no Contexto do 
SNA: qualificação do relatório de auditoria, elaborada pelo 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), 
em 2015, com a finalidade de qualificar o processo de 
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auditoria do SUS, em especial do relatório de auditoria;

XV – A Portaria/Camaçari nº 015 de 01 de março de 2016, 
que institui a Instrução Normativa para a padronização de 
instrumentos de Avaliação a ser utilizados pela Auditoria 
SUS do Município de Camaçari durante as auditorias dos 
serviços de saúde.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 4º Ficam sujeitas as regras estabelecidas nesta 
Instrução Normativa toda a rede de saúde pública ou 
credenciada ao SUS – Sistema Único de Saúde do 
município de Camaçari/BA.

Art. 5º Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos 
assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação a 
legislação em vigor, bem como manter o processo de 
melhoria contínua.

Parágrafo único. A utilização do “Manual de Auditoria 
SUS Camaçari - Orientações Básicas” não limita a 
atuação dos auditores na observância de fatos ou 
ocorrências que forem considerados relevantes durante 
as atividades de auditoria.

Art. 6º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data 
da sua publicação.ANEXO I DA INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 001/2016.

“Manual de auditoria SUS Camaçari – Orientações 
Básicas”

1. INTRODUÇÃO À AUDITORIA DO SUS CAMAÇARI
O Sistema Único de Saúde (SUS), que teve suas bases 
lançadas na Constituição Federal de 1988 e sua 
implantação iniciada na década de 1990, propõe-se a 
oferecer atendimento integral à população por meio de 
gestão descentralizada com a participação da União, dos 
estados e dos municípios brasileiros.
O Sistema Nacional de Auditoria (SNA), por meio de suas 
atividades de controle, desempenha papel fundamental 
para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde 
prestados pelo SUS. Entre as atividades executadas pelo 
SNA estão as auditorias, instrumentos com grande 
potencial para detectar falhas, irregularidades e 
oportunidades de melhoria na gestão do SUS, desde que 
realizadas observando-se princípios, métodos e técnicas 
apropriados.
O foco do trabalho do auditor é verificar em que medida 
uma situação encontrada se distancia do que deveria ser 
mediante os critérios estabelecidos nas leis, normas e 
portarias regulamentadas no âmbito nacional, estadual e 
municipal.
Enquanto componente municipal do SNA, a Auditoria 
SUS Camaçari, instituída pela Lei Municipal nº 414 de 
23 de outubro de 1998, se propõe a contribuir com a 
utilização racional dos recursos em saúde, 
fortalecimento do SUS municipal e melhoria da 
qualidade dos serviços aos camaçarienses.

1.1 Processo de auditoria 
As Normas de Auditoria do TCU definem auditoria da 
seguinte forma:

Auditoria e ́ o processo sistemat́ico, documentado e 
independente de se avaliar objetivamente uma situaçaõ 
ou condiçaõ para determinar a extensaõ na qual criteŕios 
sa ̃o atendidos, obter evidências quanto a esse 
atendimento e relatar os resultados dessa avaliaçaõ a um 
destinataŕio predeterminado (TCU, 2011).

Desse modo, o objetivo da auditoria é comparar uma 
determinada situação real (encontrada) com uma situação 
desejada (critério), e dizer de maneira inequívoca o quão 
distante elas estão. Trata-se de identificar o critério, obter 
a melhor descrição possível da situação atual que permita 
essa comparação, e então confrontar situação e critério 
(BRASIL, 2015).
De forma resumida pode-se dizer que o processo de 
auditoria possui três fases principais: um planejamento, 
que objetiva delimitar o escopo da auditoria, definir a 
estratégia metodológica a ser adotada e estimar os 
recursos e o prazo necessários a sua operacionalização; a 
realização das atividades propriamente ditas, que é a fase 
de execução; e por fim a elaboração do relatório, que 
ap resen ta  as  cons ta tações ,  conc lusões  e  
encaminhamentos.
A auditoria, na concepção trazida pelo Sistema Nacional 
de Auditoria (SNA), é um instrumento de qualificação da 
gestão que visa fortalecer o Sistema Único de Saúde 
(SUS) por meio de recomendações e orientações ao 
gestor para a alocação e utilização adequada dos 
recursos, a garantia do acesso e a qualidade da atenção à 
saúde oferecida aos cidadãos. Auditoria é vista como um 
meio para que o SNA possa ampliar o diálogo com as 
políticas públicas de modo a gerar melhoria dos 
indicadores epidemiológicos e de bem-estar social, e no 
acesso e na humanização dos serviços (BRASIL, 2011).
Nesse contexto, as finalidades da auditoria do SUS de 
Camaçari consistem em:

· Aferir a observância dos padroẽs estabelecidos de 

qualidade, quantidade, custos e gastos da atençaõ a ̀

saud́e na rede própria e privada conveniada ao SUS;

· valiar o funcionamento de programa, instituiçaõ, serviço 

ou setor auditado, objetivando a melhoria dos 

procedimentos, por meio da detecçaõ de desvios dos 

padroẽs estabelecidos;

· Avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade dos 

serviços de saud́e prestados a ̀populaçaõ;

·  Produzir informaçoẽs para subsidiar o planejamento das 

açoẽs que contribuam para o aperfeiçoamento do SUS 

municipal.

1.2 Classificação das Auditorias 

1.2.1 Quanto à origem:

a) auditoria regular ou ordinária:
Realizada em caráter de rotina. É periódica, sistemática e 
previamente programada, com vistas à análise e 
verificação de todas as fases específicas de uma 
atividade, ação ou serviço.

b) auditoria especial ou extraordinária:
Realizada para atender a apuração das denúncias, 
indícios de irregularidades, para verificação de atividade 
específica. Visa à avaliação e o exame de fatos em área e 
períodos determinados. Aqui se incluem os exames 
realizados por peritos especializados em determinadas 
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áreas de atuação profissional, designados por autoridade 
competente, com emissão de laudo pericial.

As auditorias serão realizadas a partir de demandas 
internas ou por solicitação de terceiros (Secretaria 
Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e 
Ouvidoria SUS/Camaçari).

1.2.2 Quanto ao objeto:

a) Serviços de Saúde: objetiva avaliar a estrutura, o 
processo e o resultado das unidades prestadoras de 
serviços assistenciais sejam públicas ou privadas, 
contratadas ou conveniadas.

b) Contratos e convênios: objetiva avaliar a regularidade 
dos contratos e convênios sob os aspectos da 
formalização, execução e aplicação dos recursos 
financeiros.

1.2.3 Quanto à forma:

a) Própria: ação realizada por auditores da Auditoria do 
SUS/CAMAÇARI/BA.

b) Compartilhada: ação conjunta realizada com a 
participação de auditores de outras instituições de 
controle interno ou externo, devidamente conveniada.

c) Integrada: ação realizada com a participação de 
auditores de outros componentes do SNA.

1.2.4  Quanto à execução:

a) Auditoria analítica:

É o conjunto de procedimentos especializados que 
consistem na análise de relatórios, processos e 
documentos, para avaliar e verificar se o serviço ou a 
gestão e atende as normas preconizadas (legislação 
vigente), aferindo a eficácia, a eficiência e a efetividade 
dos serviços prestados, garantindo os direitos dos 
cidadãos. Possibilita a coleta de informações visando 
propor e subsidiar a programação ou a realização de uma 
auditoria operativa. Consiste na realização das seguintes 
atividades:

· Análise pormenorizada de documentos, relatórios e a 

verificação de dados e informações, visando a análise e 

diagnóstico do objeto da auditoria, com a finalidade de 

melhor planejar a fase operativa da auditoria; 

· Definição do escopo do trabalho, inclusive as unidades 

que deverão ser visitadas; 

· Elaboração e organização dos “instrumentos de 

trabalho” (documentos, relatórios extraídos de sistemas 

informatizados, planilhas) de acordo com o objeto 

principal da auditoria;

· Elaboração do relatório analítico a partir das informações 

levantadas nessa fase.

b) Auditoria operativa:

É o conjunto de procedimentos especializados que 
consiste na verificação do atendimento aos requisitos 
legal-normativos, que regulamentam os sistemas e 

atividades relativas à área da saúde, através do exame 
direto dos fatos, documentos e situações, para determinar 
a adequação, a conformidade e a eficácia dos processos 
em alcançar os objetivos.

1.3 Princípios éticos e profissionais do auditor 

O auditor é responsável por seus atos não apenas para a 
administração a que presta serviço, mas também perante 
os usuários das atividades desta organização. Em sua 
rotina de trabalho deve apoiar-se em evidências que 
permitam demonstrar a realidade e a veracidade dos 
fatos, de documentos ou das situações examinadas, 
permitindo a emissão de opiniões com bases consistentes 
e objetivas.

Para que o auditor possa desempenhar bem sua missão, é 
essencial observar os princípios éticos e profissionais que 
fundamentam a sua atividade. Tais princípios devem ser 
assegurados tanto pelo órgão de auditoria, quanto pela 
atitude e comportamento do auditor.

a) Comportamento ético:

O auditor deve, como servidor público, comprometer-se a 
proteger os interesses da sociedade e a respeitar as 
normas de conduta que regem os servidores públicos.

Agindo com integridade, o auditor pode lidar 
adequadamente com as pressões para violar princípios 
éticos, que podem advir de interesses conflitantes de 
gestores, autoridades governamentais e de outros 
possíveis interessados, de maneira que consiga priorizar 
suas responsabilidades para com o interesse público.

b) Imparcialidade:

O auditor deve se abster de intervir em casos onde haja 
conflito de interesses que possam influenciar a 
imparcialidade do seu trabalho e a isenção do seu 
julgamento, não devendo tomar partido ou emitir opiniões.

O profissional deverá declarar impedimento ou suspeição 
nas situações que possam afetar o desempenho de suas 
funções com imparcialidade, comunicando o fato a seus 
superiores.

c)  Objetividade:

Na execução de suas atividades, o auditor deve adotar 
métodos e procedimentos reconhecidos e aceitos para 
obter e organizar evidências, formar convicção sobre as 
situações examinadas e emitir opinião tecnicamente 
fundamentada. As constatações e conclusões de auditoria 
devem estar sustentadas pelas evidências coletadas. As 
análises devem estar bem documentadas, a ponto de 
poderem ser reproduzidas. Os resultados devem ser 
obtidos por qualquer pessoa que aplique os mesmos 
métodos, aos mesmos objetos, em situações 
semelhantes.

d) Competência e capacidade profissional:

Auditoria é um trabalho multidisciplinar e complexo, que 
exige dos membros da equipe de auditoria o 
conhecimento, as habilidades e a competência 
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necessários para concluir com êxito uma atividade.

Requer compreensão e experiência prática acerca do tipo 
de auditoria que está sendo realizada, familiaridade com 
as normas e a legislação aplicáveis, entendimento das 
operações da entidade auditada e habilidade para exercer 
julgamento profissional. A atuação do auditor exige a 
atualização constante de suas competências e 
conhecimentos técnicos aplicáveis à auditoria.
 

e) Zelo profissional:

O auditor deve exercer devido zelo profissional ao planejar 
e executar auditorias de forma diligente, focada nos 
objetivos estabelecidos, buscando evitar qualquer 
conduta que possa desacreditar seu trabalho.

Atuar com zelo implica observar normas e procedimentos 
que se aplicam à sua função, agir com prudência, 
habilidade e atenção de modo a reduzir ao mínimo a 
margem de erro.

f) Sigilo:

O auditor deve utilizar os dados e as informações que 
obteve no desempenho de sua função apenas na 
execução dos serviços que lhes foram confiados. Salvo 
determinação legal ou autorização expressa da 
administração superior, nenhum documento, dado ou 
informação poderá ser fornecido ou revelado a terceiros, 
nem deles poderá utilizar-se o auditor, direta ou 
indiretamente, em proveito pessoal ou de terceiros. Trata-
se de regra imperativa e indeclinável no exercício das 
atividades. 

2 DAS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES

2.1 Do Gestor do SUS/CAMAÇARI em relação às 

atividades da Auditoria

· Aprovar a programação das atividades da 

AUDITORIA/SUS/CAMAÇARI;

· Dar encaminhamento e exigir execução das conclusões 

dos processos da AUDITORIA/SUS/CAMAÇARI;

· Apreciar pedido de revisão de processo administrativo 

ou de recurso hierárquico;

· Aplicar penalidade prevista em contrato e convênio e 

outros ajustes, conforme conclusão do processo de 

auditoria ou administrativo, respeitadas as disposições 

legais;

· Suspender ou propor à autoridade superior do município 

a suspensão temporária do direito de a pessoa física ou 

jurídica contratar com a administração municipal;

2.2 Do Gestor da AUDITORIA/SUS/CAMAÇARI

· Garantir o encaminhamento das conclusões dos 

processos da Auditoria;

· Propor suspender ou reduzir, quando for o caso, o 

encaminhamento de usuário do SUS/CAMAÇARI, ao 

prestador contratado ou conveniado, até a correção da 

irregularidade apontada pela supervisão ou auditoria;

·  Z e l a r  p e l a  e f i c i ê n c i a  e  e f i c á c i a  d a  

AUDITORIA/SUS/CAMAÇARI;

· Acionar a autoridade competente quando o processo de 

auditoria concluir pela punição;

· Dar  encaminhamen to  aos  p rocessos  da  

AUDITORIA/SUS/CAMAÇARI;

· Emitir, com vistas à hierarquia do procedimento, 

Proposição de Ressarcimento, por distorções detectadas 

no faturamento do prestador;

·  Sugerir multas pecuniárias, de acordo com a relação de 

graduação de infração e penalidade adotadas pela 

SESAU/CAMAÇARI, respeitadas as disposições 

contratuais;

· Definir, juntamente com a equipe de Auditores, a 

p r o g r a m a ç ã o  p a r a  a s  a t i v i d a d e s  d a  

AUDITORIA/SUS/CAMAÇARI;

· Articular com a equipe de Auditores, de modo a não 

haver superposição de atividades e garantir agilidade nos 

encaminhamentos;

·  Assessorar o Gestor do SUS/CAMAÇARI;

· Responsabilizar-se pela execução de todo o processo de 

trabalho, em nível municipal, por seus resultados finais, 

alicerçados nos princípios da legalidade, legitimidade, 

economicidade e razoabilidade dos contratos, convênios, 

ajustes e outros instrumentos que envolvam a prestação 

de serviços;

· Definir, planejando juntamente com a equipe de 

auditores, estratégias e metas a serem implementadas na 

busca da consolidação do SUS/CAMAÇARI;

· Designar a equipe de auditores responsável pela 

apuração de denúncia, infração ou distorção, assim como, 

as auditorias especiais e de rotina, determinando prazo 

para execução dos trabalhos;

· Estabelecer critérios na formação das equipes de 

auditores;

· Promover rotatividade entre os auditores, evitando a 
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realização de auditorias pelas mesmas equipes aos 

mesmos prestadores;

· Desempenhar outras atribuições afins.

2.2 Do Auditor em Saúde

Incumbe aos auditores em saúde realizar auditoria nas 
unidades de saúde, verificando o cumprimento da 
legislação e das normas inerentes à organização, ao 
funcionamento e a correta aplicação dos recursos do 
Sistema Único de Saúde - SUS, acompanhando a 
execução e desempenho de procedimentos e ações de 
saúde, da rede própria e complementar do Município, 
analisando contratos, convênios e documentos 
congêneres.
 
Dentre as atribuições comuns aos cargos de Auditor em 
Saúde (contador, enfermeiro, farmacêutico bioquímico, 
odontólogo e médico) estão:

· Desempenhar suas atribuições em estreita observância 

às disposições normativas da Administração Pública e a 

este regulamento;

· Desenvolver ações de controle, avaliação e auditoria das 

atividades relativas à prestação de serviços do Sistema 

Único de Saúde – SUS;

·   Apreciar a legalidade, a legitimidade, a economicidade 

e a razoabilidade de contratos, convênios e documentos 

congêneres, analisando processos, documentações e 

relatórios gerenciais do Sistema de Informação 

Ambulatorial – SIA e do Sistema de Informação Hospitalar 

– SIH e de outros sistemas de prestadores de serviços que 

lhe venham a substituir;

· Contribuir para a melhoria progressiva da assistência à 

saúde, fornecendo subsídios para o planejamento de 

ações que favoreçam o aperfeiçoamento do SUS, zelando 

pela qualidade, propriedade e efetividade dos serviços de 

saúde prestados a população;

·  Manter a Coordenação da auditoria informada, acerca 

do andamento das atividades de auditoria sob sua 

responsabilidade;

·  Cumprir os prazos para execução das atividades, 

justificando, por escrito, quando do seu não cumprimento;

· Fundamentar os trabalhos e ações de auditoria por meio 

de documentos e/ou informações, que permitam a 

comprovação do fato examinado;

· Instruir os processos com a documentação relativa às 

constatações apontadas nos relatórios das auditorias, 

assegurando o cumprimento formal dos procedimentos 

processuais;

· Requerer do auditado, sempre que necessário, a 

apresentação de justificativas e/ou esclarecimentos sobre 

indícios de não-conformidades detectadas durante a 

auditoria objetivando embasar a elaboração do Relatório 

de Auditoria; 

· Comunicar em tempo hábil à Coordenação da auditoria 

os fatos constatados em auditoria que exijam adoção de 

providências urgentes para preservação dos direitos dos 

cidadãos e dos recursos públicos; 

·  Verificar as causas das distorções constatadas em 

auditoria e recomendar medidas corretivas e/ou 

saneadoras e, quando necessário, sugerir medidas a fim 

de fortalecer o sistema de controle do órgão ou entidade 

auditada; 

· Realizar auditorias programadas para verificação “in 

loco” da qualidade da assistência prestada aos pacientes 

do SUS, verificando estrutura física, recursos humanos, 

fluxos, instrumentais e materiais necessários para 

realização de procedimentos nas unidades de saúde sob 

gestão municipal;

· Examinar fichas clínicas, prontuários, exames e demais 

documentações do paciente que comprovem a sua 

adequação consoante as normas vigentes do SUS.

·  Analisar a aplicação dos recursos do SUS com o que 

determina as normas e a legislação;

· Analisar e avaliar contratos, convênios e documentos 

congêneres que orientam repasse de verbas do SUS às 

entidades públicas, filantrópicas ou privadas, verificando 

sua legalidade e obediência às normas do SUS;

· Zelar pela conservação e pela utilização racional e 

efetiva dos equipamentos de natureza permanente bem 

como, pela distribuição e controle dos materiais sujeitos 

ao regime de estocagem em observância aos 

procedimentos para inventário estabelecidos;

· Elaborar o relatório de auditoria de forma consistente, 

legalmente fundamentado, e em conformidade com os 

padrões adotados pela Auditoria e com os procedimentos 

do Sistema Informatizado de Auditoria utilizado e 

encaminhar à coordenação de auditoria; 

· Recomendar, com a devida fundamentação, sanções à 

pessoa física ou jurídica, contratada, conveniada ou 

credenciada, de acordo com os termos de ajustes 

firmados com o SUS CAMAÇARI BA e com a legislação 

vigente; 

· Elaborar proposição de devolução de recursos e 
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recomendar aplicação das penalidades propostas;

· Realizar a análise da defesa e/ou das justificativas 

apresentadas pelos auditados;

· Notificar tempestivamente à Coordenação de auditoria 

quaisquer tentativas de ingerência ou obstrução ao 

exercício legal das atividades de auditoria;

· Realizar auditorias especiais para apurar denúncias ou 

indícios de irregularidades junto aos gestores e/ou 

prestadores de serviço do SUS;

· Apresentar sugestões visando modificar processos de 

controle obsoletos, insuficientes, excessivos ou 

dispendiosos em relação ao valor ou serviço controlado;

 

· Participar de programas de capacitação, treinamento 

e/ou aperfeiçoamento promovidos pela Auditoria do SUS; 

·  Participar das reuniões da sua coordenação, 

justificando a ausência quando necessitar;

 

· Coordenar a equipe de auditoria, quando demandado;

· Exercer outras responsabilidades/atribuições correlatas.

3  PLANEJAMENTO DE AUDITORIA 

3.1  Planejamento da Auditoria SUS Camaçari

O planejamento não consiste apenas em um simples 
exercício de projeção de metas futuras, mas em uma ação 
estratégica da gestão pública que tem por objetivo 
reorientar os programas e os projetos governamentais de 
forma a ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade da 
ação das políticas de saúde.

O processo de planejamento no SUS é de 
responsabilidade de cada ente federado, a ser 
desenvolvido de forma contínua, articulada, ascendente, 
integrada e solidária, entre as três esferas de governo, na 
medida em que visa dar direcionalidade à gestão pública 
da saúde.

Assim, os entes da Federação devem, obrigatoriamente, 
realizar atividades de planejamento. Os Municípios, a 
partir das necessidades locais, das diretrizes 
estabelecidas pelos Conselhos Municipais de Saúde, das 
prioridades estaduais e nacionais, elaboram, 
implementam e avaliam seu planejamento municipal.

Nesse processo, os instrumentos de planejamento da 
saúde — o Plano de Saúde e suas respectivas 
Programações Anuais e o Relatório de Gestão — devem 
orientar, no que se refere à política de saúde, a elaboração 
dos instrumentos de planejamento de governo — Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
Lei Orçamentária Anual (LOA), definidos a partir do art. 
165 da CF.

Cabe ao PPA a definição das diretrizes, objetivos e metas 
da Administração Pública relativas às despesas de capital 
e aos gastos correntes delas derivados, ou seja, o PPA 
sintetiza as estratégias de médio prazo e as 
operacionaliza por meio dos programas que o constituem.

O planejamento da Auditoria/SUS/Camaçari considera as 
ações prioritárias definidas pelo município. Dessa forma, 
participa da elaboração do PPA para definição das metas e 
ações da auditoria para os próximos quatro anos.

O Plano de Saúde é o instrumento central de 
planejamento para definição e implementação de todas as 
iniciativas no âmbito da saúde para o período de quatro 
anos. Portanto, as ações planejadas pela Auditoria SUS 
Camaçari devem estar previstas também nesse 
instrumento de planejamento municipal.

Anualmente é elaborada a Programação Anual de Saúde 
(PAS), que contém as ações que contribuem para o 
alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do 
Plano de Saúde, as metas anuais para cada ação definida, 
os indicadores utilizados no monitoramento e na avaliação 
da programação e os recursos orçamentários necessários 
para o seu cumprimento.

Ainda no âmbito do planejamento é elaborado anualmente 
um Plano de Trabalho, que se constitui em um instrumento 
de monitoramento da gestão.

3.2  Programação

A programação se constitui na etapa em que são definidas 
e detalhadas as ações e atividades a serem realizadas, 
concomitante ao estabelecimento dos mecanismos de 
acompanhamento e avaliação periódica dos resultados 
alcançados.

Dessa forma, contempla os seguintes passos:

I-  Definição das unidades a serem auditadas no ano:

a. Analisar as metas e resultado do ano anterior para 

identificar as pendências e resultados;

b. Verificar as auditorias de acompanhamentos sugeridas: 

devem ser realizadas no máximo até um ano da realização 

da última auditoria;

c. Identificar as unidades da rede própria e privada que 

ainda não foram auditadas para serem priorizadas;

d. Considerar as solicitações do Gestor Municipal e do 

Conselho Municipal de Saúde;

e. Considerar os encaminhamentos da Ouvidoria e 

organismos de controle externo (Ministério Público, Poder 

Judiciário, Controladoria do Município) e priorizar nos 

casos de auditorias de denúncias.

II- Validação interna com a equipe de auditores para 

avaliar a viabilidade da proposta.
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III-  Validação junto ao Gestor Municipal de Saúde.

3.3 Elaboração da demanda/tarefa

Nessa etapa são realizadas as seguintes atividades:

I- Definição do escopo da auditoria, com o 

estabelecimento de sua abrangência e seus limites. O 

escopo inclui as questões a responder, bem como 

localidades, organizações, processos, atividades, 

períodos que serão alcançados e equipe de auditoria 

responsável.

II- Definição do coordenador da equipe de auditoria, 

devendo-se fazer um rodízio para que todos os auditores 

tenham essa oportunidade;

III-  Definição do tempo de duração de cada auditoria:

a. Auditoria Extraordinária: deve-se levar em 

consideração a urgência demandada e a complexidade da 

auditoria. Nos casos de auditoria de denúncia o prazo é de 

30 dias.

b. Auditoria Ordinária: deve-se levar em consideração a 

complexidade da auditoria e número de auditores na 

equipe.

OBS: Durante todo o processo de planejamento, 
programação e definição das demandas deve ser mantido 
o sigilo por todos os atores envolvidos.

4  EXECUÇÃO DA AUDITORIA 

Nesta fase, a equipe de auditoria deve realizar as 

seguintes atividades: 

·  Analisar a tarefa a ser executada pela equipe;

·  Elaborar a relação de documentos a serem solicitados, 
através de ofício, à unidade auditada e aos departamentos 
da SESAU envolvidos. Cada relação de documentos 
elaborada deverá ser impressa em 03 (três vias): 01 a ser 
enviada, 01 para compor o processo e 01 para arquivo na 
auditoria; 

·  Consultar e analisar a legislação correlata;

·  Analisar relatório de auditoria anterior, se houver;

· Analisar os dados disponíveis nos sistemas de 
informação (SIA, SIH, SISAB, SCNES e outros);

·  Analisar os documentos disponibilizados pelos 
departamentos da SESAU (contratos e termos aditivos, 
processos de pagamento, FPO, relatórios de inspeção 
técnica, produção ambulatorial e hospitalar e outros);
 
·  Elaborar e organizar os “papéis de trabalho” 

4.1   Fase Analítica

(instrumentos de avaliação, entrevistas, relatórios 
extraídos de sistemas informatizados, planilhas e outros) 
de acordo com o objeto principal da auditoria; 

· Elaborar o relatório analítico a partir das informações 

levantadas nessa fase.

Nesta fase, são realizadas as seguintes atividades: 

· Realizar reunião de abertura da auditoria: Essa reunião 
deve ser preferencialmente agendada e tem como 
finalidade apresentar a equipe de auditores e dar ciência 
ao gerente/responsável da unidade a ser auditada quanto 
ao objetivo da auditoria. 
A apresentação da equipe de auditores se dá por meio da 
entrega da carta de apresentação em 02 (duas) vias. A 1ª 
via deverá ser datada, assinada e carimbada pelo 
gerente/responsável da unidade auditada e deverá 
compor o processo de auditoria. A 2ª via permanece com o 
auditado. 
Nessa oportunidade deve ser solicitado espaço físico para 
a equipe desenvolver os trabalhos, bem como a 
designação de um técnico para contato, esclarecimentos 
e disponibilização de documentos ou o que se fizer 
necessário. Deverá também ser informado ao 
gestor/gerente que será realizada uma reunião ao final 
dos trabalhos. 
Ao final da reunião, a equipe de auditores lavra um termo 
de visita em 02 (vias), contendo um resumo da reunião 
(data, hora, local, participantes e fatos relevantes). O 
termo de visita deverá ser assinado e carimbado por todos 
os presentes. A 1ª via deverá compor o processo da 
auditoria e a 2ª via permanece com o auditado.

· O passo seguinte é o recebimento da documentação 
previamente solicitada. A documentação deverá ser 
formalmente recebida e deve conter a assinatura do 
responsável. Sempre que as evidências demonstrarem a 
necessidade de novos documentos comprobatórios, estes 
deverão ser solicitados. Se houver pendências na entrega 
de algum documento, esse fato deve ser registrado em 
termo de visita, com estipulação de prazo para entrega. 

· Analisar a documentação disponibilizada: Dentre os 
aspectos fundamentais para análise de qualquer 
documento recebido pela auditoria deve-se verificar a 
autenticidade dos documentos: ausência de rasuras ou 
emendas; características do papel e de sua impressão; 
acréscimo de letras, palavras ou frases em documentos 
digitados ou manuscritos; correto preenchimento e 
composição do prontuário médico; data da elaboração e 
assinatura do responsável (inclusive em cópias). 

· Vistoriar a unidade auditada com aplicação dos 
instrumentos de avaliação previamente selecionados, 
conforme os serviços ofertados;

· Analisar os prontuários do período a ser auditado 
(amostra pré-definida);

·  Realizar entrevistas com os profissionais;

· Aplicar pesquisa de satisfação com os usuários;

4.2 Fase Operativa
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· Fotografar a estrutura física e os equipamentos, 
priorizando as não conformidades encontradas;
Atenção: Durante esta fase todas as ocorrências que 
possam impactar no trabalho da auditoria devem ser 
reduzidas a termo: documentos não disponibilizados; 
atrasos na execução da auditoria provocados pelo 
auditado; solicitação de documentos; pactuação de novos 
prazos entre outros.

· Realizar reunião de encerramento da auditoria operativa 
na presença do responsável pela unidade auditada ou 
alguém designado por este. Nessa oportunidade são 
relatadas as não conformidades julgadas pertinentes de 
serem abordadas, conforme critério técnico da equipe. 
Ao final da reunião, a equipe de auditores lavra um termo 
de visita em 02 (vias), contendo um resumo da reunião 
(data, hora, local, participantes e fatos relevantes).
O termo de visita deverá ser assinado e carimbado por 
todos os presentes. A 1ª via deverá compor o processo da 
auditoria e a 2ª via permanece com o auditado.

Para cada auditoria realizada o auditor deverá elaborar 
relatório que refletirá os resultados dos exames 
efetuados, de acordo com o tipo de auditoria.

4.3.1 O Relatório de Auditoria

O relatório de auditoria deve reunir os seguintes atributos:

·  Coerência – assegurar que os resultados da auditoria 
correspondam aos objetivos da mesma.
·  Oportunidade – deve ser emitido em tempo hábil, a fim 
de que as providências necessárias sejam tomadas 
oportunamente.

· Convicção – relatar de forma consistente as 
constatações e evidências permitindo que qualquer 
pessoa chegue às mesmas conclusões às quais chegou a 
equipe de auditoria.

· Integridade – conter todos os fatos relevantes 
constatados que levaram à conclusão.

·  Apresentação – não conter rasuras e seguir as regras 
de ortografia.

·  Objetividade – conter apenas informações relevantes 
para elucidação dos fatos auditados, com linguagem 
direta. Evitar o uso excessivo de adjetivos e emprego de 
termos que contenham em si só juízo de valor.

·  Clareza – linguagem clara, a fim de que o leitor entenda 
facilmente o que se quer transmitir, sem necessidade de 
explicações adicionais.

· Conclusão – conter objetivamente a análise final em 
decorrência das constatações de conformidades e não 
conformidades.

A Auditoria de Camaçari adota o modelo de relatório 
padronizado, disponível no Sistema de Auditoria do SUS 
/MINISTÉRIO DA SAÚDE(SISAUD/SUS). 

deve 

4.3 Fase de Elaboração do Relatório 

4.3.2 Relatório Preliminar 
O Relatório Preliminar constar dos seguintes itens:

4.3.2.1 

apresentar uma visão geral do objeto auditado. 

4.3.2.2 Metodologia: deve informar as estratégias 
metodológicas utilizadas para a realização da auditoria 
nas fases analítica e operativa, bem como as limitações 
impostas ao trabalho de auditoria. 
Nesse item também devem constar informações relativas 
aos instrumentos de avaliação adotados pela Auditoria e 
aplicação da pesquisa de satisfação, incluindo os 
conceitos utilizados e as portarias de publicação dos 
mesmos.

4.3.2.3 Constatações: Cada constatação é composta de: 
Tópico – Grupo- Sub-Grupo – Item – Constatação – 
Evidência - Fonte de Evidência – Conformidade - 
Responsável.
·  Tópicos: são pré-determinados pela Coordenação da 
Auditoria e devem ser cadastrados pelo auditor no 
SISAUD de acordo com o objeto auditado.
· Grupo, Sub-Grupo e Item: são pré-definidos pelo sistema 
e devem ser escolhidos de acordo com a constatação. 
· Constatação: é o fato principal evidenciado pela equipe 
de auditoria. Deve ser concisa, clara e objetiva. Atentar 
para os itens considerados imprescindíveis, os quais 
devem ser sempre objeto de constatações.
· Evidência: são as informações que fundamentam os 
resultados de um trabalho de auditoria e sustentam a 
constatação. A fundamentação legal deve constar no teor 
da Evidência de forma detalhada. 

· Fonte de Evidência: são as fontes de informação 

utilizadas por meio das quais foram obtidas as evidências.

· Conformidade: é a polaridade conforme ou não 

conforme, que deve ser, obrigatoriamente, selecionada no 

sistema.

· Responsável: é a pessoa física que deu causa à 

constatação. O responsável é previamente cadastrado 

pelo auditor no SISAUD e deve ser selecionado nas 

constatações que envolvam devolução de recursos.

· Recomendação: nos casos de constatação não 

conforme recomendar ao auditado a implementação de 

medidas que promovam a adequação da situação, com 

base na fundamentação legal. 

· Destinatários da recomendação: é a pessoa jurídica 

auditada ou o departamento que responda pela 

constatação. Os destinatários devem ser previamente 

cadastrados no sistema.

4.3.2.4 tem por objetivo oferecer uma visão 
global e sintética dos aspectos
Deve conter, objetivamente, a análise final em decorrência 
das constatações de conformidades e não conformidades 
e responder ao escopo da auditoria.
Se a auditoria for de acompanhamento, concluir com 
dados que demonstrem a situação anterior e a situação 
atual do serviço auditado.

4.3.2.5 E

Introdução: deve conter o escopo da auditoria, a 
identificação do município e da unidade auditada e 

Conclusão: 
 abordados no relatório. 

ncaminhamentos: devem ser direcionados ao 
auditado, gestor municipal, departamentos e outros 
órgãos.

4.3.2.6  Proposição da devolução de recursos: caso 
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seja necessária. O valor total a ser devolvido deve constar 
no encaminhamento ao gestor municipal.

· Justificativas: apresentadas pelo auditado para as 

constatações não conformes;

· Análise das Justificativas: realizada pela equipe de 

auditoria com base nas justificativas apresentadas e 

documentos anexados;

· Acatamento da Justificativa: deve ser obrigatoriamente 

selecionada (sim, não, parcialmente ou não apresentou 

justificativa);

· Conclusão após análise da defesa do auditado: a análise 

das justificativas do auditado poderá alterar ou não a 

conclusão do relatório preliminar. 
Na conclusão do Relatório final é importante constar: o 
número, a data de emissão e a data de recebimento tanto 

ATENÇÃO: A prévia do Relatório deve ser impressa e 
entregue à Gestão da Auditoria para as devidas 
considerações e sugestões. Após a efetivação das 
correções sugeridas, os membros da equipe assinam o 
relatório no sistema e o coordenador da atividade tramita 
para a Gestão da Auditoria.
 
O Relatório Preliminar é impresso pela Coordenação da 
Auditoria em tantas cópias quantas forem definidas pela 
equipe de auditores, considerando que 01 (uma) cópia 
deve integrar o processo e outras cópias devem ser 
entregues às pessoas físicas e/ou jurídicas citadas, com 
direito a defesa.
  
A equipe de auditores deve elaborar a relação de anexos 
do Relatório Preliminar, a qual integra o processo. Devem 
constar na relação de anexos: 

· Tabelas consolidadas da Pesquisa de Satisfação dos 

usuários;

· Instrumentos de avaliação aplicados e respectivos 

consolidados;

· Resultados dos conceitos obtidos conforme aplicação 

dos instrumentos de avaliação;

· Relatório Fotográfico;

· Planilhas e quadros elaborados pela equipe de 

auditores.

Os anexos são impressos pela equipe de auditores em 
tantas cópias quantas sejam necessárias a depender da 
auditoria, considerando, no mínimo, que 01 (uma) cópia 
deve integrar o processo e 01 (uma) cópia deve ser 
entregue ao auditado.

4.3.3 Relatório Final 

Além dos itens do Relatório Preliminar são acrescidos os 
seguintes itens: 

· Recomendação: poderá ser excluída, alterada ou 

mantida a depender da análise da justificativa 

apresentada;

· Destinatários da recomendação: se a recomendação é 

excluída, este item será automaticamente excluído, caso 

contrário permanece inalterado;

do Ofício de notificação emitido pela Gestão da Auditoria 
para o auditado, como do documento de defesa 
apresentado pelo auditado; o número referente às 
constatações (gerado pelo sistema) cujas justificativas 
foram acatadas, não acatadas ou parcialmente acatadas.

· Encaminhamentos: após análise da defesa do auditado 

podem ser alterados ou não.

Atenção: A prévia do Relatório deve ser impressa e 
entregue à Gestão da Auditoria para as devidas 
considerações e sugestões. Após a efetivação das 
correções sugeridas, os membros da equipe assinam o 
relatório no sistema e o coordenador da atividade tramita 
para a Gestão da Auditoria. 

O Relatório Final é impresso pela equipe da auditoria em 
tantas cópias quantas sejam necessárias a depender da 
auditoria, considerando que 01 (uma) cópia deve integrar 
o processo e outras cópias devem ser entregues às 
pessoas físicas e/ou jurídicas citadas, bem como para 
conhecimento dos diversos departamentos da SESAU e 
outros órgãos. 
A equipe de auditores deve elaborar a relação dos 
documentos que integrará o processo, contendo todos os 
documentos relacionados com a auditoria.
O coordenador da equipe de auditoria fica responsável por 
salvar na pasta compartilhada da Auditoria todos os 
arquivos elaborados durante a auditoria (planilhas, 
relatório fotográfico, roteiros, etc). 

4.4  AUDITORIA DE DENÚNCIA
Conforme está definido no Regulamento Interno do 
Sistema de Auditoria SUS Camaçari, publicado pela PRT 
SESAU N° 015/2011, a denúncia “consiste na acusação 
contra ato, pessoa ou órgão que descumpre ou não 
observa a norma jurídica ou o devido procedimento legal 
que deveria seguir ou que causa prejuízo ou dano ao 
patrimônio público”. 
A denúncia será protocolada e, depois de entregue ao 
auditor, este terá um prazo de 30 (trinta) dias para 
promover a diligência ou verificação “in loco” e conclusão 
dos trabalhos. Este prazo pode ser prorrogado por igual 
período, se necessário, pelo Coordenador da Auditoria.
A auditoria, mediante a denúncia procede à apuração, 
para garantia dos direitos dos usuários dos serviços, 
conforme abaixo descrito:
-análise da denúncia;
-elaboração dos quesitos a serem apurados, focalizando o 
olhar;
-análise dos dados e informações disponíveis;
-verificação se a instituição é cadastrada para realizar o 
procedimento;
-coleta de evidências que embasam a constatação 
objetiva, que podem ser realizadas através de prova 
documental, testemunhas, análise de indicadores dos 
vários sistemas de informação que envolve registros 
relacionados à denúncia, anexação de documentos, 
elaboração de relatório assinado pelo auditor, com a 
conclusão e recomendações das propostas. 
Devem constar do processo de apuração os seguintes 
elementos:

· Todos os levantamentos efetuados durante a apuração 

dos fatos;

·  Cópia da denúncia;

· Termo de declaração denunciante, denunciado, paciente 
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e testemunha.

A denúncia será apurada, em caráter sigiloso, até que se 
comprove a sua procedência e só poderá ser arquivada 
depois de percorrido todo o tramite mediante despacho da 
autoridade competente que concluiu não existir ato 
passível de penalização.

A conclusão deve mostrar se houve confirmação ou não 
da denúncia, se é procedente ou improcedente, com as 
justificativas necessárias. Identifica o responsável, isto é, 
quem efetivamente fez e também aquele que concorreu 
para a realização da ilicitude, quantifica o prejuízo e se for 
o caso, o valor pago indevido.

A auditoria, sempre que possível, deve sempre ouvir os 
dois lados, as manifestações do usuário e do prestador de 
serviços de saúde, anexando os documentos de 
comprovação da irregularidade ou da improcedência para 
justificar sua conclusão.

A Resolução CFM nº. 1614/2001 estabelece em seu artigo 
7º, §1º: “havendo identificação de indícios de 
irregularidade no atendimento do paciente, cuja 
comprovação necessite de análise do prontuário médico, 
é permitida a retirada de cópias exclusivamente para fins 
de instrução da auditoria”.

A entrevista, declaração, depoimento do usuário / cidadão 
e do prestador deve incluir sempre data, nome e 
assinatura.

No caso de ocorrência de denúncia anônima o 
procedimento a ser adotado deverá ser o de proceder à 
auditoria por amostragem suficiente para verificar a real 
existência do problema, confirmando ou não a existência 
do fato gerador da denúncia.

Quando o usuário solicita sigilo de uma denúncia, deve ser 
apurada de tal maneira que não envolva a quebra do 
anonimato, devendo o usuário tomar conhecimento, após 
a conclusão.

A apuração da denúncia poderá resultar em:

· Arquivamento do processo;

· Aplicação de penalidade (contidas no tópico 8 deste 

manual), após julgamento da autoridade competente.

4.5 VISITA TÉCNICA

Trata-se de uma ferramenta utilizada pela auditoria para 
se avaliar os propósitos da unidade prestadora, sua 
estrutura, funcionamento, manutenção, avaliando os 
serviços, produtos, e equipamentos fornecidos pela 
Secretaria de Saúde do município. 
As visitas técnicas são solicitadas pelo Gestor de Saúde 
quando identificar a necessidade de avaliar a prática de 
determinados serviços, como também para fins de 
planejamento e estratégias destinadas à promoção da 
saúde.
Propõe-se a ida ao local de forma sistematizada, 
utilizando de um Roteiro Básico, elaborado de forma clara 
e objetiva, priorizando as fases que se entende ser 
importantes nessa prática.

5  DO DIREITO DE DEFESA

Aos interessados será assegurado o direito de defesa a 
fim de que apresente as alegações sobre os fatos 
descritos em relatório preliminar de auditoria. 

O direito de defesa administrativa do auditado será 
assegurado da seguinte forma:
Através de citação dar-se-á vistas dos autos ou cópia de 
peça concernente ao processo aos interessados. Nesta 
etapa será entregue ao auditado uma cópia do relatório 
preliminar contendo, inclusive, as planilhas de indicação 
de devolução de recursos e seus responsáveis.

O despacho de citação deverá assinalar o prazo para a 
manifestação e a possibilidade de apresentação de 
documentos ou alegações escritas que apontem fatos 
novos ou contrarrazões às constatações apresentadas.

O prazo para apresentação da defesa será de 15 (qunize) 
dias contados a partir da citação do auditado, podendo, 
por conveniência da Administração, ser prorrogado por 
igual período. 

Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e 
incluindo o dia do vencimento. A contagem do prazo terá 
início no primeiro dia útil que seguir ao da citação. 
Computar-se-ão somente os dias úteis. 

Depois de decorrido o prazo supracitado, a equipe de 
auditoria emitirá o relatório final, independentemente de 
apresentação da defesa administrativa pelo auditado. 
Emitido o Relatório final, o Gestor da Auditoria SUS 
Camaçari intimará o auditado para, querendo, apresentar 
recurso hierárquico.

O Gestor da Auditoria SUS notificará o Gestor do SUS 
Camaçari dos achados da atividade através de 
encaminhamento do relatório final e da defesa 
administrativa, quando apresentada pelo auditado. 

Também serão notificados os Diretores de Departamentos 
nos quais tiver ocorrido infração disciplinar através de 
encaminhamento do relatório final de auditoria.

6  DOS RECURSOS

Os atos resultantes dos processos da Auditoria SUS 
Camaçari estarão sujeitos aos seguintes recursos:

· Recurso hierárquico - é o pedido de reexame do ato à 

autoridade superior àquela que o emitiu;

· Revisão - é o recurso de que o interessado punido pede 

reexame da decisão em caso de novos fatos 

demonstrando a sua inocência. 

Do relatório final caberá recurso hierárquico que será 
interposto mediante petição apresentada diretamente ao 
Gestor do SUS Camaçari, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contados da intimação do relatório final. A petição 
deverá conter a exposição do fato e do direito; as razões 
do pedido de reforma e o pedido de nova decisão.

O pedido de revisão será apresentado diretamente ao 
Gestor do SUS Camaçari, contra decisão definitiva no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do 
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relatório final ou da decisão final do recurso hierárquico e 
apenas será admitido se estiver fundamentado em uma 
das seguintes hipóteses:

·  Erro de cálculo nas contas ou nas multas;

· Insuficiência de documentos em que se tenha 

fundamentado a decisão recorrida;

· Na superveniência de documentos novos com eficácia 

sobre a prova produzida.

No processo revisional, o ônus da prova cabe ao 
requerente. A simples alegação de injustiça da penalidade 
não constitui fundamento para a revisão.

Da revisão do processo não poderá resultar agravamento 
de penalidade. Julgado procedente qualquer um dos 
recursos acima citados, será declarada sem efeito as 
penalidades aplicadas, restabelecendo-se todos os 
direitos do interessado.

7  APLICAÇÃO DE GLOSAS

O DENASUS define glosa como “a rejeição total ou parcial 
de recursos financeiros do SUS, utilizados pelos estados, 
pelo Distrito Federal e pelos municípios de forma irregular 
ou cobrados indevidamente por prestadores de serviço, 
causando danos aos cofres públicos”.

Cabe à equipe de auditoria a responsabilidade pela glosa 
decorrente do trabalho realizado.

Quando da verificação da prestação dos serviços de 
saúde, e observadas situações impróprias e/ou 
irregulares, deverão ser examinadas, para efeito de 
aplicação de glosas, a consistência da documentação, a 
veracidade das informações colhidas e os motivos de 
conformidade, de acordo com a legislação aplicada, à 
época do período de abrangência da auditoria.

Para fundamentar as glosas, deverão ser observados, 
pela equipe de auditoria, os seguintes procedimentos:

· Toda glosa deverá ser acompanhada da sua respectiva 

documentação comprobatória;

· Anexar planilha detalhada de distorções para 

justificativas e identificação dos responsáveis;

· Providenciar cópias dos documentos inerentes ao 

processo observando as “Orientações Técnicas de 

Devolução de Recursos em Auditoria do SUS”;

Na aplicação da glosa é importante observar:
 

· A prática de atos ilegais ou ilegítimos ocasiona 

ressarcimento ao erário, recomendação de correção do 

procedimento e responsabilização dos autores do ato e da 

autoridade administrativa competente;

· A prática de atos antieconômicos ou indevidos em que 

não seja constatada a má fé gera recomendação ao gestor 

de correção do procedimento realizado e/ou 

ressarcimento;

8  SANÇÕES

A Auditoria SUS Camaçari poderá sugerir sanções, 
diretamente ou através da autoridade competente, aos 
responsáveis pela prestação de serviços de saúde e/ou 
aplicação de recursos do SUS, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, na forma prevista neste Regulamento. 

A aplicação das sanções previstas neste Regulamento 
não prejudica: 

I - a incidência de sanções previstas em leis; 
II - a aplicação de sanções por outros órgãos de controle 
interno ou externo; 
III - a aplicação de outras sanções previstas em contratos, 
convênios, acordos ou outros ajustes.

A Auditoria SUS Camaçari poderá sugerir o 
encaminhamento de relatórios específicos aos órgãos de 
controle interno e externo, em caso de irregularidade 
sujeita à sua apreciação; ao Ministério Público, se 
verificada a prática de fraude, e ao chefe do órgão em que 
tiver ocorrido infração disciplinar, praticada por servidor 
público, que afete as ações e serviços de saúde.  
Sempre que apurado débito ou cobrança indevida, será 
determinado ao responsável o ressarcimento do valor 
atualizado do dano causado ao erário ou ao usuário.

As sanções a serem aplicadas compreendem:

a)  Notificação dos responsáveis técnicos das entidades 

auditadas e dos diretores/coordenadores de 

depar tamentos  nos  qua is  t i ve rem ocor r ido  

irregularidades;

b) Sugestão de suspensão do contrato por prazo 

determinado ou até que sejam corrigidas as 

irregularidades detectadas;

c) Sugestão de multa, a ser convertida em favor do Fundo 

Municipal de Saúde;

d) Sugestão de descredenciamento, com rescisão do 

contrato ou convênio, observados os trâmites legais.

Na aplicação das sanções serão consideradas a natureza 
e a gravidade da infração cometida, os danos que dela 
provierem para o SUS e os antecedentes. 

O cometimento reiterado de faltas elevará o nível de 
gravidade, devendo ser observada a proporcionalidade 
entre a falta cometida e a sanção a ser aplicada. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2016 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016

Altera o inciso IV, do § 2º, do art. 6º da Instrução 
Normativa n.º 001/2015 que estabelece procedimentos 
e critérios a serem adotados para realização da 
avaliação de aprendizagem nas Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Camaçari.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto 
na Lei Federal 9394/96, estabelece procedimentos 
específicos e critérios referentes ao processo de 
avaliação, 

RESOLVE

Art. 1º Alterar o inciso IV, do § 2º, do  art. 6º, que passa 

a viger com a seguinte redação:

Art. 6º […] 

§ 2º […] 

IV - divisão do ano letivo em 03(três) unidades letivas 

para os Anos Iniciais e Anos Finais

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 

sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir da 

vigência do Calendário Letivo de 2016, e mantém-se 

válido todo o texto normativo da Instrução nº 001 de 15 de 

janeiro de 2015, publicada no DOM 604.

Camaçari, 26 de dezembro de 2016.

Juipurema Sandes

Secretário de Educação                                  

PORTARIA Nº 148/2015
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2015

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
027.22.09.461.2016, de 27 de setembro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de dois anos, à empresa CORDEBRAS LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº 03.872.978/0001-31,

. ,

 

 

para 
implantação, da ampliação de um centro logístico e industrial e 
galpão para armazenagem, localizado na Via Parafuso, BA 535, 
Km 13,35, inserido na Zona de Expansão de Comércio e 
Serviços - ZECS 2 e na Macrozona Urbana da Sede CA-ZU 1 - 
Distrito Sede, Camaçari - BA, conforme PDDU Lei Municipal nº 
866/2008, de 11 de janeiro de 2008 O empreendimento está 
subdividido em duas fases, sendo a 1ª fase composta de galpão, 
portaria, apoio aos caminhoneiros, edif cio de apoio e 
s u b e s t a ç ã o  e  
a 2ª fase composta de um galpão, em uma á ea total de 

2 2231.047 17m sendo a área ocupada existente de 24 753,61m ; 
área da ampliação da primeira e da segunda fase de 
57 960 m²; área total ampliada de 60.293,35m²; área total 
ocupada de 85 046,96m²; área total permeável após ampliação 
de 97 497 48m² 524 vagas para estacionamento de veículos, 
sendo 222 vagas para carros; 28 vagas para idosos; 28 vagas 
para PCD; 260 vagas para caminhões; 30 para motocicletas; 12 
vagas para bicicleta. Esta licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
cond cionantes I - adotar os critérios e procedimentos 
n e c e s s á r i o s ,  p a r a  a  g e s t ã o  
adequada da implantação do empreendimento disciplinando as 
seguintes ações, de forma a minimizar os impactos durante a 
f a s e  d e  c o n s t r u ç ã o :  a )  a r m a z e n a r  
adequadamente os resíduos sólidos de origem domést ca do 
canteiro de obra, para serem coletados pela Limpeza Pública de 
Camaçari - MPEC; b) coletar e promover a separação 
sistemática do entulho gerado no canteiro de obras e destiná Io à 
unidade de reaproveitamento, conforme critério a ser 
estabelecido pela LlMPEC e SEDUR; c) é proibido o lançamento 
de resíduos de qualquer naturez , nos corpos d'água ou em 
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; 

, 

i

Ll
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a
qualquer outro local não licenciado; d) atender o estabelecido 
pela Resolução CONAMA, nº 307, de 05 de julho de 2002, 
quanto à redução, recuperação, reutilização e reciclagem de 
resíduos sólidos; e) instalar adequadamente, no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistema de tratamento de 
efluentes e promover a limpeza do mesmo, somente com 
empresas certificadas; ) destinar o efluente coletado, somente f
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para unidade de tratamento licenciada; g) adquirir substância 
mineral para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas; ) fornecer e fiscalizar uso 
obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual - E I, aos 
funcionários da obra conforme Norma Regulamentadora nº 
006/78, do Ministério do rabalho; ) na conc usão da obra, 
remover todas as instalações do canteiro e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; - apresentar para a aprovação da 
SEDUR: projeto paisagístico da área do empreendimento
priorizando o uso de espécies do bioma da Ma a Atlânt ca, 
conforme termo de referência de arborização urbana; ) 
Programa de Educação Ambiental, voltado para os funcionários 
da obra, contemplando a gestão dos esíduos, priorizando ações 
de sustentabilidade ambiental; - apresentar à SEDUR o 
p azo de noventa dias: ) projeto aprovado pela EMBASA, para 
abastecimento de água e esgotamento sani ário; ) projeto de 
drenagem de águas pluviais contemplando redutores de 
velocidade; - apresentar à SEDUR no prazo de sessenta dias
o rograma de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
ndústria da Construção Ci il P MA ; implantar, de 
mediato, placas de sinalização e advertência, pa alertar 
ua to ao t áfego de máquinas e veículos pesados, em pontos 

estratégicos, dentro fo a da área de trabalho, principalmente 
nas interações das vias de acesso; os ispositivos de 
sinalização devem ser mantidos em perfeito estado de 
conservação - apresentar, no prazo de noventa dias, outorga 
de água, emitida pelo Instituto do Meio Ambie te e Recursos 
Hídricos – INEM do Estado da Bahia, em caso de: tilização de 
poços o fontes naturais, lançamento de efluentes em corpo 
hídrico e construção e estruturas ou realização de obras em 
mananciais; I - apresentar, n pr zo de rinta dias, o projeto de 
segurança e combate a incêndio, aprovado pelo Corpo de 

o beiros do Estado da Bahia ou pela Defesa Civil Municipal; 
não ocupa , nem i icar Área de Preservação Permanente - 

APP, sendo vedado: edifica , instalar equipamento e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à faixa de 

ese vação de corpos hídricos, conforme estabelece a 
legislação vigente; apresen ar o prazo de sessenta d as, 
Plano de Recuperação de Área Degradada - PRA ser 
aprovado pela SEDUR, contemplando prioritariamente soluções 
preve tiva o combate aos processos 
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em toda a área do empreendimento, bem como o seu entorno; XI 

ex cut r os projetos de abastec mento de água, esgotamento 
sanitário e de drenagem de ág as p uviais, com 
acompanhamento técnico da obra - ATO, visando garantir o 
atend mento das normas técnicas pertinentes; atender aos 
parâmetros urbanísticos e ambi ntais v gentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido na 
Anál se de Orientação Prévia - AOP, nº 064 2016 de 08 de 
dezembro de 2016, emitid or esta SEDUR, através do 
processo adm nistrativo nº 02950 22.09 002 20 6 de 17 de 
outubro de 2016; - cumprir rigorosamente as condições 
estabelecidas no Termo de Compromisso e Aju tamento de 
Conduta - TCAC firmado entre o Municí io de Camaçari e a 
empresa CORDEBRAS LTDA publicado no diário Oficia do 
Município - DOM  691 de 24 a 30 09 2016, páginas 24 a 27; X
- requerer prev amente à EDU R, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenc a o, 
onforme Le Municipal nº 913 2008, de 03 de setembro de 2008

rt. 2.º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
mbiental, de competência da S cretaria de Desenvolvimento 

Urbano S D , cabendo ao nteressado  bter a Anuência e ou 
Autorização das outras instâncias no â bito federal, estad al ou 
mun cipal, quando couber, para que a mesma alcance se s 
efei os legais

t. 3.º Esta Licença bem como, cópias dos documentos
el tivos ao cump imento dos condicionant s acima citados, 

deverão ser mantidas isponíveis à fiscalização da SEDUR e 
aos demais órgãos do S stema Mun cipal de Mei mbiente - 
S SM MA

. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua publicação

s

e a i
u l

i
e i

/ , 

i

s

, 

/ . 

e
/

i

, 
e

i

- 

XII - 

i
a p

. . 1 , 
XIII , 

, p
l 

nº , IV 
i S

, i d
c i 

A
a

- E U R i
m u

u
t

Ar , 
r a r

d
i o A

I U

Art . 

. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

                                                                  
PORTARIANº150/2016

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

“Dispõe sobre a aprovação da modificação de 

parte das Quadras 27, 28, 34 e 35 do 

Loteamento Jardim Limoeiro, situado no 

município de Camaçari, totalizando uma área 

de41.337,95m², na forma que indica. ”

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e, ainda, no 
Decreto Municipal, datado do dia 05 de abril de 2016, e tendo 
em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
01277.22.09.151.2016, assim como as demais disposições de 
Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1°- Aprovar o Remembramento de 13(treze) lotes, 
modificando parte das quadras 27, 28, 34 e 35 do Jardim 
Limoeiro e posteriormente efetuando novo desmembramento.

Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita e 
caracterizada:

QUADRA27

LOTE  06

LIMITES E CONFRONTANTES:O lote designado pelo nº 06, 
com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 
28A, (situado no limite com Estrada 26, definido pela 
coordenada 8.595.510,60 Norte e 575.471,90 Leste), seguindo 
com distância de 16,00 m e azimute plano de 150°23'33" 
chega-se ao ponto 29A, definido pela coordenada 
8.595.496,69 Norte e 575.479,81 Leste, confrontando neste 
trecho com Estrada 26.  Seguindo com distância de 50,00 m e 
azimute plano de 239°02'26" chega-se ao ponto 29B, definido 
pela coordenada 8.595.470,96 Norte e 575.436,93 Leste, 
confrontando neste trecho com 2ª travessa 26; seguindo com 
distância de16,00 m e azimute plano de 330°24'25" chega-se 
ao ponto 28B, definido pela coordenada 8.595.484,88 Norte e 
575.437,57 Leste confrontando neste trecho com o lote 19 /Q 
27. Daí com azimute de 59°02'26” e distância de 50,00m chega-
se ao vértice 28A, confrontando com travessa 26/ área verde, 
ponto inicial da descrição.

LOTE 12

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo nº 12 
com área de 785,39m², conforme descrito: Partindo do ponto 34 
(situado no limite com a Estrada 26, definido pela coordenada 
8.595.427,11 Norte e 575.519,33 Leste), seguindo com 
distância de 8,28m e azimute plano de 150°23'33'' chega-se ao 
ponto 34A, definido pela coordenada 8.595.419,99 Norte e 
575.523,40 Leste, confrontando neste trecho com Estrada 26. 
Seguindo com distância circular com raio de 10,00m e arco de 
12,37m, até o ponto 39 definido pelas coordenadas 
8595409,18 Norte e 575520,55 Leste, confrontando neste 
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trecho com a área unificada através da Portaria 015/2009, daí 
com 42,46 m e azimute plano de 239°2'27'' chega-se ao ponto 
36. Seguindo com distância de 16,00 m e azimute plano de 
330°23'21'' chega-se ao ponto 35, definido pela coordenada 
8.595.401,39 Norte e 575.476,47 Leste confrontando neste 
trecho com a área unificada através da Portaria 015/2009, daí 
com azimute de 59°2'26'' e distância de 50,00 m, confrontando 
com a área unificada através da Portaria 015/2009, chega-se 
ao vértice 34, ponto inicial da descrição.

LOTE 17

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo nº 17 
com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 28 
(situado no limite com a área unificada através da Portaria 
015/2009, definido pela coordenada 8.595.473,07 Norte e 
575.378,24 Leste), seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 330°23'21''chega-se ao ponto 27, definido 
pela coordenada 8.595.486,99 Norte e 575.370,34 Leste, 
seguindo com distância de 50,00 m e azimute plano de 59°2'26' 
chega-se ao ponto 26A, definido pela coordenada 
8.595.512,71 Norte e 575.413,33 Leste, confrontando neste 
trecho com a Travessa 26, seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 150°23'33'' chega-se ao ponto 27A, definido 
pela coordenada 8.595.498,81 Norte e 575.421,11 Leste, daí 
com azimute de 239°2'27'' e distância de 50,00 m, confrontando 
com Lote 18 Quadra 27, chega-se ao vértice 28, ponto inicial da 
descrição.

LOTE 18

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo nº 18 
com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 29 
(situado no limite com a área unificada através da Portaria 
015/2009, definido pela coordenada 8.595.459,16 Norte e 
575.386,15 Leste), seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 330°23'21''chega-se ao ponto 28, definido 
pela coordenada 8.595.473,07 Norte e 575.378,24 Leste, 
confrontando neste trecho com a área unificada através da 
Portaria 015/2009. Seguindo com distância de 50,00 m e 
azimute plano de 59°2'26' chega-se ao ponto 27A, definido pela 
coordenada 8.595.498,81 Norte e 575.421,11 Leste, 
confrontando neste trecho com Lote 17 Q 27.  Seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 150°23'33'' chega-se 
ao ponto 28B, definido pela coordenada 8.595.484,88 Norte e 
575.429,02 Leste confrontando neste trecho com a Travessa 
26, daí com azimute de 239°2'27'' e distância de 50,00 m, 
confrontando com Lote 19 Quadra 27, chega-se ao vértice 29, 
ponto inicial da descrição.

LOTE 19

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo nº 19 
com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 30 
(definido pela coordenada 8.595.445,25 Norte e 575.394,06 
Leste), seguindo com distância de 16,00 m e azimute plano de 
330°23'21''chega-se ao ponto 29, definido pela coordenada 
8.595.459,16 Norte e 575.386,15 Leste, confrontando neste 
trecho com a área unificada através da Portaria 015/2009. 
Seguindo com distância de 50,00 m e azimute plano de 59°2'26' 
chega-se ao ponto 28B, definido pela coordenada 
8.595.484,88 Norte e 575.429,02 Leste, confrontando neste 
trecho com Lote 18 Q 27.  Seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 150°23'33'' chega-se ao ponto 29B, definido 
pela coordenada 8.595.470,96 Norte e 575.436,93 Leste 
confrontando neste trecho com Lote 06 Q 27, daí com azimute 
de 239°2'27'' e distância de 50,00 m, confrontando com 2º 
Travessa 26, chega-se ao vértice 30, ponto inicial da descrição.

QUADRA28;

LOTE  04

LIMITES E CONFRONTANTES:O lote designado pelo nº 04, 

com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 05 
(situado no limite com a Estrada 26 definido pela coordenada 
8.595.363,63 Norte e 575.557,03 Leste), seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 150°23'33'' chega-se 
ao ponto 05C, definido pela coordenada 8.595.349,88 Norte e 
575.565,22 Leste, confrontando neste trecho com Estrada 26. 
Seguindo com distância de 50,00 m e azimute plano de 
239°2'27” chega-se ao ponto 05B, definido pela coordenada 
8.595.323,87 Norte e 575.522,52 Leste, confrontando neste 
trecho com a área unificada através da Portaria 015/2009.  
Seguindo com distância de 16,00 m e azimute plano de 
330°23'21” chega-se ao ponto 05A, definido pela coordenada 
8.595.337,61 Norte e 575.514,32 Leste confrontando neste 
trecho com a área unificada através da Portaria 015/2009, daí 
com azimute de 59°2'26'' e distância de 50,00 m, confrontando 
com a área unificada através da Portaria 015/2009, chega-se 
ao vértice 05, ponto inicial da descrição.

QUADRA34

LOTE 03

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo nº 03 
com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 
18G (situado no limite com a área unificada através da Portaria 
015/2009, definido pela coordenada 8.595.522,32 Norte e 
575.338,67 Leste), seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 150°23'45''chega-se ao ponto 18E, definido 
pela coordenada 8.595.508,40 Norte e 575.346,57 Leste, 
confrontando neste trecho com a área unificada através da 
Portaria 015/2009. Seguindo com distância de 50,00 m e 
azimute plano de 241°1'36' chega-se ao ponto 18F, definido 
pela coordenada 8.595.484,18 Norte e 575.302,83 Leste, 
confrontando neste trecho com Lote 04 Q 34.  Seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 330°23'34''chega-se 
ao ponto 18H, definido pela coordenada 8.595.498,09Norte e 
575.294,92 Leste confrontando Lote 18 Q34, daí com azimute 
de 61°1'36'' e distância de 50,00 m, confrontando com Lote 02 
Q 34, chega-se ao vértice 18G, ponto inicial da descrição

LOTE 04

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo nº 04 
com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 
18E(situado no limite com a área unificada através da Portaria 
015/2009, definido pela coordenada 8.595.508,40 Norte e 
575.346,57 Leste), seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 150°23'45''chega-se ao ponto 18C, definido 
pela coordenada 8.595.494,49 Norte e 575.354,48 Leste, 
confrontando neste trecho com a área unificada através da 
Portaria 015/2009. Seguindo com distância de 50,00 m e 
azimute plano de 241°1'36'' chega-se ao ponto 18D, definido 
pela coordenada 8.595.470,16 Norte e 575.310,80 Leste, 
confrontando neste trecho com Lote 05 Q 34.  Seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 330°23'34” chega-se 
ao ponto 18F, definido pela coordenada 8.595.484,18 Norte e 
575.302,83 Leste confrontando neste trecho com Lote 19 Q 34, 
daí com azimute de 61°1'36'' e distância de 50,00 m, 
confrontando com Lote 03 Q 34, chega-se ao vértice 18E, ponto 
inicial da descrição.

LOTE 05

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo nº 04 
com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 
18C (situado no limite com a área unificada através da Portaria 
015/2009, definido pela coordenada 8.595.494,49 Norte e 
575.354,48 Leste), seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 150°23'45''chega-se ao ponto 18A, definido 
pela coordenada 8.595.480,58 Norte e 575.362,38 Leste, 
confrontando neste trecho com a área unificada através da 
Portaria 015/2009. Seguindo com distância de 50,00 m e 
azimute plano de 241°1'36'' chega-se ao ponto 18B, definido 
pela coordenada 8.595.456,36 Norte e 575.318,64 Leste, 
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confrontando neste trecho com Lote 06 Q 34.  Seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 330°23'34” chega-se 
ao ponto 18D, definido pela coordenada 8.595.470,16 Norte e 
575.310,80 Leste confrontando neste trecho com Lote 20 Q 34, 
daí com azimute de 61°1'36'' e distância de 50,00 m, 
confrontando com Lote 04 Q 34, chega-se ao vértice 18C, ponto 
inicial da descrição.

LOTE 06

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo nº 04 
com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 
18A (situado no limite com a área unificada através da Portaria 
015/2009, definido pela coordenada 8.595.480,58 Norte e 
575.362,38 Leste), seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 150°23'45''chega-se ao ponto 18, definido 
pela coordenada 8.595.466,68 Norte e 575.370,29 Leste, 
confrontando neste trecho com a área unificada através da 
Portaria 015/2009. Seguindo com distância de 50,00 m e 
azimute plano de 241°1'36'' chega-se ao ponto 17A, definido 
pela coordenada 8.595.442,45 Norte e 575.362,56 Leste, 
confrontando neste trecho com a área unificada através da 
Portaria 015/2009. Seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 330°23'34” chega-se ao ponto 18B, definido 
pela coordenada 8.595.456,36Norte e 575.318,64 Leste 
confrontando neste trecho com Lote 21 QD 34, daí com azimute 
de 61°1'36'' e distância de 50,00 m, confrontando com Lote 05 
Q 34, chega-se ao vértice 18A, ponto inicial da descrição.

QUADRA 35

LOTE 02

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo nº02 
com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 52 
(situado no limite com a Estrada 27, definido pela coordenada 
8.595.333,88 Norte e 575.446,70 Leste), seguindo com 
distância de 31,80 m e azimute plano de 150°23'33''chega-se 
ao ponto 49, definido pela coordenada 8.595.320,13 Norte e 
575.454,90 Leste, confrontando neste trecho com Estrada 27. 
Seguindo com distância de 25,00 m e azimute plano de 
239°2'27'' chega-se ao ponto 44A, definido pela coordenada 
8.595.294,12 Norte e 575.412,19 Leste, confrontando neste 
trecho com Lote 03 Q 35.  Seguindo com distância de 32,42 m e 
azimute plano de 330°23'21'' chega-se ao ponto 13A, definido 
pela coordenada 8.595.307,86 Norte e 575.404,00 Leste 
confrontando neste trecho com Lote 01 Q 35, daí com azimute 
de 59°2'26'' e distância de 25,00 m, confrontando com área 
unificada através da portaria 015/ 2009, chega-se ao vértice 52, 
ponto inicial da descrição.

LOTE 03

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo nº 03 
com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 49 
(situado no limite com a Estrada 27, definido pela coordenada 
8.595.320,13 Norte e 575.454,90 Leste), seguindo com 
distância de 31,78 m e azimute plano de 150°23'33''chega-se 
ao ponto 46A, definido pela coordenada 8.595.306,39 Norte e 
575.463,08 Leste, confrontando neste trecho com Estrada 27. 
Seguindo com distância de 25,00 m e azimute plano de 
239°2'27'' chega-se ao ponto 44, definido pela coordenada 
8.595.280,37Norte e 575.420,38 Leste, confrontando neste 
trecho com Lote 05 Q 35.  Seguindo com distância de 32,09 m e 
azimute plano de 330°23'21'' chega-se ao ponto 44A, definido 
pela coordenada 8.595.294,12Norte e 575.412,19 Leste 
confrontando neste trecho com Lote 04 Q 35, daí com azimute 
de 59°2'26'' e distância de 25,00 m, confrontando com Lote 02 
Q 35, chega-se ao vértice 49, ponto inicial da descrição.

LOTE 05

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo nº 05 
com área de 800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 
46A (situado no limite com a Estrada 27, definido pela 
coordenada 8.595.292,64 Norte e 575.471,27 Leste), seguindo 
com distância de 16,00 m e azimute plano de 150°23'33''chega-
se ao ponto 11A, definido pela coordenada 8.595.278,90 Norte 
e 575.479,47 Leste, confrontando neste trecho com Estrada 27. 
Seguindo com distância de 50,00 m e azimute plano de 
239°2'27'' chega-se ao ponto 46, definido pela coordenada 
8.595.252,88Norte e 575.476,31 Leste, confrontando neste 
trecho com Área pública e Lote 06 Q 35.  Seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 330°23'21''chega-se 
ao ponto 47, definido pela coordenada 8.595.266,63 Norte e 
575.428,57 Leste confrontando neste trecho com Lote 20 QD 
35, daí com azimute de 59°2'26'' e distância de 50,00 m, 
confrontando com Lote 04 Q 35, chega-se ao vértice 46A, ponto 
inicial da descrição.

ÁREA UNIFICADA ATRAVES DA PORTARIA 015/2009: Área 
com 29.214,91m², conforme descrito: Partindo do marco 21, 
situado no limite com Estrada 26, definido pela coordenada 
geográfica de Latitude 12°42'11,65" Sul  e Longitude 
38°18'18,75" Oeste, DatumSAD-69 e pela coordenada plana 
UTM 8.595.576,460 m Norte e 575.434,480  m Leste, referida 
ao meridiano central 39° WGr; deste, confrontando neste 
trecho com Estrada 26,  seguindo com  distância de 11,723 m e 
azimute plano de 150°25'36"  chega-se ao marco  22, deste 
confrontando neste trecho com L02/Q27,  seguindo com 
distância de 50,002 m e azimute plano de 238°59'52" chega-se 
ao marco  23, deste confrontando neste trecho com L02/Q27,  
seguindo com distância de 15,963 m e azimute plano de 
150°24'53" chega-se ao marco  24, deste confrontando neste 
trecho com L02/Q27,  seguindo com distância de 50,014 m e 
azimute plano de 59°02'44" chega-se ao marco  25, deste 
confrontando neste trecho com Estrada26,  seguindo com 
distância de 16,004 m e azimute plano de 150°24'53" chega-se 
ao marco  26, deste confrontando neste trecho com a 
TRAVESSA 26 e L17/Q27,  seguindo com distância de 100,007 
m e azimute plano de 239°02'26" chega-se ao marco  27, deste 
confrontando neste trecho com L17/L18/L19/Q27 e 2ª TRAV 26 
e AREA B (PERMUTA) AREA VERDE,  seguindo com 
distância de 64,00 m e azimute plano de 150°15'20" chega-se 
ao marco 32,deste confrontando neste trecho com AREA B 
(PERMUTA) AREA VERDE, seguindo com distância de 99,998 
m e azimute plano de 59°02'26" chega-se ao marco  33, deste 
confrontando neste trecho com Estrada 26,  seguindo com 
distância de 64,001 m e azimute plano de 150°24'19" chega-se 
ao marco  34, deste confrontando neste trecho com L12/Q27,  
seguindo com distância de 50,00m e azimute plano de 
238°38'02" chega-se ao marco 35, deste confrontando neste 
trecho com L12/Q27,  seguindo com distância de 16,001m e 
azimute plano de 58°39'05" chega-se ao marco  36, deste 
confrontando com L12/Q27, seguindo com distância de 
42,190m e azimute de 58º39'05”, chega-se ao marco 39; deste 
confrontando neste trecho com Estrada 26,  seguindo com 
distância de 9,887 m e azimute plano de 149°05'35" chega-se 
ao marco  40, deste confrontando neste trecho com Estrada 
26,  seguindo com distância de 2,439 m e azimute plano de 
68°26'42" chega-se ao marco  41, deste confrontando neste 
trecho com Estrada 26,  seguindo com distância de 4,793 m e 
azimute plano de 94°33'22" chega-se ao marco  42, deste 
confrontando neste trecho com Estrada 26,  seguindo com 
distância de 5,090 m e azimute plano de 129°57'16" chega-se 
ao marco  43, deste confrontando neste trecho com Estrada 
26,  seguindo com distância de 7,939 m e azimute plano de 
149°12'32" chega-se ao marco  1, deste confrontando neste 
trecho com L02/Q28,  , seguindo com distância de 50,002 m e 
azimute plano de 238°38'02" chega-se ao marco  2, deste 
confrontando neste trecho com L02/Q28,  seguindo com 
distância de 16,001 m e azimute plano de 149°12'32" chega-se 
ao marco  3, deste confrontando neste trecho com L02/Q28,  
seguindo com distância de 50,002 m e azimute plano de 
58°39'05" chega-se ao marco  4, deste confrontando neste 
trecho com Estrada 26,  seguindo com distância de 16,000 m e 

PÁGINA 39PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 704 - de 24 a 30 de Dezembro de  2016 - 



azimute plano de 149°12'00" chega-se ao marco  5, deste 
confrontando com L04/Q28, seguindo com distância de 
50,00m e azimute plano de 238°38'02” chega-se ao marco 5/A 
deste confrontando com L04/Q28, seguindo com distância de 
16,001m e azimute de 149°13'32”chega-se ao marco 5/B, 
deste confrontando com L04/Q28, seguindo com distância de 
47,84m e azimute de 58°39'05chega-se ao marco  6, deste 
confrontando neste trecho com Ba. 535, seguindo com 
distância de 17,855 m e azimute plano de 175°00'05" chega-se 
ao marco 7, deste confrontando neste trecho com BA 535,  
seguindo com distância de 37,166 m e azimute plano de 
179°13'13" chega-se ao marco  8, deste confrontando neste 
trecho com L08/Q28,  seguindo com distância de 21,478 m e 
azimute plano de 238°38'58" chega-se ao marco  9, deste 
confrontando neste trecho com L21,22/Q28,  seguindo com 
distância de 32,002 m e azimute plano de 329°12'32" chega-se 
ao marco  10, deste confrontando neste trecho com L21/Q28,  
seguindo com distância de 50,007 m e azimute plano de 
238°38'27" chega-se ao marco  11, deste confrontando neste 
trecho com Estrada 27,  seguindo com distância de 79,940 m e 
azimute plano de 329°12'52" chega-se ao marco  12, deste 
confrontando neste trecho com Estrada 27, L01/Q35,  
seguindo com distância de 34,006 m e azimute plano de 
239°27'29" chega-se ao marco  13A, deste confrontando neste 
trecho com Rua 29, L13,14/Q34,  seguindo com distância de 
29,613 m e azimute plano de 332°53'45" chega-se ao marco  
14, deste confrontando neste trecho com L-13,28/Q34,  
seguindo com distância de 32,880m e azimute plano de 
242°47'53" chega-se ao marco  15, deste confrontando neste 
trecho com L-26, 27, 28/Q34,  seguindo com distância de 
43,170 m e azimute plano de 332°21'30" chega-se ao marco  
16, deste confrontando neste trecho com L-25/Q34,  seguindo 
com distância de 5,051 m e azimute plano de 61°01'36" chega-
se ao marco  17, deste confrontando neste trecho com L-
22,23,24,25/Q34,  seguindo com distância de 64,000 m e 
azimute plano de 330°23'34" chega-se ao marco  17A, deste 
confrontando neste trecho com L-06/Q34,  seguindo com 
distância de 50,001 m e azimute plano de 61°01'36" chega-se 
ao marco  18, deste confrontando neste trecho com 
L01,02,03,04,05,06/Q34,  seguindo com distância de 95,610 m 
e azimute plano de 330°23'45" chega-se ao marco  19, deste 
confrontando neste trecho com Avenida Jorge Amado,  
seguindo com   distância de 114,571 m e azimute plano de 
76°32'48" chega-se ao marco 21 , ponto inicial da descrição 
deste perímetro.

TRECHO DA AV 1: Com área de 922,927m², conforme 
descrito: Partindo do ponto 29B (definido pela coordenada 
8.595.470,96 Norte e 575.436,93 Leste), seguindo com 
distância de 22,77 m e azimute plano de 103°38'56'' chega-se 
ao ponto 33B definido pela coordenada 8.595.465,58 Norte e 
575.459,05 Leste, confrontando neste trecho com a área 
unificada através da Portaria 015/2009. Seguindo com 
distância de 66,581m e azimute plano de 239°2'21'' chega-se 
ao ponto 32 definido pela coordenada 8.595.431,34 Norte e 
575.401,97 Leste, seguindo com distância de 16,00 m e 
azimute plano de 150°22'30'' chega-se ao ponto 30, definido 
pela coordenada 8.595.445,25 Norte e 575.394,06 Leste, daí 
com azimute de 59°2'18'' e distância de 49,99 m, confrontando 
com a área unificada através da Portaria 015/2009, chega-se 
ao vértice 29B, ponto inicial da descrição.

TRECHO DO SV – ESTRADA 27: Com área de 799,291m², 
conforme descrito: Partindo do ponto 11 (situado na Q28/Área 
Pública definido pela coordenada 8.595.284,10 Norte e 
575.479,47 Leste), seguindo com distância de 9,99 m e azimute 
plano de 238°35'38'' chega-se ao ponto 11A, definido pela 
coordenada 8.595.278,90 Norte e 575.479,47 Leste, 
confrontando neste trecho com área pública, seguindo com 
distância de 79,816 m e azimute plano de 329°12'42'' chega-se 
ao ponto 52, definido pela coordenada 8.595.347,11Norte e 
575.438,82 Leste, confrontando neste trecho com L02, 03 e 
05/Q35, seguindo com distância de 9,99 m e azimute plano de 
57°59'40'' chega-se ao ponto 12, definido pela coordenada 

8.595.352,77 Norte e 575.447,09 Leste confrontando neste 
trecho com a área unificada através da Portaria 015/2009, daí 
com azimute de 149°12'23'' e distância de 79,816 m, 
confrontando com a área unificada através da Portaria 
015/2009, chega-se ao vértice 11, ponto inicial da descrição.

Art. 3° - Ás áreas ora remembradaspassam a constituir uma 
nova área, que ficará assim descrita e caracterizada:
Área de 41.337,95m², conforme descrito: Partindo do marco 21, 
situado no limite com área unificada através da Portaria 
015/2009, definido pela coordenada geográfica de Latitude 
12°42'11,65" Sul  e Longitude 38°18'18,75" Oeste, DatumSAD-
69 e pela coordenada plana UTM 8.595.576,460 m Norte e 
575.434,480  m Leste, referida ao meridiano central 39° WGr; 
deste, confrontando neste trecho com área unificada através da 
Portaria 015/2009, no quadrante Nordeste, seguindo com 
distância de 11,734 m e azimute plano de 150°27'26"  chega-se 
ao marco 22, deste confrontando neste trecho com L2/q27, no 
quadrante Sudeste, seguindo com distância de 49,996 m e 
azimute plano de 238°59'05" chega-se ao marco 23, deste 
confrontando neste trecho com L-2/Q27, no quadrante 
Nordeste, seguindo com distância de 16,00 m e azimute plano 
de 150°23'21" chega-se ao marco 24,  daí confrontando com Lt-
02 ,no quadrante Nordeste seguindo com distância de 50,00me 
azimute plano de 58°38'59” chega-se ao marco 25 daí 
confrontando com Est.26 no quadrante nordeste, seguindo 
com distância de 16,00m e azimute plano de 150º22'16” chega-
se ao marco 26, daí confrontando com Trav. 26 seguindo com 
distância de 50,00m e azimute plano de 238°59'05” chega-se 
ao marco 26A;  daí confrontando com Trav. 26 seguindo com 
distância de 32,00m e azimute plano de 150°23'21” chega-se 
ao marco 28B, daí confrontando com Trav. 26/JD seguindo com 
distância de 50,00m e azimute plano de 58°38'59”chega-se ao 
marco 28A; daí confrontando Est.26 e seguindo com distância 
de 16,00m e azimute plano de 150º22'16” chega-se ao marco 
29A, daí confrontando com 2ªTrav. 26 seguindo com distância 
de 50,00m e azimute plano de 238°59'05” até o marco 29B, 
deste confrontando neste trecho com 2ª TRAV. 26, no 
quadrante Nordeste, seguindo com distância de 14,212 m e 
azimute plano de 106°31'27" chega-se ao marco 26F, deste 
confrontando neste trecho com ÁREA VERDE, no quadrante 
Nordeste, seguindo com distância de 8,600 m e azimute plano 
de 98°57'10" chega-se ao marco 33B, deste confrontando 
neste trecho com ÁREA VERDE, no quadrante Noroeste, 
seguindo com distância de 33,42 m e azimute plano de 
58°38'59" chega-se ao marco 33, deste confrontando neste 
trecho com Estrada 26, no quadrante Nordeste, seguindo com 
distância de 72,209 m e azimute plano de 150°22'16" chega-se 
ao marco 34, Partindo do ponto 34 (situado no limite com a 
Estrada 26, definido pela coordenada 8.595.427,11 Norte e 
575.519,33 Leste), seguindo com distância de 8,28m e azimute 
plano de 150°23'33'' chega-se ao ponto 34A, definido pela 
coordenada 8.595.419,99 Norte e 575.523,40 Leste, 
confrontando neste trecho com Estrada 26. Seguindo com 
distância circular com raio de 10,00m e arca de 12,37m, até o 
ponto 39 definido pelas coordenadas 8595409,18 Norte e 
575520,55 Leste, confrontando neste trecho com a área 
unificada através da Portaria 015/2009, daí com 9,887 m 
azimute plano de 149°05'35" chega-se ao marco 40, deste 
confrontando neste trecho com área unificada através da 
Portaria 015/2009, no quadrante Noroeste, seguindo com 
distância de 2,439 m e azimute plano de 68°26'06" chega-se ao 
marco 41 deste confrontando neste trecho com Estrada 26, no 
quadrante Nordeste, seguindo com distância de 4,793 m e 
azimute plano de 94°33'22" chega-se ao marco 42, deste 
confrontando neste trecho com área unificada através da 
Portaria 015/2009, no quadrante Nordeste, seguindo com 
distância de 5,090 m e azimute plano de 129°57'16" chega-se 
ao marco 43, deste confrontando neste trecho com Estrada 26, 
no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 7,939 m e 
azimute plano de 149°12'32" chega-se ao marco 1, deste 
confrontando neste trecho com L2/Q28, no quadrante Sudeste, 
seguindo com distância de 50,002 m e azimute plano de 
238°38'02" chega-se ao marco 2, deste confrontando neste 
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trecho com L2/Q28, no quadrante Nordeste, seguindo com 
distância de 16,001 m e azimute plano de 149°12'32" chega-se 
ao marco 03, deste confrontando neste trecho com L2/Q28, no 
quadrante Noroeste, seguindo com distância de 50,002 m e 
azimute plano de 58°38'59" chega-se ao marco 4, deste 
confrontando neste trecho com Estrada 26, no quadrante 
Nordeste, seguindo com distância de 32,001 m e azimute plano 
de 149°12'00" chega-se ao marco 05C, deste confrontando 
neste trecho com Ba. 535, no quadrante Sudeste, seguindo 
com distância de 2,169 m e azimute plano de 238°38'50" 
chega-se ao marco 6, deste confrontando neste trecho com Ba. 
535, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 16,067 
m e azimute plano de 174°31'51" chega-se ao marco 7, deste 
confrontando neste trecho com Ba. 535, no quadrante 
Nordeste, seguindo com distância de 38,960 m e azimute plano 
de 179°13'13" chega-se ao marco 8, deste confrontando neste 
trecho com L8/Q28, no quadrante Sudeste, seguindo com 
distância de 21,478 m e azimute plano de 238°38'59" chega-se 
ao marco 9, deste confrontando neste trecho com L-21,22/Q28, 
no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 32,002 m e 
azimute plano de 329°12'32" chega-se ao marco 10, deste 
confrontando neste trecho com L21/Q28, no quadrante 
Sudeste, seguindo com distância de 50,019 m e azimute plano 
de 238°39'42" chega-se ao marco 11, deste confrontando neste 
trecho com L-6/Q35, no quadrante Sudeste, seguindo com 
distância de 59,988 m e azimute plano de 238°36'48" chega-se 
ao marco 46, deste confrontando neste trecho com L-20/Q35, 
no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 15,983 m e 
azimute plano de 329°12'30" chega-se ao marco 47,  deste 
confrontando neste trecho com L4/Q35, no quadrante 
Noroeste, seguindo com    distância de 25,50 m e azimute 
plano de 58°38'54" chega-se ao marco 44, deste confrontando 
neste trecho com L04/Q35, no quadrante Sudoeste, seguindo 
com distância de 32,09 m e azimute plano de 329°12'30" 
chega-se ao marco 44A, deste confrontando neste trecho com 
L04/Q35, no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 
32,42 m e azimute plano de 238°38'54" chega-se ao marco 
13A, deste confrontando neste trecho com L14/Q34, no 
quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 29,613 m e 
azimute plano de 332°53'45" chega-se ao marco 14, deste 
confrontando neste trecho com L-13,14/Q34, no quadrante 
Sudeste, seguindo com distância de 32.880 m e azimute plano 
de 242°47'53" chega-se ao marco 15, deste confrontando neste 
trecho com L-26,27,28/Q34, no quadrante Sudoeste, seguindo 
com distância de 43,170 m e azimute plano de 332°21'31" 
chega-se ao marco 16, deste confrontando neste trecho com L-
25/Q34, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 
5,051 m e azimute plano de 61°01'36" chega-se ao marco 17, 
d e s t e  c o n f r o n t a n d o  n e s t e  t r e c h o  c o m  L -
18,19,20,21,22,23,24,25/Q34, no quadrante Sudoeste, 
seguindo com distância de 128,008 m e azimute plano de 
330°23'34" chega-se ao marco 18H, deste confrontando neste 
trecho com L-2/Q34, no quadrante Noroeste, seguindo com    
distância de 50,011 m e azimute plano de 61°01'36" chega-se 
ao marco 18G, deste confrontando neste trecho com L-
01,02/Q34, no quadrante Sudoeste, seguindo comdistância de 
31,607 m e azimute plano de 330°23'45" chega-se ao marco 19, 
deste confrontando neste trecho com Av. Jorge Amado, no 
quadrante Noroeste, seguindo com distância de 78,653 m e 
azimute plano de 76°11'02" chega-se ao marco 20, deste 
confrontando neste trecho com Av. Jorge Amado, no quadrante 
Noroeste, seguindo com distância de 35,917 m e azimute plano 
de 77°18'26" chega-se ao marco 21 , ponto inicial da descrição 
deste perímetro.

Art. 4º. A área unificada conforme descrita no art. 3º. será 
desmembrada em novas áreas da seguinte forma:
ÁREA 01: Com área de 39.012,829m², partindo do marco 21, 
situado no limite com Estrada 26, definido pela coordenada 
geográfica de Latitude 12°42'11,65" Sul e Longitude 
38°18'18,75" Oeste, DatumSAD-69 e pela coordenada plana 
UTM 8.595.576,460 m Norte e 575.434, 480 m Leste, referida 
ao meridiano central 39° WGr; deste, confrontando neste 
trecho com Estrada 26, no quadrante Nordeste, seguindo com 

distância de 11,734 m e azimute plano de 150°27'26" chega-se 
ao marco 22, deste confrontando neste trecho com L2/Q27, no 
quadrante Sudeste, seguindo com distância de 49,996 m e 
azimute plano de 238°59'05" chega-se ao marco 23, deste 
confrontando neste trecho com L-2/Q27, Trav. 26, Área 2 e Área 
3, resultantes deste remembramente, no quadrante Nordeste, 
seguindo com distância de 79,985 m e azimute plano de 
150°23'21" chega-se ao marco 29B, deste confrontando neste 
trecho com 2ª TRAV. 26, no quadrante Nordeste, seguindo com 
distância de 14,212 m e azimute plano de 106°31'27" chega-se 
ao marco 26F, deste confrontando neste trecho 2ª TRAV. 26, no 
quadrante Nordeste, seguindo com distância de 8,600 m e 
azimute plano de 98°57'10" chega-se ao marco 33B, deste 
confrontando neste trecho com Área Verde, no quadrante 
Noroeste, seguindo com distância de 34,032 m e azimute plano 
de 71°32'09" chega-se ao marco 33A, deste confrontando 
neste trecho com Estrada 26, no quadrante Nordeste, seguindo 
com distância de 64,850 m e azimute plano de 150°22'16" 
chega-se ao marco 34, (situado no limite com a Estrada 26, 
definido pela coordenada 8.595.427,11 Norte e 575.519,33 
Leste), seguindo com distância de 8,28m e azimute plano de 
150°23'33'' chega-se ao ponto 34A, definido pela coordenada 
8.595.419,99 Norte e 575.523,40 Leste, confrontando neste 
trecho com Estrada 26, seguindo com distância circular com 
raio de 10,00m e arco de 12,37m, até o ponto 39 definido pelas 
coordenadas 8595409,18 Norte e 575520,55 Leste, 
confrontando neste trecho com a Estrada 26, daí com 9,887 m 
azimute plano de 149°05'35" chega-se ao marco 40, deste 
confrontando neste trecho com Estrada 26, no quadrante 
Noroeste, seguindo com distância de 2,439 m e azimute plano 
de 68°26'06" chega-se ao marco 41 deste confrontando neste 
trecho com Estrada 26, no quadrante Nordeste, seguindo com 
distância de 4,793 m e azimute plano de 94°33'22" chega-se ao 
marco 42, deste confrontando neste trecho com Estrada 26, no 
quadrante Nordeste, seguindo com distância de 5,090 m e 
azimute plano de 129°57'16" chega-se ao marco 43, deste 
confrontando neste trecho com Estrada 26, no quadrante 
Nordeste, seguindo com distância de 7,939 m e azimute plano 
de 149°12'32" chega-se ao marco  01, deste confrontando 
neste trecho com L2/Q28, no quadrante Sudeste, seguindo 
com distância de 50,002 m e azimute plano de 238°38'02" 
chega-se ao marco 02, deste confrontando neste trecho com 
L2/Q28, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 
16,001 m e azimute plano de 149°12'32" chega-se ao marco 03, 
deste confrontando neste trecho com L2/Q28, no quadrante 
Noroeste, seguindo com distância de 50,002 m e azimute plano 
de 58°38'59" chega-se ao marco  04, deste confrontando neste 
trecho com Estrada 26, no quadrante Nordeste, seguindo com 
distância de 32,001 m e azimute plano de 149°12'00" chega-se 
ao marco  05C, deste confrontando neste trecho com BA 535, 
no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 2,169 m e 
azimute plano de 238°38'50" chega-se ao marco 06, deste 
confrontando neste trecho com BA 535, no quadrante 
Nordeste, seguindo com distância de 16,067 m e azimute plano 
de 174°31'51" chega-se ao marco 07, deste confrontando neste 
trecho com BA 535, no quadrante Nordeste, seguindo com 
distância de 38,960m e azimute plano de 179°13'13" chega-se 
ao marco 08, deste confrontando neste trecho com L8/Q28, no 
quadrante Sudeste, seguindo com distância de 21,478m e 
azimute plano de 238°38'59" chega-se ao marco 09, deste 
confrontando neste trecho com L-21,22/Q28, no quadrante 
Sudoeste, seguindo com distância de 32,002m e azimute plano 
de 329°12'32" chega-se ao marco 10, deste confrontando neste 
trecho com L21/Q28, no quadrante Sudeste, seguindo com 
distância de 50,019 m e azimute plano de 238°39'42" chega-se 
ao marco 11, deste confrontando neste trecho com Estrada 27, 
no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 13.70m e 
azimute plano de 238°36'48" chega-se ao marco 45, deste 
confrontando neste trecho com Estrada 27 e L6/Q35, no 
quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 26,121m e 
azimute plano de 276°25'15" chega-se ao marco 44, deste 
confrontando neste trecho com Área 05, resultante do 
remembramento, no quadrante Sudoeste, seguindo com 
distância de 32,09 m e azimute plano de 329°12'30" chega-se 
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ao marco 44A, deste confrontando neste trecho com L04/Q35, 
no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 32,42 m e 
azimute plano de 238°38'54" chega-se ao marco 13A, deste 
confrontando neste trecho com L01/Q35, no quadrante 
Sudoeste, seguindo com distância de 29,613 m e azimute plano 
de 332°53'45" chega-se ao marco 14, deste confrontando neste 
trecho com Rua 29, L13,14/Q34, no quadrante Sudeste, 
seguindo com distância de 32.880 m e azimute plano de 
242°47'53" chega-se ao marco 15, deste confrontando neste 
trecho com L-26,27,28/Q34, no quadrante Sudoeste, seguindo 
com distância de 43,170 m e azimute plano de 332°21'31" 
chega-se ao marco 16, deste confrontando neste trecho com L-
25/Q34, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 
5,051 m e azimute plano de 61°01'36" chega-se ao marco 17, 
d e s t e  c o n f r o n t a n d o  n e s t e  t r e c h o  c o m  L -
18,19,20,21,22,23,24,25/Q34, no quadrante Sudoeste, 
seguindo com distância de 128,008 m e azimute plano de 
330°23'34" chega-se ao marco 18H, deste confrontando neste 
trecho com L-2/Q34, no quadrante Noroeste, seguindo com 
distância de 50,011 m e azimute plano de 61°01'36" chega-se 
ao marco 18G, deste confrontando neste trecho com 
L01,02/Q34, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância 
de 31,607 m e azimute plano de 330°23'45" chega-se ao marco 
19, deste confrontando neste trecho com Av. Jorge Amado, no 
quadrante Noroeste, seguindo com distância de 78,653 m e 
azimute plano de 76°11'02" chega-se ao marco 20, deste 
confrontando neste trecho com Av. Jorge Amado, no quadrante 
Noroeste, seguindo com distância de 35,917 m e azimute plano 
de 77°18'26" chega-se ao marco 21 , ponto inicial da descrição 
deste perímetro.
ÁREA 02 (destinada ao domínio público do município em 
substituição às áreas remembradas): Com área de 
800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 25, (situado no 
limite com Estrada 26, definido pela coordenada 8.595.552,34 
Norte e 575.448,18 Leste), seguindo com distância de 16,00 m 
e azimute plano de 150°23'33" chega-se ao ponto 26, definido 
pela coordenada 8.595.538,43 Norte e 575.456,09 Leste, 
confrontando neste trecho com Estrada26, seguindo com  
distância de 50,00 m e azimute plano de 239°02'26" chega-se 
ao ponto 26A, definido pela coordenada  8.595.512,71 Norte e 
575.413,21 Leste, confrontando neste trecho com a Travessa 
26, seguindo com distância de 16,00  m e azimute plano de 
330°23'21" chega-se ao ponto 24,definido pela coordenada 
8.595.526,62 Norte e 575.405,30 Leste confrontando neste 
trecho com a Área 1, resultante deste remembramento, daí com 
azimute de 59°03'11” e distância de 50,00m, confrontando com 
lote 02 /Q 27, chega-se ao vértice 25 ponto inicial  da descrição.
ÁREA 03 (destinada ao domínio público do município em 
substituição às áreas remembradas):Com área de 
800,00m², conforme descrito: Partindo do ponto 28A (situado 
no limite com a Estrada 26, definido pela coordenada 
8.595.510,60 Norte e 575.471,90 Leste), seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 150°23'33'' chega-se 
ao ponto 29A, definido pela coordenada 8.595.496,69 Norte e 
575.479,81 Leste, confrontando neste trecho com Estrada 26. 
Seguindo com distância de 50,00 m e azimute plano de 
239°2'27'' chega-se ao ponto 29B, definido pela coordenada 
8.595.470,96 Norte e 575.436,93 Leste, confrontando neste 
trecho com a 2ª Travessa 26, seguindo com distância de 16,00 
m e azimute plano de 330°23'21''chega-se ao ponto 28B, 
definido pela coordenada 8.595.484,88 Norte e 575.429,02 
Leste confrontando neste trecho com a Área 1, resultante deste 
remembramento, daí com azimute de 59°2'26'' e distância de 
50,00 m, confrontando com a Travessa 26/ jardim, chega-se ao 
vértice 28A ponto inicial da descrição.
ÁREA 04 (destinada ao domínio público do município em 
substituição às áreas remembradas):Com área de 
123,03m², conforme descrito: Partindo do ponto 33 (situado no 
limite com a Estrada 26,e coordenadas 8.595.482,66 Norte e 
585.487,85 Leste), seguindo com distância de 7,36m e azimute 
de 150º23'33” chega-se ao ponto 33A, limitando-se ainda com 
Estrada 26, e coordenadas 8.595.476,37 Norte e 575.491,36 
Leste, daí com distância de 34,06m e azimute de 251º31'31”, 
chega-se ao ponto 33B, confrontando-se com a Área 1, 

resultante deste remembramento, e com coordenadas 
8.595.465,58 Norte e 575.459,05 Leste, deste com azimute de 
59º02'26” e distância de 33,42m, confrontando-se com Área 
Verde, chega-se ao vértice 33, ponto inicial da descrição.
ÁREA 05 (destinada ao domínio público do município em 
substituição às áreas remembradas):Com 574,427m², 
conforme descrito: Partindo do ponto 45 (situado no limite com 
Lote 06 Q 35, definido pela coordenada 8.595.276,97 Norte e 
575.476,31 Leste), seguindo com distância de 46,30 m e 
azimute plano de 239°2'37''chega-se ao ponto 46, definido pela 
coordenada 8.595.252,88 Norte e 575.436,76 Leste, 
confrontando neste trecho com Lote 06 Q 35, seguindo com 
distância de 16,00 m e azimute plano de 330°23'21'' chega-se 
ao ponto 47, definido pela coordenada 8.595.266,63 Norte e 
575.428,57 Leste, confrontando neste trecho com Lote 20 Q 35, 
seguindo com distância de 25,50 m e azimute plano de 
59°2'26'', chega-se ao ponto 44, definido pela coordenada 
8.595.279,89 Norte e 575.450,35 Leste, confrontando neste 
trecho com Lote 04 Q 35, daí com azimute de 276°25'15'' e 
distância de 26,12 m, confrontando com a Área 1, resultante 
deste remembramento, chega-se ao vértice 45, ponto inicial da 
descrição.

Art. 5° - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 15 DEDEZEMBRODE 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  no uso das atribuições 
que lhes foram delegadas , com fundamento na Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, na Lei 
Estadual nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, que 
dispõe sobre a Política de Meio Ambiente e de Proteção à 
Biodiversidade do Estado da Bahia, regulamentada pelo 
Decreto Nº 14.024, de 06 de Junho de 2012, e na 
Resolução n º 4.327/2013,  de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução nº 4.046/2010  do Conselho 
Estadual de Meio Ambiente – CEPRAM, no que couber, 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 03180.22.09.461.2016, e considerando a necessidade 
de adequação do Projeto, aos critérios previstos da 
Portaria nº 479, de 28 de setembro de 2016,   do Ministério 
das Cidades que dispõe sobre o Programa Minha Casa, 
Minha Vida, 

RESOLVE:

Art. 1.º Alterar  a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA,   
válida até 22 de abril de 2018, concedida através da 
Portaria nº 037/2016, de 29 de março de 2016, publicada 
no DOM nº 668, de 16 a 22 de abril de 2016, modificada 
pela Portaria nº 103/2016, de 15 de setembro de 2016, 
publicada no DOM nº 692, de 01 a 07 de outubro de 2016,  
concedida  à empresa EMPREENDIMENTOS VOG SÃO 
FRANCISCO SPE, inscrita no CNPJ sob o nº 
21.821.054/0001-98, com sede na Avenida Tancredo 
Neves, nº 620, Condomínio Mundo Plaza, salas 2001 à 

PORTARIA Nº.  156 /2016
DE  20  DE   DEZEMBRO    DE 2016 
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2012, Caminho das Árvores, Salvador-Bahia, para 
implantação de um empreendimento do t ipo 
pluriresidencial, destinado ao Programa do Governo 
Federal “Minha Casa, Minha Vida”, denominado “DUO 
RESIDENCIAL HORTÊNCIAS”, para promover a 
modificação do projeto urbanístico, com base na Análise 
de Orientação Prévia – AOP nº 059, de 03 de novembro de 
2016 – Processo Administrativo nº 01815.22.09.074.2016, 
ficando com a seguinte configuração: 

“(...) empreendimento do tipo pluriresidencial, destinado 
ao Programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha 
V i d a ” ,  d e n o m i n a d o  “ D U O  R E S I D E N C I A L  
HORTÊNCIAS”, composto  por 500 unidades 
habitacionais, distribuídas em  30 blocos, sendo: 11 
blocos tipo A, 12 blocos tipo B, 2 blocos do tipo C, de 04 
pavimentos por andar e 5 blocos do tipo D, de 05 
pavimentos por andar,  área verde/jardins de uso comum, 
quiosques, parque infantil, área para ginástica 
descoberta, quadra de vôlei e quadra poliesportiva, pista 
de velotrol e salão de festa, abrigo de lixo seletivo e 
guarita.”  (...) O empreendimento está localizado na Rua 
São Francisco, Bairro Lama Preta, Distrito Sede, 
Camaçari-Ba, inserida na Macrozona Urbana da Sede – 
CA.ZU – 1 e Zona de Expansão Prioritária – ZEP 1, 
conforme PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 
2008, em uma área total de terras de 57.731,00m²;  sendo 
a área total construída de 25.489,56m²; área ocupada de 
6.252,40m²; área permeável de 30.145,06m²; Área de 
Proteção Permanente de 3.746,60 m²      (...)”.

 Art. 2.º Ficam mantidos os condicionantes e as demais 
disposições previstas na Licença Ambiental Simplificada, 
concedida através da Portaria nº 037/2016, de 29 de 
março de 2016, publicada no DOM nº 668, de 16 a 22 de 
abril de 2016, alterada pela Portaria nº 103/2016, de 15 de 
setembro de   2016,   publicada no DOM nº 692, de 01 a 07 
de outubro de 2016, que não foram modificados por esta 
Portaria. 

 Art. 3.º Esta portaria, bem como, cópias dos documentos, 
relativos ao cumprimento dos condicionantes, deverão ser 
mantidas disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos 
demais Órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.                    

Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.                        

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM  20 DE  DEZEMBRO   DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 157/2016
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto 
Municipal, datado do dia 05 de abril de 2016, com 
fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que couber, 

 

tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 03.482/2016, 

RESOLVE

Art. 1.º - DISPENSAR o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 03.482/2016, em nome de DOUGLAS 
CAMPOY, brasileiro, casado, trabalhador do comércio, 
portador da Carteira de Identidade nº 14451954-29, 
SSP/BA, inscrito no CPF nº 075.747.148-00, conforme 
documentos anexos ao processo.

Art. 2.º - A dispensa do Estudo de Impacto de Vizinhança - 
EIV, instrumento que subsidia o processo de 
licenciamento urbanístico, se destina à implantação de um 
empreendimento do tipo CONDOMÍNIO URBANÍSTICO, 
localizado em área urbana, no lote 114 da Quadra "VIII" do 
Loteamento Praia de Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari-BA, inserido na Zona de Ocupação 
Consolidada – ZOCON 3, da Macrozona Urbana de 
Itacimirim MG-ZU.4, conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 
de janeiro de 2008. O empreendimento tem acesso pela 
Rua Amyr Klink, possui área total de 2.000,00m² (dois mil 
metros quadrados), com 08 (oito) unidades residenciais, 
com 02 (dois) pavimentos, área de lazer com piscinas, 
área verde de uso comum com parque infantil, e 14 vagas 
de estacionamento; sendo a área construída total de 

2 2 997,36m , área total ocupada igual a 596,43m e a área 
2permeável correspondente a 1.240,21m , de acordo com a 

planta arquivada na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR.

Art. 3.º O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, é 
passível de dispensa neste caso, considerando que o 
empreendimento será implantado em área urbana 
consolidada, em loteamento aprovado, com infraestrutura 
básica; sendo um empreendimento considerado de 
pequeno porte, com 08 unidades residenciais, que não 
acarretará incômodos no tráfego, comprometimento 
paisagístico ou adensamento na área, conforme art. 145 
da Lei Municipal Nº 913/2008 – Código Urbanístico e 
Ambiental do Município.

Art. 4º Para esta dispensa foram apresentadas as 
Viabilidades das Concessionárias de Serviços: a) 
EMBASA – para abastecimento de água e esgotamento 
sanitário; b) COELBA – para abastecimento de energia 
elétrica; c) LIMPEC – coleta de resíduos sólidos 
urbanos/domiciliares; d) STT – de trânsito e transporte.

Art. 5.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 23 DE DEZEMBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FABIANA OLIVEIRA PEREIRA
ASSESSORIA TÉCNICA

PORTARIA Nº. 158/2016
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016
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O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto 
Municipal, datado do dia 05 de abril de 2016, com 
fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que couber, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 03.348/2016, e,

Considerando os estudos urbanístico e viário 
apresentados,

Considerando o disposto do Termo de Acordo e 
Compromisso firmado entre os realizadores do evento e a 
Associação dos Moradores de Guarajuba; 

Considerando a manifestação do Comando de 
Policiamento da Região Metropolitana de Salvador – 59ª 
CIPM/Vila de Abrantes, através do Ofício Nº 346/SPO, de 
19 de dezembro de 2016;

Considerando  a Viabilidade para o evento emitida pela 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT, 
através do Ofício GABIS Nº 718/2016, de 18 de novembro 
de 2016;

Considerando o Parecer Técnico, com a Autorização 
Específica para Evento Temporário da Coordenação da  
Defesa Civil, integrante da estrutura da Secretaria de 
Ordem Pública e Sustentabilidade;

Considerando  as condições e os ajustes   pactuados no   
Termo de Acordo e Compromisso firmado entre a 2DC 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. e o Município, por 
meio desta Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que 
estabelece condicionantes como medidas mitigadoras 
dos impactos produzidos pela realização do evento 
denominado “Sunset Guarajuba & O Melhor Réveillon do 
Mundo 2017”.

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 

VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 

processo nº 03.348/2016, em nome da 2DC 

PRODUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob Nº 

10.014.103/0001-64,  com sede na Avenida Tancredo 

Neves, nº 1543, Sala 803, Ed. Garcia D'Ávila, Caminho 

das Árvores, Salvador - BA, requerido pelo Senhor 

CARLOS AUGUSTO SANTOS PEIXOTO,  brasileiro, 

inscrito no CPF n.º 501.114.345-72, instrumento que 

subsidia o processo de licenciamento urbanístico para 

realização do evento, denominado "SUNSET 

GUARAJUBA & O MELHOR RÉVEILLON DO MUNDO 

2017", localizado na zona urbana com acesso pela BA-

099 - Estrada do Coco,  km 42, Guarajuba, Distrito Monte 

Gordo, Camaçari-BA, inserido na Zona de Expansão de 

Comércio e Serviços – ZECS 2 e parcialmente na Zona de 

Expansão Controlada -  ZEC 4, da  Macrozona Urbana de 

Guarajuba, MG-ZU.2, conforme Lei Municipal Nº 866, de 

11 de janeiro de 2008. O empreendimento tem como área 

total do terreno 11.000,00m², sendo executados e 

instalados equipamentos específicos para o evento, tais 

como: a) lounge de acesso ao evento; b) bilheteria e apoio; 

c) 01 palco - medindo 13,98m x 11,65m + áreas técnicas; 

d) área de apoio ao palco; e) 07 camarins; f) total de 10 

bares distribuídos pela área do evento; g) praça de 

alimentação com espaço para caminhões tipo food trucks; 

h) posto médico/macas e 01 ambulância; i) 04 salas de 

apoio; j) área coberta de mesas com 70 unidades x 6 

cadeiras; k) 01 buffet com 31,00m x 4,50m; 01 buffet de 

7,00m x 3,00m e 01 buffet de 4,65m x 3,00m; l) 01 cozinha 

com 14,00m x 4,50m; m) 01 conjunto de sanitários 

femininos com 20 unidades e 01 masculino com 22 

unidades localizados no fundo do lounge; n) 01 conjunto 

de sanitários femininos com 50 unidades e 01 masculino 

com 50 unidades localizados ao lado da praça de 

alimentação; o) 02 torres de reservatórios de água 

potável. As coberturas serão em toldos de quatro águas, 

sendo o material das lonas do tipo auto extinguível e os 

banheiros químicos.

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lantação do empreend imento ,  deverá  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 20.12.2016 
com a municipalidade, assumindo a responsabilidade por 
essas medidas, as quais foram definidas no Estudo de 
Impacto de Vizinhança apresentado à SEDUR. 

Art. 3.º A adoção das medidas mitigadoras, constantes no 
TAC, foram estabelecidas mediante a apresentação da 
devida documentação comprobatória, em que a 
COMPROMISSADA se responsabiliza pela contratação 
de empresas capacitadas pela execução dos serviços 
necessários à mitigação dos impactos do evento, sempre 
agindo em favor do interesse público.

Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LÉLIA MARIA DOS REIS DIAS
ASSESSORIA TÉCNICA

PORTARIA Nº. 159/2016
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto 
Municipal, datado do dia 05 de abril de 2016, com 
fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que couber, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 02.684/2016,

Considerando o estudo urbanístico e viário apresentado,
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C o n s i d e r a n d o  o  P r o j e t o  d e  I s o l a m e n t o  e  
Condicionamento Acústico apresentado; 

Considerando a Viabilidade da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT, através do Ofício 
GABIS Nº 763/2016, de 14 de dezembro de 2016;

Considerando o Atestado de Conformidade de Projeto Nº 
89/2016, expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar da 
Bahia;

Considerando  as condições e os ajustes   pactuados no   
Termo de Acordo e Compromisso firmado entre a 
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE INFLÁVEIS NÁUTIKA. e o 
Município, por meio desta Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, que estabelece condicionantes como medidas 
mitigadoras dos impactos produzidos pela implantação do 
empreendimento destinado a eventos, denominado 
"ARENA PREMIUM",  

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 02.684/2016, em nome da INDÚSTRIA 
BRASILEIRA DE INFLÁVEIS NÁUTIKA LTDA, inscrita 
no CNPJ sob Nº 47.262.407/0001-50,  com sede Rua 
Santana de Ipanema, nº 450, Cumbica, Guarulhos - SP, 
CEP 07.220-010, requerido pelo Senhor SÉRGIO ENOUT 
DE ASSUNÇÃO, brasileiro, administrador de empresas, 
casado, portador da Carteira de Identidade nº 7.953.495-8 
SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 877.716.088-68, 
instrumento que subsidia o processo de licenciamento 
urbanístico para implantação do empreendimento do tipo 
Espaço para Eventos, denominado "ARENA PREMIUM", 
localizado em zona urbana com acesso pela BA-099 - 
Estrada do Coco,  km 12,5, em parte da área do 
estacionamento do Outlet Premium, Abrantes Distrito de 
Abrantes, Camaçari-BA, inserido na Zona de Expansão de 
Comércio e Serviços – ZECS 1 e parcialmente na Zona de 
Ocupação Controlada - ZEC 3, da  Macrozona Urbana de 
Abrantes, AB-ZU.2, conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 
de janeiro de 2008. O empreendimento está inserido em 
uma área total de 113.236,16m², correspondente a 
empreendimento Outlet Premium, sendo a área destinada 
para eventos, uma área coberta de 2.836,15m², sendo 
executados e instalados equipamentos específicos para o 
Espaço de Eventos: tenda composta por pilares metálicos 
galvanizados, fixados ao solo através de estacas 
metálicas, formando pórticos autoportantes de 40 metros 
de vão, repetindo-se em intervalos de 5,0m (cinco metros). 
A cobertura de lona vinílica especial para coberturas, 
composta por trama de poliéster de alta densidade, 
coberta de PVC pigmentado em ambas as faces, 
protegidas contra fungos e mofo. O material da lona é auto 
extinguível e revestido por laca  com bloqueador solar anti 
raios UV e IV. Os pisos serão construídos com o sistema 
"PISO FÁCIL", composto por trama de aço galvanizado. 
Contém ainda, oito (oito) blocos sanitários com 01 (uma) 
cabine para PCD, e cinco cabines comuns, além de 03 
(três) pias em cada bloco; portas corta-fogo com sistema 
de acionamento por barras anti-pânico e sistema de 
proteção acústica com a instalação de placas de 
isolamento acústico, em toda a área interna da Arena.

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 

imp lantação do empreend imento ,  deverá  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 20.12.2016, 
com a municipalidade, assumindo a responsabilidade por 
essas medidas, as quais foram definidas no Estudo de 
Impacto de Vizinhança apresentado à SEDUR.

Art. 3.º A adoção das medidas mitigadoras, constantes no 
TAC, foram estabelecidas mediante a apresentação da 
devida documentação comprobatória, em que a 
COMPROMISSADA se responsabiliza pela contratação 
de empresas capacitadas pela execução dos serviços 
necessários à mitigação dos impactos durante a 
realização dos eventos, sempre agindo em favor do 
interesse público.

Art. 4.º Essas medidas devem ser executadas pela 
COMPROMISSADA através das condicionantes 
estabelecidas no Termo de Acordo e Compromisso 
firmado entre o Município de Camaçari e a empresa 
realizadora do evento, salientando que dentre essas 
condicionantes, fica estabelecida a necessidade de 
apresentação da Avaliação Pós-Ocupação - APO, nos 
prazos de 30, 180 e 360 dias, a partir da realização do 1º 
evento.

Art. 5.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LÉLIA MARIA DOS REIS DIAS
ASSESSORIA TÉCNICA

PORTARIA Nº. 161/2016
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto 
Municipal, datado do dia 05 de abril de 2016, com 
fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que couber, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 3.531/2016, e considerando o estudo urbanístico 
apresentado,

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 3.531/2016, requerido pela SPE BRISAS 
DO CAPIVARA LTDA., CNPJ nº 22.483.171/0001-10, 
instrumento que subsidia o processo de licenciamento 
urbanístico para a implantação de um empreendimento do 
tipo Urbanização Integrada, situado no Loteamento 
Parque Nascente do Capivara, Quadra 3B, Lote n. 03, 
Distrito Sede, Camaçari-BA e inserido na Macrozona 
Urbana da Sede, CA.ZU.1, Zona de Expansão Prioritária - 
ZEP 2, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 
2008. O terreno possui área total de 5.325,00m² (cinco mil 
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trezentos e vinte e cinco metros quadrados), sendo que a 
área construída será de 5.377,25m², a área ocupada de 
1.381,25m², área permeável correspondente a 
2.662,51m², área verde e lazer de 1.169,80m², área de 
sistema viário interno (ruas e passeios) de 1.281,14m² e 
estacionamento com 100 vagas. O empreendimento é 
composto por 96 unidades residenciais do tipo 
apartamento, distribuídas em 06 torres com 04 
pavimentos, área de lazer, churrasqueira, sanitários, 
piscina, espaços destinados à equipamentos 
condominiais como guarita, casa de resíduos sólidos e 
casa de gás.

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lantação do empreend imento ,  deverá  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 22.12.2016, 
com a municipalidade, assumindo a responsabilidade por 
essas medidas, as quais foram definidas no Estudo de 
Impacto de Vizinhança apresentado à SEDUR.

Art. 3.º Essas medidas devem ser executadas pela 
COMPROMISSADA e comprovadas até a conclusão da 
implantação do empreendimento, antes do funcionamento 
do condomínio residencial, às suas custas, configurando-
se como condicionantes à emissão do Alvará de Habite-
se.

Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 26 DE DEZEMBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LÉLIA MARIA DOS REIS DIAS
ASSESSORIA TÉCNICA

PORTARIA  Nº 162 / 2016
DE 26 DE DEZEMBRO DE  2016

 “Dispõe sobre a aprovação da unificação de 
02 (duas) áreas designadas Lote 09 e Lote 
10, situados na Quadra I, do Loteamento 
denominado “Prolongamento Colônia de 
Férias Santa Maria”, na localidade de 
Itacimirim, distrito de Monte Gordo, neste 
Município, medindo 1.500,00m², cada, para 
totalizar uma nova área de 3.000,00m², na 
forma que indica.”

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelos 
Decretos nº. 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 
e, ainda, no Decreto Municipal, datado do dia 05 de abril de 
2016, e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 02717.22.09.340.2016, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o amembramento de 02 (duas) áreas 
designadas Lote 09 e Lote 10, situados na Quadra I, do 
Loteamento denominado “Prolongamento Colônia de 
Férias Santa Maria”, na localidade de Itacimirim, distrito de 
Monte Gordo, neste Município, medindo 1.500,00m², 
cada, totalizando uma nova área de 3.000,00m².

Parágrafo único – As áreas que serão unificadas são de 
propriedade de Hans Arno Josef Dreschers, inscrito no  
CPF/MF sob o nº 687326788-00,  e Iolanda Damasceno 
Dreschers, inscrita no CPF//MF sob o nº,  e encontram-se 
devidamente registradas no Cartório do 1º Ofício de 
Registro de Imóveis e Hipotecas de Camaçari – Bahia, sob 
as matrículas: n° 1299 - Lote09 e   nº 3959 – Lote 10

Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:

LOTE  09

LIMITES E CONFRONTANTES:  A área designada de  
lote 09,  tem forma regular, sendo 30,00m de frente para 
rua XI, 30.00m de fundo limitando-se com a Lote 02 , 
50,00m do lado esquerdo, confrontando-se com Lote 10 à 
ser amembrado   e 50,00m pelo lado direito, confrontando 
com Lote 08 da mesma quadra, totalizando uma área 
1500,00m² e Perímetro 160,00 m.

LOTE 10

LIMITES E CONFRONTANTES A área designada de lote 
10,  tem forma regular, sendo  30,00m de frente para rua 
XI, 30.00m de fundo limitando-se com a Lote 01 , 50,00m 
do lado esquerdo, confrontando-se com a área de marinha  
e 50,00m pelo lado direito, confrontando com Lote 09 à ser 
amembrado, totalizando uma área 1500,00m² e Perímetro 
160,00 m.

Art. 3° - Ás áreas ora amembradas passam a constituir 
uma nova área, que fica assim descrita e caracterizada:

   ÁREA UNIFICADA – “LOTES 09/10A” 

LIMITES E CONFRONTANTES: A área unificada nos 
termos desta Portaria, designada de Lote 09/10A, tem 
forma regular, sendo  60,00m de frente para rua XI, 
60.00m de fundo limitando-se com a Lote 01 e  02 da 
mesma quadra,  50,00m do lado esquerdo, confrontando-
se com a área de marinha  e 50,00m pelo lado direito, 
confrontando com Lote 08 da mesma quadra, totalizando 
uma área 3000,00m² e Perímetro 220,00 m.

Art. 4° - 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, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 26 DE DEZEMBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO  DE DESENVOLVIMENTO

PÁGINA 46 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 704 - de 24 a 30 de Dezembro de  2016 - 



PORTARIA Nº 163 / 2016  
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM 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 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
01025.22.09.461.2016, de 18 de abril de 2016.

RESOLVE:

Art .  1 .º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
empresa TÉGULA SOLUÇÕES PARA TELHADOS 
LTDA., CNPJ: 02.014.622/004-47, localizada na Rua H, 
s/n, Lote 05, Quadra E, POLOPLAST, nas coordenadas 
UTM: X= 575.738, Y= 8.596.310), inserida na Zona de 
Transformação, Comércio e Serviços - ZTCS da 
Macrozona Urbana CA-ZU.1, Camaçari - BA, conforme 
PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008, para 
fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
- telhas, utilizando areia (400 ton/m), cimento cimpor (130 
ton/m), cimento branco (110 ton/m), calcário (50 ton/m) e 
pigmento amarelo (0,16 ton/m). Esta licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - operar a unidade 
industrial de acordo com o projeto apresentado a este 
órgão, devendo a empresa atuar de forma preventiva, em 
relação aos riscos referentes ao homem e ao meio 
ambiente, buscando soluções baseadas em tecnologias 
limpas; II – apresentar à CMA/SEDUR, no prazo de 
sessenta dias, Programa de Educação Ambiental - PEA, 
para os funcionários da empresa, contemplando: a) regras 
básicas de segurança, a serem implantadas nas 
atividades desenvolvidas; b) importância da utilização 
correta de EPI, como medida de proteção à saúde; c) 
minimização de resíduos, priorizando reuso e reciclagem; 
d) treinamento para situação de emergência; III - 
apresentar semestralmente à CMA/SEDUR, relatório das 
atividades do PEA; IV - direcionar os efluentes domésticos 
para fossa séptica com sumidouro, de acordo com a 
norma técnica NBR – 7229 da ABNT; V - manter 
documentação comprobatória do serviço de limpeza de 
fossa, em seus arquivos, para fins de fiscalização; VI - 
adotar normas de segurança, higiene industrial e saúde 
ocupacional nas áreas da produção, de armazenamento e 
expedição; VII - implantar e manter em condições 
adequadas de funcionamento o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido na Norma 
Regulamentadora NR- 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; VIII - realizar treinamento com os funcionários 
para situações de emergência; IX - apresentar, no prazo 
de sessenta dias, para a aprovação da CMA/SEDUR, 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
contemplando, todos os resíduos (equipamentos 
eletrônicos defeituosos, estopas, lâmpadas fluorescentes, 
papel de escritório, resíduos oleosos gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, dentre 
outros), a quantidade, a classe, o local de geração, o 
acondicionamento/armazenamento e a destinação final; X 

- armazenar temporariamente os resíduos sólidos em área 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo aos critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11.174, para o armazenamento dos 
resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os da NBR 
12.235, para armazenamento de resíduos classe I e 
encaminhá-los posteriormente para destinação final em 
instalações com licença ambiental para tal fim; XI - no caso 
de resíduo classe I, requerer ao INEMA a competente 
Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos - 
ATRP; XII - adquirir substância mineral, para os processos 
produtivos da empresa, somente de área e/ou fornecedor 
licenciado;  XIII -  manter nos arquivos da empresa a 
documentação comprobatória, Nota Fiscal - NF e Licença 
Ambiental, do fornecedor de areia calcário e correlatos, 
emitida pelo órgão ambiental competente; XIV - fornecer 
obrigatoriamente aos funcionários Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI adequados e compatíveis com o 
exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, 
conforme o estabelecido na NR-6 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; XV - implantar e manter atualizado o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, 
buscando sempre a redução do grau de riscos; XVI -  
Comunicar de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente; XVII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração, que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal Nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais. 

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA.
 
Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 26 DE DEZEMBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A SRA. 
VANDA DAMASO ALVES, NA FORMA ABAIXO. 
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O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZA e, do outro lado, Sr(a). VANDA 
DAMASO ALVES, portador(a) do RG de n° 02.682.472-85 
SSP/BA e inscrito(a) no CPF sob o n° 397.698.365-91, 
residente e domiciliado(a) no Caminho das Margaridas, 3, 
Gleba “E”, Camaçari / Bahia, CEP: 42.804-240, doravante 
denominado(a) simplesmente PERMISSIONÁRIA.

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA vem 
exercendo atividade de comércio/serviço,em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDOque foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 01 A, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em vista 
o constante no Processo Administrat ivo nº.  
03718.22.09.151.2016, de 21de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIA de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que à PERMISSIONÁRIA caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro:Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

a 

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

a) Colocar à disposição da PERMISSIONÁRIA, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

b) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pela PERMISSIONÁRIA;

c) Intervir com processo administrativo, contra a 
PERMISSIONÁRIA, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

a) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula             Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento,expedido pelo órgão municipal 
competente;

b) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

c) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

d) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

e) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;
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f) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

i) A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação à PERMISSIONÁRIA, e, em caso 
de persistência, poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

k) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

l) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os tributos 
federais, estaduais e municipais inerentes a sua atividade 
comercial ou de serviço; 

m) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

n)  Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

– 

g) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento será 
de 08:00 às 20:00 horas,de segunda-feira a domingo, 
atendendo às características dos serviços;

h) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na 
alínea “g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, 
por período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

j) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja a PERMISSIONÁRIA 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido à PERMISSIONÁRIA, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que 
ambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

A PERMISSIONÁRIA obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 23 de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE

VANDA DAMASO ALVES
PERMISSIONÁRIO(A)

Testemunhas:

1. ____________________________ 
RG:
CPF: 
     
2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                           

TERMO DE PERMISSÃO DE USO
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EO SR. 
AFONSO BARROSO DOS SANTOS, NA FORMA 
ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZA e, do outro lado, Sr(a). AFONSO 
BARROSO DOS SANTOS, portador(a) do RG de n° 
01351862-34 SSP/BA e inscrito(a) no CPF sob o n° 
096.923.805-30, residente e domiciliado(a) no 
Loteamento Canto do Mar, nº 2, Guarajuba, Camaçari-BA, 
CEP 42.827-000, Camaçari / Bahia, CEP: 42.804-
240doravan te  denominado(a )  s imp lesmente  
PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 01B, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em vista 
o constante no Processo Administrat ivo nº.  
03714.22.09.151.2016, de 21de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIO de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 

o 

alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I- DO PERMITENTE

d) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

e) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

f) Intervir com processo administrativo, contra o 
PERMISSIONÁRIO, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

o) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

p) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

q) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

r) Seguir as determinações do Poder Executivo Municipal, 
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referentes à utilização do bem permitido, facilitando, 
inclusive, o acesso e a fiscalização, por prepostos do 
PERMITENTE;

s)  Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

t) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

w) A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação ao PERMISSIONÁRIO, e, em 
caso de persistência, poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

y) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do  BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

z) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

a)  Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

b) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

– 

u) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento será 
de 08:00 às 20:00 horas,de segunda-feira a domingo, 
atendendo às características dos serviços;

v) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na 
alínea “g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, 
por período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

x) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 

e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que 
ambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 23 de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE

AFONSO BARROSO DOS SANTOS
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:
1. ____________________________ 
RG:
CPF:      
2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                          
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. 
GILBERTO OLIVEIRA PINTO, NA FORMA ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZA e, do outro lado, Sr(a). 
GILBERTO OLIVEIRA PINTO, portador(a) do RG de n° 
02291837-00 SSP/BA e inscrito(a) no CPF sob o n° 
255.021.585-00 SSP/BA, residente e domiciliado(a) na 
Rua Senhor do Bonfim, s/n, Monte Gordo, Camaçari / 
Bahia, CEP 42.820-000, doravante denominado(a) 
simplesmente PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 02A, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em vista 
o constante no Processo Administrat ivo nº.  
03720.22.09.151.2016, de 21 de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIO de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 

o 

permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I- DO PERMITENTE

g) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

h) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

i) Intervir com processo administrativo, contra o 
PERMISSIONÁRIO, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

c) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

d) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

e)  Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

f) Seguir as determinações do Poder Executivo Municipal, 
referentes à utilização do bem permitido, facilitando, 

PÁGINA 52 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 704 - de 24 a 30 de Dezembro de  2016 - 



inclusive, o acesso e a fiscalização, por prepostos do 
PERMITENTE;

g) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

h) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

k) A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação ao PERMISSIONÁRIO, e, em 
caso de persistência, poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

m) Responsabilizar-se pela manutenção da rede 
elétrica no interior do BOX, adequada ao uso dos 
equipamentos elétricos instalados no interior;

n) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

o) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

p) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

– 

i) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento será 
de 08:00 às 20:00 horas, de segunda-feira a domingo, 
atendendo às características dos serviços;

j) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na alínea 
“g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, por 
período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

l) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 

ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde 
queambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 23 de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE

GILBERTO OLIVEIRA PINTO
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:
2. _____________________________
RG:                                       
CPF:
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. 
ALAN RODRIGUES DOS SANTOS, NA FORMA 
ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZA e, do outro lado, Sr(a). ALAN 
RODRIGUES DOS SANTOS, portador(a) do RG de n° 
12830607-60 SSP/BA e inscrito(a) no CPF sob o n° 
051.191.635-30 SSP/BA, residente e domiciliado(a) na 
Rua Beco da Cebola, s/n, Monte Gordo, Camaçari-Bahia, 
CEP 42 .800.000,  doravante  denominado(a)  
simplesmente PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 02B, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em vista 
o constante no Processo Administrat ivo nº.  
03715.22.09.151.2016, de 21de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIO de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

o 

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I- DO PERMITENTE

j) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

k) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

l) Intervir com processo administrativo, contra o 
PERMISSIONÁRIO, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

q) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento,expedido pelo órgão municipal 
competente;

r) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

s) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;
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t) Seguir as determinações do Poder Executivo Municipal, 
referentes à utilização do bem permitido, facilitando, 
inclusive, o acesso e a fiscalização, por prepostos do 
PERMITENTE;

u) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

v) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

y) A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação ao PERMISSIONÁRIO, e, em 
caso de persistência, poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

a) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do  BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

b) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

c) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

d) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

– 

w) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento será 
de 08:00 às 20:00 horas,de segunda-feira a domingo, 
atendendo às características dos serviços;

x) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na 
alínea “g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, 
por período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

z) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 

do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que 
ambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos.

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 23 de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE

ALAN RODRIGUES DOS SANTOS
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:
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1. ____________________________       
RG:
CPF:
2. _____________________________
RG:
CPF:                                                          

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EO SR. 
PEDRO PEREIRA DA CRUZ, NA FORMA ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZA e, do outro lado, Sr. PEDRO 
PEREIRA DA CRUZ,, portador do RG de n° 496.344-
92SSP/BA e inscrito no CPF sob o n° 536.424.145-
91SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Rua do Ouro, 
s/nº, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-Bahia, CEP 
42.820.000, doravante denominado(a) simplesmente 
PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 03A, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito 
deMonte Gordo, Camaçari/BA,com vistas a desenvolver 
atividade de serviço,específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em vista 
o constante no Processo Administrat ivo nº.  
03763.22.09.345.2016, de 26de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIO de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 

o 

PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

m) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

n) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

o) Intervir com processo administrativo, contra o 
PERMISSIONÁRIO, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

e) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

f) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
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alimentos

g) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

h) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

i) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

j) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

m) A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação ao PERMISSIONÁRIO, e, em 
caso de persistência, poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

o) Responsabilizar-se pela manutenção  BOX, adequada 
ao uso dos equipamentos elétricos instalados no interior;

p) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

q) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

r) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

;

– 

k) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento será 
de 08:00 às 20:00 horas,de segunda-feira a domingo, 
atendendo às características dos serviços;

l) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na alínea 
“g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, por 
período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

n) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 

até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que 
ambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

OPERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 23 de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE
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PEDRO PEREIRA DA CRUZ
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:
2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                          

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A SRA. 
ANDRÉIA COELHO DE JESUS, NA FORMA ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZA e, do outro lado, a Sr.(a) 
ANDRÉIA COELHO DE JESUS, portador(a) do RG de n° 
11527473-12 SSP/BA e inscrito(a) no CPF sob o n° 
029.409.245-54, residente e domiciliado(a) na Rua dos 
Noivos, nº 286, Quarenta e Seis, Camaçari-BA,Camaçari / 
Bahia, CEP: 42.805.010 doravante denominado(a) 
simplesmente PERMISSIONÁRIA.

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 03B, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em vista 
o constante no Processo Administrat ivo nº.  
03725.22.09.151.2016, de 21 de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIA de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que à PERMISSIONÁRIA caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I- DO PERMITENTE

p) Colocar à disposição da PERMISSIONÁRIA, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

q) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pela PERMISSIONÁRIA;

r) Intervir com processo administrativo, contra a 
PERMISSIONÁRIA, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

a 

s) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
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competente;

t) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

u) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

v) Seguir as determinações do Poder Executivo Municipal, 
referentes à utilização do bem permitido, facilitando, 
inclusive, o acesso e a fiscalização, por prepostos do 
PERMITENTE;

w) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

x) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

a) A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação à PERMISSIONÁRIA, e, em caso 
de persistência, poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

c) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

d) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

e) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

f) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

– 

y) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento será 
de 08:00 às 20:00 horas,de segunda-feira a domingo, 
atendendo às características dos serviços;

z) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na 
alínea “g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, 
por período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

b) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja a PERMISSIONÁRIA 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido à PERMISSIONÁRIA, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que 
ambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

A PERMISSIONÁRIA obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 23 de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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PERMITENTE

ANDRÉIA COELHO DE JESUS
PERMISSIONÁRIO(A)

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:
2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                           

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. 
JUSTINO GONZAGA DAS NEVES, NA FORMA 
ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZAe, do outro lado, Sr.JUSTINO 
GONZAGA DAS NEVES, portador do RG de n° 
01.791.802-23SSP/BA e inscrito no CPF sob o n° 
226.277.665-20SSP/BA, residente e domiciliadona Rua 
daPeixaria,nº 06, Guarajuba, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari-Bahia, CEP 42.820.000, doravante 
denominado(a) simplesmente PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDOque foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 04A, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA,com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em vista 

o constante no Processo Administrat ivo nº.  
03765.22.09.345.2016, de 26de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIO de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro:Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I- DO PERMITENTE

s) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

t) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

u) Intervir com processo administrativo, contra o 
PERMISSIONÁRIO, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

o 

g) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula  Primeira, obedecendo à 
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Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também,ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

h) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

i) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

j) Seguir as determinações do Poder Executivo Municipal, 
referentesà utilização do bem permitido, facilitando, 
inclusive, o acesso e a fiscalização, por prepostos do 
PERMITENTE;

k) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

l Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

o)A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação ao PERMISSIONÁRIO, e, em 
caso de persistência, poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

q)Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

r) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os tributos 
federais, estaduais e municipais inerentes a sua atividade 
comercial ou de serviço; 

s) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

t) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

– 

m) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 20:00 horas,de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

n)Em casos excepcionais, o horário estabelecido na 
alínea “g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, 
por período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

p)Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que 
ambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 26 de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
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PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE

JUSTINO GONZAGA DAS NEVES
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:
1. ____________________________       
 RG:
CPF:
2. _____________________________
RG:
CPF:                                                         

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. 
AMILTON CARDOSO DOS SANTOS, NA FORMA 
ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZA e, do outro lado, Sr(a). AMILTON 
CARDOSO DOS SANTOS, portador do RG de n° 
08507934-08 SSP/BA e inscrito no CPF sob o n° 
029.456.985-52, residente e domiciliado na Rua da 
Peixaria, Loteamento Canto do Mar, 7, 1ª Etapa, 
Guarajuba, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-Bahia, 
CEP: 42.827-000,  doravante denominado(a)  
simplesmente PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 04B, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 

Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em vista 
o constante no Processo Administrat ivo nº.  
03726.22.09.151.2016, de 21de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIO de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I- DO PERMITENTE

v) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

w) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

x) Intervir com processo administrativo, contra o 
PERMISSIONÁRIO, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

o 
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II- DO PERMISSIONÁRIO:

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

– 

a) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento será 
de 08:00 às 20:00 horas,de segunda-feira a domingo, 
atendendo às características dos serviços;

b) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na 
alínea “g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, 
por período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

d) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

u)Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula             Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

v) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

w) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

x) Seguir as determinações do Poder Executivo Municipal, 
referentes à utilização do bem permitido, facilitando, 
inclusive, o acesso e a fiscalização, por prepostos do 
PERMITENTE;

y) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

z) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

c) A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação ao PERMISSIONÁRIO, e, em 
caso de persistência, poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

e) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

f) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os tributos 
federais, estaduais e municipais inerentes a sua atividade 
comercial ou de serviço; 

g) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

h) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 

por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde 
queambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

OPERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 23 de dezembro de 2016.
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ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE

AMILTON CARDOSO DOS SANTOS
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:
2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                          

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. 
MANOEL OLIVEIRA DA SILVA, NA FORMA ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZA e, do outro lado, Sr. MANOEL 
OLIVEIRA DA SILVA, portador do RG de n° 03.454.477-
19SSP/BA e inscrito no CPF sob o n° 019.751.305-
02SSP/BA, residente e domiciliadono Cond. Res. Morada 
dos Cardeais, s/nº, Espaço Alpha, Distrito Sede, 
Camaçari-Bahia, CEP 42.820.000, doravante 
denominado(a) simplesmente PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço,em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDOque foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 05A, localizado na Alameda Humaitá, no final da 

rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA,com vistas a desenvolver 
atividade de serviço,específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em vista 
o constante no Processo Administrat ivo nº.  
03715.22.09.151.2016, de 21de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIO de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE,sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I- DO PERMITENTE

y) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

z) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

a) Intervir com processo administrativo, contra o 
PERMISSIONÁRIO, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

o 
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II- DO PERMISSIONÁRIO:

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

– 

o) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento será 
de 08:00 às 20:00 horas,de segunda-feira a domingo, 
atendendo às características dos serviços;

p) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na 
alínea “g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, 
por período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

r) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

i) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também,ao alvará de 
funcionamento,expedido pelo órgão municipal 
competente;

j) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

k) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

l) Seguir as determinações do Poder Executivo Municipal, 
referentesà utilização do bem permitido, facilitando, 
inclusive, o acesso e a fiscalização, por prepostos do 
PERMITENTE;

m) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

n) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

q) A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação ao PERMISSIONÁRIO, e, em 
caso de persistência,poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

s) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do   BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

t) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os tributos 
federais, estaduais e municipais inerentes a sua atividade 
comercial ou de serviço; 

u) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

v) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde 
queambas as partesmanifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 26de dezembro de 2016.

PÁGINA 65PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 704 - de 24 a 30 de Dezembro de  2016 - 



ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE

MANOEL OLIVEIRA DA SILVA
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:
2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                          

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A SRA. 
ROSANA DUARTE DOURADO, NA FORMA ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZA e, do outro lado, a Sr.(a) 
ROSANA DUARTE DOURADO, portador(a) do RG de n° 
04.634.066-13 SSP/BA e inscrito(a) no CPF sob o n° 
890.693.075-53, residente e domiciliado(a) na Praça das 
Amendoeiras, s/nº, Arembepe, Distrito de Abrantes, 
C a m a ç a r i - B A ,  C E P 4 2 . 8 0 0 . 0 0 0 ,  d o r a v a n t e  
denominado(a) simplesmente PERMISSIONÁRIA.

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 01, localizado na Praça Antônio de Santa Rita 
(Acesso a Arembepe), Arembepe, Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, com vistas a desenvolver atividade de 
serviço, específica de restaurante, nos termos da Lei 
1.120/2010 – Código de Polícia Administrativa do 
Município de Camaçari e tendo em vista o constante no 
Processo Administrativo nº. 03778.22.09.345.2016, de 28 
de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIA de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que à PERMISSIONÁRIA caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I- DO PERMITENTE

b) Colocar à disposição da PERMISSIONÁRIA, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

c) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pela PERMISSIONÁRIA;

d) Intervir com processo administrativo, contra a 
PERMISSIONÁRIA, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 

a 
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Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

– 

c) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento será 
de 08:00 às 20:00 horas,de segunda-feira a domingo, 
atendendo às características dos serviços;

d) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na 
alínea “g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, 
por período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

f) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

w) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula  Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também,ao alvará de 
funcionamento,expedido pelo órgão municipal 
competente;

x) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

y) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

z) Seguir as determinações do Poder Executivo Municipal, 
referentesà utilização do bem permitido, facilitando, 
inclusive, o acesso e a fiscalização, por prepostos do 
PERMITENTE;

a) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

b) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

e) A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação à PERMISSIONÁRIA, e, em caso 
de persistência, poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

g) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

h) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

i) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 

validade e com especificação adequada ao ambiente;

j) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja a PERMISSIONÁRIA 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido à PERMISSIONÁRIA, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde 
queambas as partesmanifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

A PERMISSIONÁRIA obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.
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Camaçari, 28 de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE

ROSANA DUARTE DOURADO
PERMISSIONÁRIO(A)

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:
2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                          

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. 
EINALDO FERREIRA DE SOUZA, NA FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZA e, do outro lado, Sr.(a) EINALDO 
FERREIRA DE SOUZA, portador do RG de n° 2.633.031 
SSP/BA e inscrito no CPF sob o n° 381.555.675-91, 
residente e domiciliado na Rua Conceição, Lote 05, Casa 
04, Loteamento Volta do Robalo, Arembepe, Distrito de 
Abrantes, Camaçari-BA, CEP 42.835-000,doravante 
denominado(a) simplesmente PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso de 
2uma área de aproximadamente 16,00m  (dezesseis) 

metros quadrados, localizada na Praça do Loteamento 
Volta do Robalo, conhecida como “Praça de Quelé”, em 
Arembepe, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, para 
construir um box, às suas expensas, conforme projeto 
desenvolvido por esta Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, com vistas a desenvolver atividade de serviço, 
específica de restaurante, nos termos da Lei 1.120/2010 
– Código de Polícia Administrativa do Município de 
Camaçari e tendo em vista o constante no Processo 
Administrativo nº. 03785.22.09.345.2016, de 28 de 
dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIO de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I- DO PERMITENTE

ee) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

ff) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

o 
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g) Intervir com processo administrativo, contra o 
PERMISSIONÁRIO, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

– 

q)  Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 18:00 horas,de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

r) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na 
alínea “g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, 
por período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

t) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

k) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula  Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

l) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

m) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

n) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

o) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

p) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

s) A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação ao PERMISSIONÁRIO, e, em 
caso de persistência, poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

u) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

v) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 

atividade comercial ou de serviço; 

w) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

x) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que 
ambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.
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E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 28 de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE

EINALDO FERREIRA DE SOUZA 
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:
2. _____________________________
RG:  
CPF:   

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A SRA. 
NORBERTA PEREIRA DE SOUZA, NA FORMA 
ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZA e, do outro lado, a Sr.(a) 
NORBERTA PEREIRA DE SOUZA, portador(a) do RG de 
n° 05.076.719-45 SSP/BA e inscrito(a) no CPF sob o n° 
543.469.675-15, residente e domiciliado(a) na Rua da 
Cascalheira, s/nº, Monte Gordo, Camaçari-BA, CEP 
42.820.000, doravante denominado(a) simplesmente 
PERMISSIONÁRIA.

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 06A, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em vista 
o constante no Processo Administrat ivo nº.  
03721.22.09.151.2016, de 21 de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIA de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que à PERMISSIONÁRIA caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I- DO PERMITENTE

hh) Colocar à disposição da PERMISSIONÁRIA, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

a 
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ii) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pela PERMISSIONÁRIA;

j) Intervir com processo administrativo, contra a 
PERMISSIONÁRIA, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

– 

e) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento será 
de 08:00 às 20:00 horas,de segunda-feira a domingo, 
atendendo às características dos serviços;

f) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na 
alínea “g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, 
por período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

h) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

y) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula  Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

z) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

a) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

b) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

c) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

d) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

g) A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação à PERMISSIONÁRIA, e, em caso 
de persistência,poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

i) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica no 
interior do BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

j) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os tributos 
federais, estaduais e municipais inerentes a sua atividade 
comercial ou de serviço; 

k) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

l00) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, 
ou por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja a PERMISSIONÁRIA 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido à PERMISSIONÁRIA, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que 
ambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

A PERMISSIONÁRIA obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

PÁGINA 71PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 704 - de 24 a 30 de Dezembro de  2016 - 



Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 23 de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE

NORBERTA PEREIRA DE SOUZA
PERMISSIONÁRIO(A)

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:
2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                           

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. 
CAMILO FERREIRA DE MELO, NA FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZA e, do outro lado, Sr(a). CAMILO 
FERREIRA DE MELO, portador do RG de n° 00.500.738-
00 SSP/BA e inscrito no CPF sob o n° 334.272.085-91, 
residente e domiciliado no Loteamento São Bento, nº 
9999, Monte Gordo, Camaçari-BA, CEP 42.820-000, 
d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o ( a )  s i m p l e s m e n t e  
PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 06B, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em vista 
o constante no Processo Administrat ivo nº.  
03717.22.09.151.2016, de 21 de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIO de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I- DO PERMITENTE

o 
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k) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

l)  Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

m) Intervir com processo administrativo, contra o 
PERMISSIONÁRIO, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

– 

s) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento será 
de 08:00 às 20:00 horas,de segunda-feira a domingo, 
atendendo às características dos serviços;

t) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na 
alínea “g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, 
por período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

v) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

m) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também,ao alvará de 
funcionamento,expedido pelo órgão municipal 
competente;

n) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

o) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

p) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

q) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

r) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

u) A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação ao PERMISSIONÁRIO, e, em 
caso de persistência, poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

w) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do   BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

x) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

y) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

z) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que 
ambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
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escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 23 de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE

CAMILO FERREIRA DE MELO
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG
CPF::

2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                         

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EO 
SR.ADRIANO JOSÉ CASTRO LOUREIRO DE SOUZA, 
NA FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZAe, do outro lado,Sr(a).ADRIANO 
JOSÉ CASTRO LOUREIRO DE SOUZA, portador do RG 
de n° 04.811.870-22 SSP/BAe inscrito no CPF sob o n° 
670.842.575-00, residente e domiciliadonoLoteamento 
Praia do Piruí, Rua João Loureiro, s/nº, Arembepe, Distrito 
de Abrantes, Camaçari-BA, CEP 42.835-000,doravante 
denominado(a) simplesmente PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que oPERMISSIONÁRIO vem 

exercendo atividade de comércio/serviço,em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que oPERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDOque foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso 
doBOXNº 02, localizado na PraçaAntônio de Santa Rita 
(Acesso a Arembepe), Arembepe, Distrito deAbrantes, 
Camaçari/BA,com vistas a desenvolver atividade 
deserviço,específica de restaurante, nos termos da Lei 
1.120/2010 – Código de Polícia Administrativa do 
Município de Camaçari e tendo em vista o constante no 
Processo Administrativo nº. 03734.22.09.345.2016, de 
22de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIO de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE,sem queaoPERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro:Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 

o
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PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

n) Colocar à disposição doPERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

o) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
peloPERMISSIONÁRIO;

p) Intervir com processo administrativo, contra 
o P E R M I S S I O N Á R I O ,  c a s o  v e n h a  o c o r r e r  
descumprimento deste Termo de Permissão, postura, atos 
ou situações incompatíveis, com o Bem Público, com a 
atividade especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

– 

g) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento será 
de 08:00 às 20:00 horas,de segunda-feira a domingo, 
atendendo às características dos serviços;

h) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na 
alínea “g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, 
por período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

a) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula  Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também,ao alvará de 
funcionamento,expedido pelo órgão municipal 
competente;

b) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

c) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

d) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentesà utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

e) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

f) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

i) A não observância do horário de funcionamento 

implicará em notificação aoPERMISSIONÁRIO, e, em 
caso de persistência,poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

k) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do   BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

l) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os tributos 
federais, estaduais e municipais inerentes a sua atividade 
comercial ou de serviço; 

m) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

n) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 

j) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja oPERMISSIONÁRIO 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pelaPERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido aoPERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que 
ambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

OPERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
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a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 23de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE

ADRIANO JOSÉ CASTRO LOUREIRO DE SOUZA
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:
2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                     
ERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. 
JURAILSON GONÇALVES DOS SANTOS, NA FORMA 
ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS e 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. DJALMA 
MACHADO DE SOUZA e, do outro lado, Sr(a). 
JURAILSON GONÇALVES DOS SANTOS, portador do 
RG de n° 8479103-93 SSP/BA e inscrito no CPF sob o n° 
940.810.265-72, residente e domiciliado na Rua Pontal, nº 

3, Nova Vitória, Distrito Sede, Camaçari-BA, CEP 42.849-
999, doravante denominado(a) simplesmente 
PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX Nº 05B, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari e tendo em vista 
o constante no Processo Administrat ivo nº.  
03723.22.09.151.2016, de 21 de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIO de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com art. 
317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e Decreto 
4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 

o 
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substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I- DO PERMITENTE

q) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

r) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

s) Intervir com processo administrativo, contra o 
PERMISSIONÁRIO, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a 
Administração Municipal, garantidos a ampla Defesa e o 
Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

equipamentos adequados, 
atendendo aos padrões da Vigilância Sanitária,

;

– 

u) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento será 
de 08:00 às 20:00 horas,de segunda-feira a domingo, 
atendendo às características dos serviços;

v) Em casos excepcionais, o horário estabelecido na 
alínea “g”, deste Inciso, poderá ser reduzido ou estendido, 

o) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula   Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

p) Utilizar fardamento e 
 no caso de 

exercer atividade que implique em manipulação de 
alimentos

q) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

r) Seguir as determinações do Poder Executivo Municipal, 
referentes à utilização do bem permitido, facilitando, 
inclusive, o acesso e a fiscalização, por prepostos do 
PERMITENTE;

s) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

t) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

por período determinado, mediante autorização prévia do 
órgão municipal competente, através de processo 
administrativo específico;

x) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que o BOX permitido está sendo utilizado 
por terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO 
identificada neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua 
ausência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05 
(cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que 
ambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 

w) A não observância do horário de funcionamento 
implicará em notificação ao PERMISSIONÁRIO, e, em 
caso de persistência, poderá ocorrer a suspensão das 
atividades, bem como, a cassação do presente Termo;

y) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do  BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

z) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

a) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

b) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o 
uso do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que 
não seja o permitido neste termo. 
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obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Uso do Solo da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta), dias consecutivos. 

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

Camaçari, 23 de dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMITENTE

JURAILSON GONÇALVES DOS SANTOS
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:
2. _____________________________
RG:  
CPF: 

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 

À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 

VINHANÇA – EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 

URBANIZAÇÃO INTEGRADA - APARTAMENTOS 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 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 SPE 
BRISAS DO CAPIVARA LTDa., inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 22.483.171/0001-10, 
com sede na Rua Tupinambá, nº 11, 1º andar, Centro, 
Camaçari - Bahia, CEP 42.800-140, neste ato 
representada pelo Sr. CARLOS JEAN SANTOS SOUZA, 
brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, portador da 
Carteira de Identidade nº 3008622-10 SSP-BA, inscrito no 
CPF sob nº 443.962.955-53, conforme Carteira Nacional 
d e  H a b i l i t a ç ã o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
COMPROMISSADA, tendo em vista o constante no 
Processo Administrativo nº 03.531/2016, de 06 de 
dezembro 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: Loteamento Parque Nascente do 
Capivara, Quadra 3B, Lote n. 03, Distrito Sede, Camaçari-
BA e inserido na Macrozona Urbana da Sede, CA.ZU.1, 
Zona de Expansão Prioritária - ZEP 2, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O terreno 
possui área total de 5.325,00m² (cinco mil trezentos e vinte 
e cinco metros quadrados), sendo que a área construída 
será de 5.377,25m², a área ocupada de 1.381,25m², área 
permeável correspondente a 2.662,51m², área verde e 
lazer de 1.169,80m², área de sistema viário interno (ruas e 
passeios) de 1.281,14m² e estacionamento com 100 
vagas.

II – Características gerais do empreendimento: O 
empreendimento é composto por 96 unidades 
residenciais do tipo apartamento, distribuídas em 06 torres 
com 04 pavimentos, área de lazer, churrasqueira, 
sanitários, piscina, espaços destinados à equipamentos 
condominiais como guarita, casa de resíduos sólidos e 
casa de gás.

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 
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ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 
da Sede Municipal (reservatório do Morro da Manteiga) 
não ocorra até o início da operação do empreendimento, 
conforme Carta de Viabilidade expedida pela EMBASA nº 
092VT/16-MA, de 26 de abril de 2016;

b) Implantar 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) Realizar estudo, projeto e obra, por conta do 
empreendedor, de sistema de elevação mecânica dos 
efluentes sanitários bombeando-os para a Torre de 
Transição da Embasa, atendendo aos critérios técnicos 
especificados pela EMBASA por meio conforme Carta de 
Viabilidade nº 092VT/16-MA, de 26 de abril de 2016.

III – Quanto à energia elétrica:

a) Atender ao estabelecido pela COELBA na Carta de 
Viabilidade nº 045/CAMT/VIAB/2016, de 29 de março de 
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 
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) Seguir as recomendações constantes no Atestado de 
Viabilidade n. 039/2016 expedido pela LIMPEC em 04 de 
outubro de 2016;
k) 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 à 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 9050/2015, 
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;
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g) Adotar trajeto acessível dos pedestres ao abrigo de 
ônibus mais próximo;
h) Atender as demais recomendações contidas na Carta 
de Viabilidade da Superintendência de Trânsito e 
Transporte – STT (Ofício GABIS) nº 649/2016, de 10 de 
outubro 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 Programa de Educação Ambiental;
b) Implantar projeto paisagístico do empreendimento nas 
áreas de lazer e acesso ao condomínio aproveitando 
espécimes nativas;
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 terraplanagem, de acordo com o Alvará de 
Terraplenagem, emitido pela SEDUR;
f) Executar o projeto de manejo de águas pluviais 
aprovado junto ao processo de Alvará de Construção do 
empreendimento;
g) 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) Promover um bom relacionamento com as associações 
de moradores existentes na área de influência do 
empreendimento disponibilizando, sempre que 
necessário, as informações solicitadas ao empreendedor;
b) Reservar a área interna do terreno 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;
c) Atender às normas técnicas de construção civil e de 
segurança, saúde e meio ambiente para execução das 
obras;
d) 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;
e) 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; 
f) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 
g) Reduzir a velocidade de trânsito dos caminhões e 
veículos de grande porte nas ruas do entorno do 
empreendimento, durante a fase de obras;
h) Recuperar vias, ciclovias e calçadas danificadas, 
decorrentes da execução das obras, nos limites do 
empreendimento; 
i) 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;
c) Realizar, às suas custas todas as obras de 
terraplenagem, meio-fio, rede de energia elétrica e 
iluminação pública, sistema de abastecimento de água 
potável, pavimentação, sistema de esgotamento sanitário, 
drenagem, arborização e demarcação das parcelas, 
quadras e logradouros, colocação de placa indicativa das 
vias, unidades e áreas comuns, além da manutenção de 
toda a estrutura física e infraestrutura instalada no 
condomínio;
d) Evitar a segregação espacial da cidade; assegurar a 
integração do empreendimento ao seu entorno e 
obedecer às exigências de implantação de vias periféricas 
integradas à estrutura urbanística e fora da poligonal do 
empreendimento;
e) Respeitar o limite de gabarito exigido pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari para a área aonde o 
empreendimento será executado, não interferindo 
significativamente na paisagem; 
f) Executar as obras de forma segura, a fim de evitar danos 
às redes de infraestrutura urbana, estruturas públicas e 
bens de terceiros;
g) É obrigatório o fechamento dos terrenos não 
edificados e, no caso de construção de muros, é 
necessária a prévia autorização dos órgãos competentes.

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) 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 
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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, 22 de dezembro de 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Urbano do Município de 

Camaçari

CARLOS JEAN SANTOS SOUSA
Rep. da SPE Brisa do Capivara Ltda.

Testemunhas: 

1.

2.  

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 

À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 

VINHANÇA – EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 

LOTEAMENTO 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 CCB 
CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA., inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
10.604.967/0001-36, com sede na Rua André Luiz R. da 
Fonte, nº 599, Med. Trade & Medical, Sala 222, 
Pitangueiras, Lauro de Freitas – Bahia, CEP 42.700-000, 
neste ato representada pelo Sr. RÉGIS BRAGA MAIA, 
brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de 
Identidade nº 15787529-65 SSP-BA, inscrito no CPF sob 
nº 378.902.713-87, conforme documento “Contrato de 
Prestação de Serviços de Administração de Aprovação de 
Projeto Urbanístico de Loteamento”, doravante 
denominado COMPROMISSADA, tendo em vista o 

 

 

constante no Processo Administrativo nº 11.223/2015, de 
08 de julho de 2015, resolvem firmar este Termo de Acordo 
e Compromisso, para fins de  aprovação do Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV, do empreendimento do tipo 
Loteamento, 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 Loteamento, 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: Área de terras desmembrada do lugar 
denominado Sítio Cajazeiras, Estrada da Maracaiuba, s/n, 
Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, Zona de Expansão 
Controlada – ZEC 5, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 
de janeiro de 2008. O terreno possui área total de 
123.128,58 m² (cento e vinte e três mil cento e vinte e oito 
metros e cinquenta e oito decímetros quadrados), sendo 
que a área líquida do Loteamento corresponde a 
91.536,03 m², Área dos lotes residenciais com 46.204,69 
m², Área da Associação de Moradores com 525,00 m², 
Sistema viário com 20.074,23 m² e Área de Preservação 
Permanente (APP) com 31.592,55 m². 

II – Características gerais do empreendimento: O 
empreendimento é composto por 140 (cento e quarenta) 

2 lotes residenciais, predominantemente de 300m
(trezentos metros quadrados), divididos em oito quadras, 
com Associação de Moradores e Área verde com 
24.732,11 m².

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 Sul de Camaçari não ocorra até o início da 
operação do empreendimento, conforme Carta de 
Viabilidade da EMBASA nº 105VT/15-MA, de 20 de maio 
de 2015;

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 sistema próprio de tratamento de esgotos do 
tipo Fossa-Sumidouro com infiltração no solo, conforme a 
Carta da Embasa  105VT/15-MA;
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b) Apresentar à Embasa testes de absorção que 
comprovem a capacidade de infiltração do solo, e 
sondagens com respectivos perfis, com planta de locação 
dos furos, de forma a identificar o nível do lençol freático. 
Deverão ser realizados no mínimo 02 (dois) furos por 
quadra na área onde será implantado o empreendimento;
c) Os sumidouros não poderão ser implantados em áreas 
com declividades superiores a 30%, e no cálculo da área 
de absorção não deverá ser considerada a área do fundo;
d) Recomenda-se que as fossas e sumidouros sejam 
implantados na frente da unidade, para no futuro facilitar a 
ligação com o sistema público de esgotamento sanitário;
e) A operação do referido sistema é de inteira 
responsabilidade da COMPROMISSADA.

III – Quanto à energia elétrica:
a) Atender ao estabelecido pela COELBA na Carta de 
Viabilidade nº 143/OACA/VIAB/2012.

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 
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 648/2016, de 10 de 
outubro de 2016;
h) Retirar imediatamente o poste de energia elétrica 
situado na via, próximo à entrada do empreendimento, em 
função das obras do loteamento, e relocar para local 
seguro, de modo que não ofereça riscos aos transeuntes.
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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 local, inclusive 
enriquecendo a faixa de Área de Preservação 
Permanente (APP);
c) Manter e assegurar a qualidade ambiental da faixa de 
Área de Preservação Permanente (APP); 
d) Preservar o meio ambiente, e evitar riscos à saúde e à 
segurança das pessoas;
e) Utilizar substância mineral (areia, argila, arenoso, brita 
etc), para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas;
f) Executar a supressão de vegetação, conforme 
autorização concedida pela SEDUR, e atender às demais 
condicionantes contidas na mesma;
g) Executar a terraplanagem, de acordo com o Alvará de 
Terraplenagem, emitido pela SEDUR, ou Inexigibilidade 
deste;
h) Executar o projeto de manejo de águas pluviais 
aprovado junto ao processo de Alvará de Construção do 
empreendimento;
i) 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 a área interna do Loteamento, 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; 
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:
i)  Executar as medidas estabelecidas neste Instrumento 
e comprová-las até a conclusão da implantação do 
e m p r e e n d i m e n t o ,  c o n f i g u r a n d o - s e  c o m o  
condicionantes à emissão do Alvará de Habite-se, no 
prazo de 02 (dois) anos;
j) Concluir a infraestrutura das vias de acesso, inseridas 
na área do empreendimento, como condição para 
liberação do alvará de habite-se;
k) 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, 05 de dezembro de 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Urbano do Município de 

Camaçari
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REGIS BRAGA MAIA
Rep. da CCB CONSTRUTORA CESARONI BRAGA 

LTDA.

Testemunhas: 

1.

2.  

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 

À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 

VINHANÇA – EIV, DO EVENTO DENOMINADO 

"SUNSET GUARAJUBA & O MELHOR RÉVEILLON DO 

MUNDO 2017", 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 2 DC 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 10.014.103/0001-64, 
com sede à Avenida Tancredo Neves, nº 1543, Sala 803, 
Ed. Garcia D'Ávila, Caminho das Árvores, Salvador - BA, 
neste ato representada pelo Sr. CARLOS AUGUSTO 
SANTOS PEIXOTO, brasileiro, empresário, solteiro, 
portador da Carteira de Identidade nº 398752966 SSP-BA, 
inscrito no CPF sob nº 501.114.345-72, conforme contrato 
soc ia l  da  empresa ,  doravante  denominada 
COMPROMISSADA, tendo em vista o constante no 
Processo Administrativo nº 03.348/2016, de 22 de 
novembro de 2016, resolvem firmar este Termo de Acordo 
e Compromisso, para fins de  aprovação do Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV, do Evento denominado 
"REVEILLON DE GUARAJUBA - O melhor Reveillon do 
mundo", 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 realização do evento, 
denominado "SUNSET GUARAJUBA & O MELHOR 
RÉVEILLON DO MUNDO 2017", tendo em vista o 
constante no Processo Administrativo nº. 3348/2016, de 
22 de novembro de 2016, 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 – PÚBLICO

Visando prevenir o adensamento populacional, que 
comprometa a capacidade da infraestrutura projetada, a 
COMPROMISSADA definiu o público máximo de 3.855 
(três mil, oitocentos e cinquenta e cinco) pessoas, 

 

 

instalando sistema automatizado de controle de acesso.

CLÁUSULA TERCEIRA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: a área de 11.000,00m² (onze mil metros 

quadrados), está situada em zona urbana com acesso 

pela BA-099 - Estrada do Coco,  km 42, Guarajuba, 

Distrito Monte Gordo, Camaçari-BA, inserido na Zona de 

Expansão de Comércio e Serviços – ZECS 2 e 

parcialmente na Zona de Expansão Controlada -  ZEC 4, 

da  Macrozona Urbana de Guarajuba, MG-ZU.2, conforme 

Lei Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 2008.
I I  – Características gerais do projeto:  O 
empreendimento tem como área total do terreno 
11.000,00m², sendo executados e instalados 
equipamentos específicos para o evento, tais como a) 
lounge de acesso ao evento; b) bilheteria e apoio; c) 01 
palco - medindo 13,98m x 11,65m + áreas técnicas; d) área 
de apoio ao palco; e) 07 camarins; f) total de 10 bares 
distribuídos pela área do evento; g) praça de alimentação 
com espaço para caminhões tipo food trucks; h) posto 
médico/macas e 01 ambulância; i) 04 salas de apoio; j) 
área coberta de mesas com 70 unidades x 6 cadeiras; k) 
01 buffet com 31,00m x 4,50m; 01 buffet de 7,00m x 3,00m 
e 01 buffet de 4,65m x 3,00m; l) 01 cozinha com 14,00m x 
4,50m; m) 01 conjunto de sanitários femininos com 20 
unidades e 01 masculino com 22 unidades localizados no 
fundo do lounge; n) 01 conjunto de sanitários femininos 
com 50 unidades e 01 masculino com 50 unidades 
localizados ao lado da praça de alimentação; o) 02 torres 
de reservatórios de água potável. As coberturas serão em 
toldos de quatro águas, sendo o material das lonas do tipo 
auto extinguível e os banheiros químicos.

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS

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

I – Quanto à mobilidade e acessibilidade:
a) Promover a sinalização vertical no local e entorno do 
evento, permitindo a fácil identificação dos espaços 
envolvidos no evento;
b)  Manter a rota de pedestres sinalizada e livre de 
obstáculos que possam impedir ou dificultar a circulação;
c) Disponibilizar estacionamento, nos dias de evento, com 
capacidade para 1.518 (mil, quinhentos e dezoito) vagas, 
de acordo com a planta anexa ao processo, sendo: a) 
1.342 vagas comuns; b) 90 vagas para idosos; c) 61 vagas 
para PNE; d) 25 vagas para gestantes;
d) Disponibilizar agentes de trânsito nos pontos 
identificados como zonas de conflito, para o 
gerenciamento do fluxo no local;
e) Iniciar o processo de acesso às cancelas do 
estacionamento, considerando os estágios definidos no 
relatório, de forma a impedir a formação de filas de espera 
no acostamento da BA-099- Estrada do Coco;
f) Atender aos critérios de utilização da Via Estadual BA-
099 - Estrada do Coco, definidos pela SIT - Secretaria de 
Infraestrutura do Estado (antiga AGERBA) e 
Concessionária Litoral Norte - CLN; 
g) Cumprir os demais requisitos referentes ao trânsito e 

: 
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transporte definidos no Ofício GABIS nº 763/2016 de 
Viabilidade, expedida pela Superintendência de Trânsito e 
Transporte - STT, em 14 de dezembro de 2016.

II – Quanto ao abastecimento de água e tratamento de 
esgoto:
a) Instalar reservatório elevado de água potável, para 
atender às demandas nos dias de evento, evitando reduzir 
ou causar a interrupção no abastecimento de água do 
local, utilizando alimentação do Shopping Outlet Premium 
em rede com hidrômetro individualizado;
b) Instalar uma Estação Compacta de Tratamento de 
Efluentes (ECTE), para o tratamento de todo o esgoto 
gerado pela Arena Premium;
c) Apresentar a aprovação da EMBASA, para o 
funcionamento da ECTE.

III – Quanto à energia elétrica:
a) Utilizar nos dias de evento, sistema de abastecimento 
complementar, composto de conjunto de geradores, 
conforme projeto específico, visando não interferir no 
fornecimento de energia local, evitando quedas ou 
oscilações de fornecimento.

IV – Quanto ao sistema de proteção de descargas 
atmosféricas :
a) Instalar um sistema complementar de SPDA, 
independente da estrutura existente no Shopping Outlet 
Premium, conforme projeto específico.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:
a) Executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos - PGRS, para a limpeza e recolhimento dos 
resíduos, na área do evento e no seu entorno, dando o 
destino final ambientalmente adequado.

V – Quanto à saúde:
a) Implantar Posto de Saúde, nos dias de evento, 
contando com 01 (uma) UTI móvel, composta de médicos, 
enfermeiro, técnicos de enfermagem e  motorista, que 
prestarão eventuais atendimentos pré hospitalares, em 
situações de emergência e/ou urgências.

VI – 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;
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;

VII – Quanto à emergências:
a) Adotar o Plano de Segurança para situações de pânico, 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros, instalando 
equipamentos, dispositivos, sinalizações e dispondo de 
equipes que atuarão para prevenir situações de 
emergência, mantendo informado o público do evento, 
através de panfletos e vídeos reproduzidos em telões.

VIII – Quanto à compensação à comunidade local:
a) Contratar mão de obra local para a execução de 
serviços de preparação e realização de eventos.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I – A COMPROMISSADA, por si,  e seus representantes, a 

qualquer título, obriga-se a:
a) executar as medidas estabelecidas neste Instrumento;
b) executar todos os serviços relacionados como medidas 
mitigadoras, de acordo com as especificações indicadas 
no presente Termo de Acordo e Compromisso, às suas 
expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade;
c) Apresentar a Avaliação pós-ocupação - APO, nos 
seguintes prazos:
i. 30 dias após a realização do primeiro evento;
ii. 180 dias após a realização do primeiro evento;
iii. 360 dias após a realização do primeiro evento.
d) Utilizar na Avaliação pós-ocupação - APO, as relações 
biunívocas entre o ambiente construído e o 
comportamento do usuário, apresentado pesquisas 
realizadas com a população residente, no raio de 
abrangência de 1 km do empreendimento;
e) Apresentar um novo Relatório de Impacto de 
Vizinhança - EIV, caso hajam novos impactos, para que 
seja avaliado;
f) Apresentar novas medidas mitigadoras em função de 
novos impactos negativos identificados na APO.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
e) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
f) intervir pelos instrumentos próprios, para o cumprimento 
deste termo e da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental, urbanística e de polícia 
administrativa.

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

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, 14 de dezembro de 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Urbano do Município de 

Camaçari

SÉRGIO ENOUT DE ASSUNÇÃO 
Rep. da Indústria Brasileira de Infláveis Náutika LTDA.

Testemunhas: 

1.

2.  

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
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À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 

VINHANÇA – EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 

ESPAÇO PARA EVENTOS DENOMINADO "ARENA 

PREMIUM" 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 
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE INFLÁVEIS NÁUTIKA 
LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob nº 47.262.407/0001-50, com sede à Rua Santana de 
Ipanema, nº 450, Cumbica, Guarulhos - SP, CEP 07.220-
010, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO ENOUT DE 
ASSUNÇÃO, brasileiro, administrador de empresas, 
casado, portador da Carteira de Identidade nº 7.953.495-8 
SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 877.716.088-68, conforme 
instrumento de alteração do contrato social da empresa, 
doravante denominada COMPROMISSADA, tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº 
02.684/2016, de 19 de setembro 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 Espaço para Eventos, 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 Espaço para Eventos 
denominado "Arena Premium", 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 – PÚBLICO

Visando prevenir o adensamento populacional, que 
comprometa a capacidade da infraestrutura projetada, a 
COMPROMISSADA definiu o público máximo de 3.855 
(três mil, oitocentos e cinquenta e cinco) pessoas, 
instalando sistema automatizado de controle de acesso.

CLÁUSULA TERCEIRA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: a área de 2.836,15m² (dois mil, 
oitocentos e trinta e seis metros e quinze decímetros 
quadrados), está situada em zona urbana com acesso 
pela BA-099 - Estrada do Coco,  km 12,5, em parte da área 
do estacionamento do Outlet Premium, Abrantes Distrito 
de Abrantes, Camaçari-BA, inserido na Zona de Expansão 
de Comércio e Serviços – ZECS 1 e parcialmente na Zona 
de Ocupação Controlada - ZEC 3, da  Macrozona Urbana 
de Abrantes, AB-ZU.2, conforme Lei Municipal Nº 866, de 
11 de janeiro de 2008.

I I  – Características gerais do projeto:  O 

 

 

empreendimento está inserido em uma área total de 
113.236,16m², correspondente a empreendimento Outlet 
Premium, sendo a área destinada para eventos, uma área 
coberta de 2.836,15m², sendo executados e instalados 
equipamentos específicos para o Espaço de Eventos: 
tenda composta por pilares metálicos galvanizados, 
fixados ao solo através de estacas metálicas, formando 
pórticos autoportantes de 40 metros de vão, repetindo-se 
em intervalos de 5,0m (cinco metros). A cobertura de lona 
vinílica especial para coberturas, composta por trama de 
poliéster de alta densidade, coberta de PVC pigmentado 
em ambas as faces, protegidas contra fungos e mofo. O 
material da lona é auto extinguível e revestido por laca  
com bloqueador solar anti raios UV e IV. Os pisos serão 
construídos com o sistema "PISO FÁCIL", composto por 
trama de aço galvanizado. Contém ainda, oito (oito) blocos 
sanitários com 01 (uma) cabine para PCD, e cinco cabines 
comuns, além de 03 (três) pias em cada bloco; portas 
corta-fogo com sistema de acionamento por barras anti-
pânico e sistema de proteção acústica com a instalação de 
placas de isolamento acústico, em toda a área interna da 
Arena.

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS

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

I – Quanto à mobilidade e acessibilidade:
h) Promover a sinalização vertical no local e entorno do 
evento, permitindo a fácil identificação dos espaços 
envolvidos no evento;
i) Manter a rota de pedestres sinalizada e livre de 
obstáculos que possam impedir ou dificultar a circulação;
j) Disponibilizar estacionamento, nos dias de evento, com 
capacidade mínima de 233 (duzentos e trinta e três) 
vagas,  de acordo com a p lanta anexa ao 
processo,atendendo ao Código Urbanístico Ambiental, Lei 
913/2008;
k) Disponibilizar agentes de trânsito nos pontos 
identificados como zonas de conflito, para o 
gerenciamento do fluxo no local;
l) Iniciar o processo de acesso às cancelas do 
estacionamento, considerando os estágios definidos no 
relatório, de forma a impedir a formação de filas de espera 
no acostamento da BA-099- Estrada do Coco;
m) Atender aos critérios de utilização da Via Estadual BA-
099 - Estrada do Coco, definidos pela SIT - Secretaria de 
Infraestrutura do Estado (antiga AGERBA) e 
Concessionária Litoral Norte - CLN; 
n) Cumprir os demais requisitos referentes ao trânsito e 
transporte definidos no Ofício GABIS nº 763/2016 de 
Viabilidade, expedida pela Superintendência de Trânsito e 
Transporte - STT, em 14 de dezembro de 2016.

II – Quanto ao abastecimento de água e tratamento de 
esgoto:
d) Instalar reservatório elevado de água potável, para 
atender às demandas nos dias de evento, evitando reduzir 
ou causar a interrupção no abastecimento de água do 
local, utilizando alimentação do Shopping Outlet Premium 
em red Instalar uma Estação Compacta de Tratamento de 
Efluentes (ECTE), para o tratamento de todo o esgoto 
gerado pela Arena Premium;
f) Apresentar a aprovação da EMBASA, para o 
funcionamento da ECTE.
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III – Quanto à energia elétrica:
b) Utilizar nos dias de evento, sistema de abastecimento 
complementar, composto de conjunto de geradores, 
conforme projeto específico, visando não interferir no 
fornecimento de energia local, evitando quedas ou 
oscilações de fornecimento.

IV – Quanto ao sistema de proteção de descargas 
atmosféricas :
b) Instalar um sistema complementar de SPDA, 
independente da estrutura existente no Shopping Outlet 
Premium, conforme projeto específico.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:
b) Executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos - PGRS, para a limpeza e recolhimento dos 
resíduos, na área do evento e no seu entorno, dando o 
destino final ambientalmente adequado.

V – Quanto à saúde:
b) Implantar Posto de Saúde, nos dias de evento, 
contando com 01 (uma) UTI móvel, composta de médicos, 
enfermeiro, técnicos de enfermagem e  motorista, que 
prestarão eventuais atendimentos pré hospitalares, em 
situações de emergência e/ou urgências.

VI – Quanto à poluição sonora:
c) 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;
d) 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;

VII – Quanto à emergências:
b) Adotar o Plano de Segurança para situações de pânico, 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros, instalando 
equipamentos, dispositivos, sinalizações e dispondo de 
equipes que atuarão para prevenir situações de 
emergência, mantendo informado o público do evento, 
através de panfletos e vídeos reproduzidos em telões.

VIII – Quanto à compensação à comunidade local:
b) Contratar mão de obra local para a execução de 
serviços de preparação e realização de eventos.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I – A COMPROMISSADA, por si,  e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a:
g) executar as medidas estabelecidas neste Instrumento;
h) executar todos os serviços relacionados como medidas 
mitigadoras, de acordo com as especificações indicadas 
no presente Termo de Acordo e Compromisso, às suas 
expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade;
i) Apresentar a Avaliação pós-ocupação - APO, nos 
seguintes prazos:
iv. 30 dias após a realização do primeiro evento;
v. 180 dias após a realização do primeiro evento;
vi.360 dias após a realização do primeiro evento.
j) Utilizar na Avaliação pós-ocupação - APO, as relações 
biunívocas entre o ambiente construído e o 
comportamento do usuário, apresentado pesquisas 
realizadas com a população residente, no raio de 

abrangência de 1 km do empreendimento;
k) Apresentar um novo Relatório de Impacto de Vizinhança 
- EIV, caso hajam novos impactos, para que seja avaliado;
l) Apresentar novas medidas mitigadoras em função de 
novos impactos negativos identificados na APO.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
g) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
h) intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento deste termo e da legislação vigente, em 
especial a legislação ambiental, urbanística e de polícia 
administrativa.

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

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, 20 de dezembro de 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Urbano do Município de 

Camaçari

SÉRGIO ENOUT DE ASSUNÇÃO 
Rep. da Indústria Brasileira de Infláveis Náutika LTDA.

Testemunhas: 

1.

2.  
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SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ata de Reunião Extraordinária do conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa de Camaçari.
Aos vinte dias do Mês de Dezembro de 2016 reuniu-se na 
sede do Conselho do idoso, a presidente Srª Osmarina de 
Carvalho Batista, representante da (SEDEC). Lucio 
Adriano S. Guimarães, representando Secretaria de 
Saúde, Srª  Ayda Santos de Souza, representando, 
Secretaria de Educação, Sr .Aldo Fabiano Dias dos 
Santos, e Srª Nairan Matos Santos, representante do 
Abrigo São Francisco, Sr. José Irenio dos Reis 
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representante Associação dos Aposentados e 
Pensionistas, Sr.Antonio Costa da Silva, representante 
UOSCC, Srª Maria Auxiliadora B. Rodrigues, 
representante, da Assistência Social, SrªAdione Lima da 
Silva representante da Secretaria de Assistência Social. 
Iniciou-se a reunião com a Presidente relatando que  a 
Câmara aprovou o nome do Centro de Convivência, 
Doutor  Roberto Loyola Monte da Silva o atual Centro de  
Referência da Pessoa Idosa de Camaçari. Foi 
encaminhada á Promotora Dr Thiara R. Souza Bezerra, 
um Oficio comunicando que a única Entidade Civil que 
apresentou documentos com 2(dois) Editais foi o Abrigo 
São Francisco. Informando que, Todos os dois Editais foi 
prorrogado e nada aconteceu-se por isso foi consultado e 
tomado a liberdade de sugerir que  a Eleição seja 
realizada com os seis Conselheiros do Governo e as 
Entidades que compões as Entidades Civis, que já foi 
aceito e se colocou de acordo á solicitação. Foi lançada a   
candidatura do Sr. Lucio Adriano S. Guimarães, 
representante da  Secretaria de Saúde. O  senhor Lucio 
fez uma explanação do Conselho. O Sr. Aldo falou sobre á 
parceria entre á Saúde e da Assistência Social na vida  do 
Idoso e acredita que o Sr. Lucio tem facilidade de exercer 
uma boa administração no Conselho da pessoa Idosa. O 
Conselho do Idoso fez um programa para idosos do 
Município de Camaçari, gestão 2017-2020, para ser posto 
em pratica na nova gestão. Voltaram por unanimidade 
para a condução do Sr. Lucio como novo presidente do 
Conselho do Idoso de Camaçari. A presidente comunicou 
que irá  solicitar aos Secretários que  encaminhe para 
membros do Conselho funcionários efetivos para evitar a 
troca de funcionários durante a gestão. Foi indicado pelo 
Abrigo São Francisco o Sr. Aldo fabiano Dias dos Santos, 
para Vice-Presidente do referido que foi aceito por todos, 
os presentes. Foi solicitado pelo Sr. Atonio (UOSCC) que á  
ficha de inscrição das entidades seja mais fácil de ser 
preenchida. Sem mais assunto eu José Ireino dos Reis 
Secretário, lavro esta Ata, que depois de lida e aprovada 
será assinada por mim e pela presidente e demais 
representantes na reunião.

RESOLUÇÃO CMAS Nº 07, 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a substituição de representante 
da Sociedade Civil e governamental no 
Conselho Municipal de Assistência Social de 
Camaçari – CMAS, Gestão 2015/2017.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
no uso da competência que lhe conferem a Lei Federal n. º 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 
12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 355 de 01 
de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 857 de 17 de 
janeiro de 2008.

Considerando o Regimento Interno, a eleição da 
sociedade civil  e a indicação de substitutos 
representantes do segmento da sociedade civil e 
governamental para Gestão 2015/2017 do Conselho 
Municipal de Assistência Social de Camaçari – CMAS;

RESOLVE
 
Art. 1º Substituir a representante do segmento da 
sociedade civil e os representantes do segmento 

governamental. Conforme ofícios recebidos do CRESS 
BA Nº 007/2016; GABIS/SEDEC Nº28/2016; 
GABIS/SEDES Nº 00597.695.2016; SESAU Nº 
00811.21.2016, como Conselheiros para o Conselho 
Municipal de Assistência Social de Camaçari – CMAS, 
Gestão 2015/2017, conforme lista em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Presidente 
Claudio Caires Meira

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Autorizamos a Empresa DFG CONDTRUÇÕES, 
PROJETOS E COMÉRCIO LTDA-ME ,  CNPJ  
00.071.760/0001-90 a paralisar o serviço de conservação 
e manutenção integrada nos mercados comerciais do 
município de Camaçari, sendo ele: Centro Comercial de 
Camaçari, Mercado de Barra de Pojuca, Mercado de 
Monte Gordo,Mercado da Nova Vitória e Mercado da 
Gleba E, conforme contrato 0314/2013, considerando a 
necessidade de readequação orçamentária e financeira 
do Município.
Outrossim esclarecemos que, quando da retomada dos 
serviços, será precedida a recontagem do prazo 
pactuado.

Camaçari, 01 de dezembro de 2016.

Cleonel Melo Pereira
Secretário

Ciente, 

Fernando Francisco Silva Gama
DFG CONDTRUÇÕES, PROJETOS E COMÉRCIO 

LTDA-ME 

PORTARIA Nº. 563/2016,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

“Altera a Portaria STT nº. 554, de 28 de 
Novembro de 2016, a qual dispôs sobre o 
gozo de férias a serem desfrutados pelos 
Serv idores Munic ipa is  lo tados na 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT do município de Camaçari e dá 
outras providências”.
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O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em 
especial das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; Lei nº. 758, 
de 31 de outubro de 2006; Lei nº. 774, de 22 de janeiro de 
2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de 
2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013 e Decreto nº. 
4521, de 05 de outubro de 2007;

Considerando a Portaria STT nº. 554/2016, publicada no 
Diário Oficial do Município – DOM nº. 701, de 3 a 9 de 
dezembro de 2016;

Considerando ainda a incorreção quanto ao período de 
gozo de férias de alguns dos servidores nela relacionados;

RESOLVE

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

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 564/2016,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

“Dispõe sobre a Concessão de Licença 
Prêmio a servidor ocupante de Cargo de 
Provimento Efetivo da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público – STT do 
município de Camaçari e dá outras 
providencias”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em 
especial das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município; Lei nº 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, 
de 18 de maio de 2006; Lei nº 758, de 31 de outubro de 
2016; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 
24 de julho de 2007; Lei nº 1143, de 18 de março de 2011; 
Lei nº 1144, de 18 de março de 2011; Lei nº 1271, de 24 de 
julho de 2013 e Decreto nº 4521, de 05 de outubro de 2007

CONSIDERANDO o pedido formulado pelo servidor nos 
Autos do Processo Administrativo nº 162/2016, de 
Concessão de Licença Prêmio;

CONSIDERANDO ainda, o disposto no Art. 95, inciso VI 
c/c as determinações insculpidas nos artigos 117 a 112, 
todos da Lei Municipal nº 407, de 30 de agosto de 1998 
(Estatuto do Servidor Público Municipal); 

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER Licença Prêmio ao servidor EDIVAN 
DE OLIVEIRA ALMEIDA, ocupante do cargo efetivo de 
Agente de Fiscalização de Trânsito, sob a matrícula nº 
001040, admitido no dia 10 de janeiro de 2011, pelo 
período máximo de 03 (três) meses, contados a partir do 
dia 12 de dezembro de 2016. 

Art. 3º. A vigência desta Portaria retroage à data de 12 de 
dezembro de 2016.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 565/2016,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

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

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

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder aos Servidores relacionados abaixo, 
férias referentes aos períodos aquisitivos e períodos de 
gozo conforme relação abaixo:
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Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor, na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 
2016

JOSE HUMBERTO SIMOES LEITE 
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 566/2016,
 DE 29 DE DEZEMBRODE 2016.

“Dispõe sobre Estabi l idade aos 
servidores da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público - STT, 
ocupantes de cargos de provimento 
efetivoe dá outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em 
especial das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município; Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 
730, de 18 de maio de 2006 e Decreto nº. 4924, de 14 de 
dezembro de 2010; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal de 1988, no artigo 23 e §§ da Lei 407/98 – Estatuto 
do Servidor; o disposto no Decreto 4.924/2010 que 
regulamenta o Estágio Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO a conclusão do Processo 
Administrativo de avaliação de estágio probatóriode nº 
233/2016, que culminou no Relatório Conclusivo 
apresentado pela Comissão Especial de Avaliação de 
Estágio Probatório– CEAEP, designada através da 
Portaria nº 321 de 13 de novembro de 2014;

RESOLVE

Art. 1º. Reconhecer a estabilidade no serviço públicodos 
servidores identificados no anexo único desta Portaria, 
nos termos das legislações supracitadas, para confirmar 
as aludidas nomeações, em virtude da aprovação na 
avaliação de estágio probatório, contados 36 (trinta e seis) 
meses a partir da entrada em exercício na função pública, 
onde foi apurada aptidão e capacidade dos servidores, 
arrimado nos fundamentos presente no Relatório 
Conclusivo apresentado pela Comissão Especial de 
Avaliação de Estágio Probatório– CEAEP.

A r t .  2 º  -  F i c a  d e t e r m i n a d o  à  D i r e t o r i a  
Administrativa/Financeira – DAF, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores avaliados.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE DEZEMBRO 
DE 2016.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

ANEXO ÚNICO

Relação de servidores da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT aprovados na avaliação de 
estágio probatório:
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O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado da apreciação das defesas das autuações 
interpostas, conforme o disposto no art. 281 da Lei 
9.503/97 (CTB) e art. 8º da Resolução nº 404/2012 do 
CONTRAN.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 342/2016
 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

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, no Regimento Interno deste Instituto.

Considerando que as Portarias de Encerramento de 
Exercício (Comissão de Inventário, Comissão de 
Patrimônio e Comissão de Levantamento de Caixa), foram 
publicadas no Diário Oficial do Município nº 700 de 26 de 
novembro a 02 de dezembro;

Considerando que 3 (três) membros das Comissões 
acima mencionadas pediram exoneração;

Considerando que os membros das Portarias assinam 

relatórios correspondentes as mesmas;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora Maria Jaqueline Rocha Fiuza 
para Comissão de Inventário, no lugar da servidora 
Thaizi Machado de Santana

Art. 2º.-Nomear o servidor Robson Pereira Lima para 
Comissão de Levantamento de Caixa , no lugar do 
Servidor Everton Araújo da Silva.

Art. 3º- Nomear a servidora Eliana Alves Feitosa para 
Comissão de Patrimônio, no lugar da Servidora Edjania 
Dias de Medeiros.

Art. 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 346/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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, o Servidor ROBSON PEREIRA LIMA, 
cadastro 10057, no cargo comissionado de ASSESSOR 
CHEFE, Símbolo GES I-B.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

PORTARIA N° 349/2016
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 220.16.1769-11/2016, fundamentado 
no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/05.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do segurado JOÃO 
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DA CONCEIÇÃO, matrícula 7553, no cargo de Agente de 
Suporte Operacional, nível I, referência F, lotado na 
SEDUC – Secretaria da Educação, no valor de R$ 
2.339,14 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e 
quatorze centavos), com base na remuneração do mês de 
novembro de 2016, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 908,93 (novecentos e oito reais e noventa 
e três centavos), Adicional por Tempo de Serviço 33% 
(trinta e três por cento) do salário-base R$ 299,95 
(duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco 
centavos) e Vant. Ant. PCCV R$ 1.130,26 (hum mil, cento 
e trinta reais e vinte e seis centavos), de acordo com o 
disposto no art. 43 da Lei Municipal 997/2009, alterada 
pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 350/2016
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 164.16.1738-11/2016, fundamentado 
no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
DAS DÔRES LIMA GONÇALVES, matrícula 2216, no 
cargo de Professor II, nível II, referência H, lotada na 
SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de 
R$8.017,98 (oito mil, dezessete reais e noventa e oito 
centavos), com base na remuneração do mês de 
dezembro de 2016, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 4.101,80 (quatro mil, cento e um reais e 
oitenta centavos), Adicional por Tempo de Serviço 34% 
(trinta e quatro por cento) do salário-base R$ 1.394,61 
(hum mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e 
um centavos), Fun. Grat. Incorporada, R$ 1.291,03 (hum 
mil, duzentos e noventa e um reais e três centavos) e Grat. 
Ativ. Complementar, 30% (trinta por cento) do salário-
base, R$ 1.230,54 (hum mil, duzentos e trinta e trinta reais 
e cinquenta e quatro centavos), de acordo com o disposto 
no art. 20 e 42 da Lei Municipal 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 351/2016
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 214.16.1767-11/2016, fundamentado 
no art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora MARIA 
HELENA SANTANA DOS PASSOS, matrícula 3551, no 
cargo de Agente de Suporte Administrativo, nível I, 
referência G, lotada na SEDUC – Secretaria de Educação, 
no valor de R$ 1.220,47 (hum mil, duzentos e vinte reais e 
quarenta e sete centavos), com base na remuneração do 
mês de novembro de 2016, constituído das seguintes 
parcelas: Vencimento R$ 931,66 (novecentos e trinta e um 
reais e sessenta e seis centavos) e Adicional por Tempo de 
Serviço 31% (trinta e um por cento) do salário-base R$ 
288,81 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e um 
centavos), de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 352/2016
 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO 
CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

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

Considerando que a homologação é ato administrativo em 
que a autoridade competente declara encerrado o 
procedimento instaurado para a realização do Concurso 
Público;

Considerando que todas as fases do Concurso Público 
para preenchimento das vagas de provimento efetivo do 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
M U N I C I PA L / C A M A Ç A R I  f o r a m  e x e c u t a d a s  
regularmente, em consonância com os Princípios da 
Administração Pública;

Considerando que a Homologação do Certame, por ser de 
publicação obrigatória, é necessária para a preservação 
da segurança jurídica; 

PÁGINA 92 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 704 - de 24 a 30 de Dezembro de  2016 - 



RESOLVE:

Art. 1º - Fica homologado o resultado do concurso público 
destinado ao provimento de cargos efetivos na estrutura 
do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, nos 
termos do Edital n° 01/2016, conforme anexo único para 
provimento dos cargos de:

· ADMINISTRADOR;
· ANALISTA EM SEGURO SOCIAL;
·ANALISTA EM SEGURO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO;
·ANALISTA EM SEGURO SOCIAL - ARQUIVOLOGIA;
·ANALISTA EM SEGURO SOCIAL - CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS;
·ANALISTA EM SEGURO SOCIAL - COMUNICAÇÃO 
SOCIAL/JORNALISMO;
·ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – DIREITO;
·ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – ECONOMIA
·ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – ESTATISTICA;
·ANALISTA EM SEGURO SOCIAL -  PSICOLOGIA;
·ANALISTA EM SEGURO SOCIAL - SERVIÇO SOCIAL;
·ANALISTA EM SEGURO SOCIAL-TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO; 
·AUDITOR INTERNO; 
·MÉDICO; 
·TÉCNICO EM SEGURO SOCIAL COM FORMAÇÃO EM 
INFORMÁTICA; 
·MOTORISTA;
·TÉCNICO EM SEGURO SOCIAL.

Art. 2º - O Concurso Público terá validade pelo prazo de 02 
anos, podendo ser prorrogado por igual período, para 
atender o interesse público da administração.

Art. 3° - O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
adotará as providencias para a convocação e posse dos 
aprovados, observados, em primeiro lugar, a necessidade 

e a conveniência da administração publica municipal.

§1º A convocação será feita através da internet e 
publicada no site www.issm.camacari.ba.gov.br e 
www.seprod.com.br, contendo o prazo e o local de 
apresentação;

§2º  Os candidatos convocados deverão satisfazer todos 
os requisitos exigidos no edital de convocação, no prazo 
assinalado, sob pena de preclusão de seu direito de 
nomeação e posse no cargo publico em que foi 
classificado;

§3º Os candidatos ao cargo público objeto desse concurso 
que, aprovado e convocado, não comparecer, 
apresentando toda documentação necessária à posse, ou 
ainda, não requerer expressamente o seu deslocamento 
para o final da relação dos candidatos, perderá o seu 
direito à sua classificação e implicará o reconhecimento de 
sua desistência pela vaga.

Art. 4º - As convocações obedecerão, rigorosamente, a 
ordem de classificação dos candidatos, conforme 
publicação no mural da sede do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, e na internet através do site 
www.issm.camacari.ba.gov.br e www.seprod.com.br.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrario. 

Camaçari, 28 de dezembro de 2016.

Renato Reis Brito
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Instituto de Seguridade do Servidor Municipal
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PORTARIA N° 355/2016
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 200.16.1759-12/2016, fundamentado 
no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b”  da Constituição 
Federal de 1988, combinado com o art. 1º da Lei Federal 
10.887/04.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
AUXILIADORA DE PINHO LORDÊLO SILVA, matrícula 
nº 61415-0, no cargo de Professor Especial I, nível I, 
referência B, lotada na SEDUC – Secretaria de Educação, 
no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), 
equivalente a 34% (trinta e quatro por cento) da média dos 
Salários de Contribuição, de acordo com o disposto no art. 
45 da Lei Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 360/2016 
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 MARIA SELMA PINTO 
CONCEICAO DE JESUS, cadastro 10020, no cargo 
comissionado de SECRETÁRIA EXECUTIVA II, Símbolo 
GAS IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.
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RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 361/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 MARIANNA OLIVEIRA 
AUGUSTO, cadastro 10037, no cargo comissionado de 
ASSISTENTE JURÍDICO, Símbolo GES II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 362/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016 

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, o Servidor NILTON DE SOUZA SANTANA, 
cadastro 10080, no cargo comissionado de SECRETARIO 
EXECUTIVO II, Símbolo GAS IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 363/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 ROSANGELA ANDREA DA 
SILVA PEREIRA DOS SANTOS, cadastro 10075, no cargo 

comissionado de SECRETÁRIA EXECUTIVA I, Símbolo 
GAS III.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 364/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016 

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 ZULIMAR SOUZA QUEIROZ 
DOS SANTOS, cadastro 10073, no cargo comissionado 
de ASSESSOR TÉCNICO II, Símbolo GAS II. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 365/2016 
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016 

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, o Servidor ACLENALDO ALVES DOS 
SANTOS, cadastro 10079, no cargo comissionado de 
GERENTE, Símbolo GES-V.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 366/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016
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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

EXONERAR, a Servidora AMANDA COIMBRA DE 
ALMEIDA FERREIRA, cadastro 10027, no cargo 
comissionado de ASSESSOR TÉCNICO I, Símbolo GES-
II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 367/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 ANA RITA PASSOS 
PRUDENCIO, cadastro 10056, no cargo comissionado de 
GERENTE, Símbolo GES-IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 368/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 ARILENE SENA PAOLILO, 
cadastro 62291, no cargo comissionado de 
COORDENADOR, Símbolo GES-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 369/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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, o Servidor ARIOSVALDO XAVIER 
SANTOS, cadastro 10055, no cargo comissionado de 
ASSESSOR TÉCNICO I, Símbolo GES-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 370/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 BLENDA DA SILVA DE SOUZA, 
cadastro 10050, no cargo comissionado de ASSESSOR 
TÉCNICO II, Símbolo GAS-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 371/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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

RESOLVE

EXONERAR, o Servidor CARLOS VINICIUS DE 
OLIVEIRA ARAÚJO, cadastro 10070, no cargo 
comissionado de ASSESSOR CHEFE, Símbolo GES I-B.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO 
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 372/2016 
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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, o Servidor DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS, 
cadastro 10051, no cargo comissionado de ASSESSOR 
TÉCNICO II, Símbolo GAS II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 373/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 DILMA GOMES CERQUEIRA, 
cadastro 3157, no cargo comissionado de ASSESSOR 
TÉCNICO I, Símbolo GES II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 374/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 ELIANA ALVES FEITOSA, 
cadastro 10010, no cargo comissionado de ASSESSOR 
TÉCNICO I, Símbolo GES II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 375/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 ELISABETH SANTOS COSTA, 
cadastro 10059, no cargo comissionado de ASSESSOR 
TÉCNICO II, Símbolo GAS II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 376/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 ERICA DE CASSIA SOUZA 
CARVALHO, cadastro 10058, no cargo comissionado de 
GERENTE, Símbolo GES IV.
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Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 377/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 JOCILENE SENA PESSOA, 
cadastro 10038, no cargo comissionado de ASSESSOR 
TÉCNICO I, Símbolo GES II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 378/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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, o Servidor JOSÉ CARLOS FERREIRA DE 
OLIVEIRA, cadastro 10049, no cargo comissionado de 
GERENTE, Símbolo GES IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 379/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 LILIANE CANEDO CUNHA 
CARDOSO, cadastro 10022, no cargo comissionado de 
ASSISTENTE JURIDICO, Símbolo GES II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 380/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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, o Servidor LUIZ MAGNO DE CARVALHO 
JUNIOR, cadastro 61342, no cargo comissionado de 
GERENTE, Símbolo GES IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 381/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 MARIA JAQUELINE ROCHA 
FIUZA, cadastro 5404, no cargo comissionado de 
ASSESSOR CHEFE, Símbolo GES I-B.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.
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RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 382/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 MARLENE BENEVIDES 
SOUZA, cadastro 2502, no cargo comissionado de 
ASSESSOR TÉCNICO I, Símbolo GES II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 383/2016
EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

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 TELMA CLAUDIA VIEIRA 
COSTA, cadastro 6735, no cargo comissionado de 
ASSESSOR TÉCNICO I, Símbolo GES II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA N° 345/2016
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 29.16.1660-14/2016, fundamentado 
no artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/03, acrescido 
pela Emenda Constitucional 70/2012.

RESOLVE

Art. 1° - Fica retificado a Portaria nº 262/2016 de 14 de 
outubro de 2016, que Fixou a Renda Mensal da 
Aposentadoria da servidora TRÍSSIA RODRIGUES 
CARVALHO, passando a vigorar nos seguintes termos: 

“Art. 1º: Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
TRÍSSIA RODRIGUES CARVALHO, matrícula 7970-8 no 
cargo de Professor, nível II, referência D, lotada na 
SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 
3.688,19 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e 
dezenove centavos), equivalente a 70% (setenta por 
cento) do salário de contribuição do mês de outubro de 
2015, R$ 2.996,65 (dois mil novecentos  e noventa e seis 
reais e sessenta e cinco centavos) e Adicional por Tempo 
de Serviço 21% (vinte e um por cento) do salário-base R$ 
691,54 (seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e 
quatro centavos), de acordo com o disposto no art. 16 da 
Lei Municipal 997/2009, alterado pela Lei Municipal 
1256/2012.”

Art. 2º: Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação, tornando válido seus efeitos a partir de 18 de 
novembro de 2015, data do Laudo Pericial, revogadas as 
demais disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 26 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Notificação

Camaçari, 14 de dezembro de 2016.

Prezado (a) Senhor (a), 

Albérico Ferreira Gonçalves
Representante legal da empresa 
MP DISTRIBUIDORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, 
vem o INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL - ISSM, pessoa jurídica de direito público, 
autarquia municipal, inscrita no CNPJ sob o nº. 
34.327.635/0001-10, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/ n° - Centro Administrativo de Camaçari, 
Camaçari-Ba, neste ato, representado pelo Diretor 
Superintendente, Renato Reis Brito, NOTIFICAR, Vossa 
Senhoria para no prazo de 15 (quinze dias) entregar na 
sede do ISSM o eletrodoméstico a seguir descrito, 
adquirido junto a empresa MP DISTRIBUIDORA E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 
02.428.033/0001-62, por meio do processo licitatório 
tombado sob o nº 14/2014, com entrega prevista para 
14.10.2014, conforme proposta anexa,  sob pena de 
responsabilizar-se penal e civilmente pela conduta lesiva 
causada aos cofres públicos.

Ø 2 SMARTS TV SAMSUNG LED 43”

Ressalta-se que em caso não atendimento aos termos da 
presente notificação, o Notificado estará sujeito as 
penalidades civil e criminalmente impostas pela 
Legislação vigente. 

PÁGINA 110 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 704 - de 24 a 30 de Dezembro de  2016 - 



Renato Reis Brito
Diretor Superintendente

HOMOLOGAÇÃO

Registro 

. 

.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À  ACMAV ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

Proc. nº 0957.11.07.689.2016 - Notificamos a contratada, 
ACMAV ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, a 
comparecer perante a Comissão Central Permanente de 
Cadastro e Avaliação de Fornecedores - COPEC, num prazo 
máximo de 05 (dias) úteis, a partir da presente data, para 
f a z e r  v i s t a s  a o  P r o c e s s o  d e  P e n a l i z a ç ã o  
n.º0957.11.07.689.2016e, posteriormente, apresentar 
defesa por escrito num prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da data de vistas ao processo. Camaçari, 29 de 

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 
PREGÃO Nº 158/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
- OBJETO: de Preços para aquisição de dreno 
penrose, cânula de guedel, para atender as Unidades de 
Saúde do Município DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
19/12/2016. WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 357/2016 – PREGÃO 
Nº 158/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de Preços para aquisição de dreno penrose, cânula 
de guedel, para atender as Unidades de Saúde do Município  
– Lote 01 (DRENO PENROSE Nº 01) QUANTIDADE: 1.000; 
PREÇO UNITÁRIO: 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); 
Lote 02 (CANULA DE GUEDEL CALIBRE 01)  
QUANTIDADE: 300; PREÇO UNITÁRIO: 5,60 ( cinco reais e 
sessenta centavos); Lote 03 (CANULA DE GUDEL CALIBRE 
02) QUANTIDADE: 300; PREÇO UNITÁRIO: 5,65 (cinco 
reais e sessenta e cinco centavos); Lote 04 (CANULA DE 
GUEDEL CALIBRE 03) QUANTIDADE: 300; PREÇO 
UNITÁRIO: 5,67 (cinco reais e sessenta e sete centavos); 
Lote 05 (CANULA DE GUDEL CALIBRE 04)QUANTIDADE: 
300; PREÇO UNITÁRIO: 5,60 (cinco reais e sessenta 
centavos); Lote 06 (CANULA DE GUEDEL CALIBRE 05) 
QUANTIDADE: 300; PREÇO UNITÁRIO: 5,67 (cinco reais e 
sessenta e sete centavos) PROMITENTE FORNECEDOR: 
DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA. DATA DA ASSINATURA: 19/12/2016. LEZINEIDE 
ANDRADE CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DE 
ADMINISTRAÇÃO.

dezembro de 2016.Marco Pavã - Presidente da COPEC.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 
PREGÃO Nº 164/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
- OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido á necessidade da 
continuidade das ações em saúde do Município de 
Camaçari-BA DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/12/2016. 
WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 
PREGÃO Nº 166/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
- OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido á necessidade da 
continuidade das ações em saúde do Município de 
Camaçari-BA DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/12/2016. 
WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
003/2016 - COPECOD - PROCESSO Nº 

00894.11.07.682.2016

. 

.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO N.º 069/2016 
(Presencial) – COMPEL - OBJETO: Registro de 
Preços para aquisição de café, para futuras 
contratações de acordo com a  conveniência e 
necessidade da Administração Municipal, a licitante 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS  DE 
ESCRITÓRIO LTDA – EPP com valor global de R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2016. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.
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O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Credenciamento da pessoa 
jurídica ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO 
PARQUE FLORESTAL E ADJACÊNCIAS, através 
do CREDENCIAMENTO Nº 003/2016 – COPECOD, 
cujo o objeto do presente Contrato é credenciamento 
de entidades e instituições educacionais privadas 
que sejam comunitárias, filantrópicas e/ou 
confessionais, sem fins lucrativos, interessadas em 
firmar com a Administração Municipal contrato para o 
atendimento às crianças de zero a cinco anos e onze 
meses, para Serviço de Creche e Educação Infantil, 
primeira etapa da Educação Básica, a partir do ano 
de 2016, de forma complementar à Rede Municipal 
de Ensino do Município, atendidas as condições 
mínimas de participação estabelecidas no Edital de 
CREDENCIAMENTO N.º 003/2016 – COPECOD
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2016. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
003/2016 - COPECOD

PROCESSO Nº 00904.11.07.682.2016

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Credenciamento da pessoa 
jurídica ONG PROJETO SOCIAL PARQUE VERDE, 
através do CREDENCIAMENTO Nº 003/2016 – 
COPECOD, cujo o objeto do presente Contrato é 
credenciamento de entidades e instituições 
educacionais privadas que sejam comunitárias, 
filantrópicas e/ou confessionais, sem fins lucrativos, 
interessadas em firmar com a Administração 
Municipal contrato para o atendimento às crianças de 
zero a cinco anos e onze meses, para Serviço de 
Creche e Educação Infantil, primeira etapa da 
Educação Básica, a partir do ano de 2016, de forma 
complementar à Rede Municipal de Ensino do 
Município, atendidas as condições mínimas de 
part ic ipação estabelecidas no Edi ta l  de 
CREDENCIAMENTO N.º 003/2016 – COPECOD
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2016. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
003/2016 - COPECOD

PROCESSO Nº 00895.11.07.682.2016 
 

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Credenciamento da pessoa 
j u r í d i c a  A S S O C I A Ç Ã O  I N F R A D E S  D E  
A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L ,  a t r a v é s  d o  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2016 – COPECOD, 
cujo o objeto do presente Contrato é credenciamento 
de entidades e instituições educacionais privadas 
que sejam comunitárias, filantrópicas e/ou 
confessionais, sem fins lucrativos, interessadas em 
firmar com a Administração Municipal contrato para o 
atendimento às crianças de zero a cinco anos e onze 
meses, para Serviço de Creche e Educação Infantil, 
primeira etapa da Educação Básica, a partir do ano 

. 

. 

de 2016, de forma complementar à Rede Municipal 
de Ensino do Município, atendidas as condições 
mínimas de participação estabelecidas no Edital 
deCREDENCIAMENTO N.º 003/2016 – COPECOD
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2016. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
003/2016 - COPECOD

PROCESSO Nº 00891.11.07.682.2016
 

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Credenciamento da pessoa 
jurídica ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI, através 
do CREDENCIAMENTO Nº 003/2016 – COPECOD, 
cujo o objeto do presente Contrato é credenciamento 
de entidades e instituições educacionais privadas 
que sejam comunitárias, filantrópicas e/ou 
confessionais, sem fins lucrativos, interessadas em 
firmar com a Administração Municipal contrato para o 
atendimento às crianças de zero a cinco anos e onze 
meses, para Serviço de Creche e Educação Infantil, 
primeira etapa da Educação Básica, a partir do ano 
de 2016, de forma complementar à Rede Municipal 
de Ensino do Município, atendidas as condições 
mínimas de participação estabelecidas no Edital de 
CREDENCIAMENTO N.º 003/2016 – COPECOD
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2016. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
003/2016 - COPECOD

PROCESSO Nº 00909.11.07.682.2016
 

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Credenciamento da pessoa 
jurídica ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 
ESCOLA COMUNITÁRIA EMANUEL PONTO 
C E R TO  E  A D J A C Ê N C I A S ,  a t r a v é s  d o  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2016 – COPECOD, 
cujo o objeto do presente Contrato é credenciamento 
de entidades e instituições educacionais privadas 
que sejam comunitárias, filantrópicas e/ou 
confessionais, sem fins lucrativos, interessadas em 
firmar com a Administração Municipal contrato para o 
atendimento às crianças de zero a cinco anos e onze 
meses, para Serviço de Creche e Educação Infantil, 
primeira etapa da Educação Básica, a partir do ano 
de 2016, de forma complementar à Rede Municipal 
de Ensino do Município, atendidas as condições 
mínimas de participação estabelecidas no Edital de 
CREDENCIAMENTO N.º 003/2016 – COPECOD
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2016. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
003/2016 - COPECOD

PROCESSO Nº 00915.11.07.682.2016
 

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Credenciamento da pessoa 

. 

. 

. 
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jurídica GRUPO DE MÃES NOSSA SENHORA DO 
AMPARO, através do CREDENCIAMENTO Nº 
003/2016 – COPECOD, cujo o objeto do presente 
Contrato é credenciamento de entidades e 
instituições educacionais privadas que sejam 
comunitárias, filantrópicas e/ou confessionais, sem 
fins lucrativos, interessadas em firmar com a 
Administração Municipal contrato para o 
atendimento às crianças de zero a cinco anos e onze 
meses, para Serviço de Creche e Educação Infantil, 
primeira etapa da Educação Básica, a partir do ano 
de 2016, de forma complementar à Rede Municipal 
de Ensino do Município, atendidas as condições 
mínimas de participação estabelecidas no Edital de 
CREDENCIAMENTO N.º 003/2016 – COPECOD
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2016. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.
 

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Credenciamento da pessoa 
jurídica ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
CONJUNTO HABITACIONAL NOVO HORIZONTE, 
através do CREDENCIAMENTO Nº 003/2016 – 
COPECOD, cujo o objeto do presente Contrato é 
credenciamento de entidades e instituições 
educacionais privadas que sejam comunitárias, 
filantrópicas e/ou confessionais, sem fins lucrativos, 
interessadas em firmar com a Administração 
Municipal contrato para o atendimento às crianças de 
zero a cinco anos e onze meses, para Serviço de 
Creche e Educação Infantil, primeira etapa da 
Educação Básica, a partir do ano de 2016, de forma 
complementar à Rede Municipal de Ensino do 
Município, atendidas as condições mínimas de 
part ic ipação estabelecidas no Edi ta l  de 
CREDENCIAMENTO N.º 003/2016 – COPECOD
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2016. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
003/2016 - COPECOD

PROCESSO Nº 00907.11.07.682.2016
 

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Credenciamento da pessoa 
jurídica ACEBA – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
ESTIVA BURIS DE ABRANTES, através do 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2016 – COPECOD, 
cujo o objeto do presente Contrato é credenciamento 
de entidades e instituições educacionais privadas 
que sejam comunitárias, filantrópicas e/ou 
confessionais, sem fins lucrativos, interessadas em 
firmar com a Administração Municipal contrato para o 
atendimento às crianças de zero a cinco anos e onze 
meses, para Serviço de Creche e Educação Infantil, 
primeira etapa da Educação Básica, a partir do ano 
de 2016, de forma complementar à Rede Municipal 

. 

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
003/2016 - COPECOD

PROCESSO Nº 00918.11.07.682.2016

. 

 

de Ensino do Município, atendidas as condições 
mínimas de participação estabelecidas no Edital de 
CREDENCIAMENTO N.º 003/2016 – COPECOD
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2016. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 202/2016 – 
PREGÃO Nº 164/2016 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
PROMITENTE FORNECEDOR: CRISTALIA 
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 
Lote 06 (CLONAZEPAM 2MG, COMPRIMIDO) 
QUANTIDADE: 300.000 UND; PREÇO UNITÁRIO: 
R$ 0,086 (oitenta e seis milésimos de real). DATA DA 
ASSINATURA: 29/12/2016. LEZINEIDE ANDRADE 
CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DE 
ADMINISTRAÇÃO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 373/2016 – 
PREGÃO Nº 166/2016 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
PROMITENTE FORNECEDOR :  MEDLIFE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAL HOSPITALAR LTDA .  Lote 01 
(CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% 
FRASCO COM 100ML) QUANTIDADE: 1.000 UND; 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,96 (um real e noventa e 
seis centavos); Lote 02 (IODOPOVIDONA 
SOLUÇÃO ALCOOLICA 10% (1% IODO ATIVO) 
FRASCO 1L) QUANTIDADE: 400 UND; PREÇO 
UNITÁRIO: R$ 13,89 (treze reais e oitenta e nove 
centavos); Lote 03 (TINTURA DE BENJOIM, 
CONCENTRAÇÃO 20%, PARA ASSEPSIA, 
SOLUÇÃO ALCOOLICA COR CASTANHO 
EMBALAGEM 100ML) QUANTIDADE: 1000 UND; 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 4,39 (quatro reais e trinta e 
nove centavos); Lote 04 (ÉTER SULFURICO 35% 
FRASCO COM 100ML) QUANTIDADE: 500 UND; 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 4,17 (quatro reais e 
dezessete centavos);Lote 05 (CLOREXIDINA 
SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% FRASCO COM 
100ML) QUANTIDADE: 1000 UND; PREÇO 
UNITÁRIO: R$ 1,79 (um real e setenta e nove 
centavos). DATA DA ASSINATURA: 29/12/2016. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS – 
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
AO CONTRATO

Primeiro Termo Aditivo ao TERMO DE 
SUBCONTRATAÇÃO Nº 236/2014-1; Contratante: 
Municíp io de Camaçar i ;  Contratada: LN 
CONSTRUTORA LTDA. E A.S.L CONSTRUÇÕES & 
SERVIÇOS LTDA-ME; Do Objeto: Prorrogar por mais 
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24 (vinte e quatro) meses o prazo de vigência 
contratual e, assim, alterar o caput de CLÁUSULA 
QUINTA (DOS PRAZOS) do instrumento de 
subcontratação original; DO Prazo: Fica, por este 
instrumento, instituída a prorrogação de vigência do 
contrato n° 0236/2014-1, pelo prazo de  24 (vinte e 
quatro) meses, a contar de 1° de setembro de 2018, 
passando a acompanhar, assim, a vigência do 
Contrato principal de n° 0236/2014, celebrado entre o 
Município de Camaçari e a LN construtora Ltda.; DO 
INDÍCE DE REAJUSTE: Por força do parágrafo único 
da cláusula Terceira (DO PREÇO, FORMA DE 
PAGAMENTO E RECURSO ORCAMENTÁRIO) do 
contrato principal de  n° 0236/2014, passa a incidir 
sobre o valor Subcontratado, o índice Nacional da 
Construção Civil, acumulado nos últimos 12 (doze) 
meses, no percentual aproximado de 18,47% (dezoito 
inteiros e quarenta e sete centésimos por cento), 
apurado pelo órgão competente. Fica anexa a nova 
planilha, tendo em vista o reajuste dos valores, 
constante do presente instrumento de aditamento, 
conforme as informações exaradas pelo Órgão 
competente e encartadas nos autos do processo 
administrativo n° 00545.11.05.195.2016; Do Preço: 
Em virtude da prorrogação e do reajuste, incidentes 
neste termo aditivo, fica alterado o preço contratual 
para R$ 2.251.059,69 (dois milhões duzentos e 
cinquenta e um mil, cinquenta e nove reias e sessenta 
e nove centavos). Fica fazendo parte integrante deste 
aditivo a planilha demonstrativa do reajuste elaborada 
pelo órgão competente da Secretaria de Saúde. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
termo de subcontratação; Da Ratificação: Ficam 
ratificadas em todos os seus termos e condições, 
permanecendo inalteradas e plenamente em vigor as 
demais cláusulas e disposições contratuais não 
modificadas por este termo, que passa a integrar e 
complementar o Termo de Subcontratação originário, 
a fim de que juntos produzam um só efeito ; 
Assinatura: 01/09/2016; ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS – Município. 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço Nº 0265/2015; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: EMPRESA FERREIRA 
COSTA ENGENHARIA E PROJETO LTDA - ME; Do 
Objeto: Alterar as cláusulas Terceira e Quinta, do 
instrumento original; Do Prazo: Por força do presente 
Termo Aditivo, a data prevista para encerramento do 
Contrato original n° 0265/2015 que é de 14 de 
setembro de 2016 passará a ser de 14 de setembro de 
2017; Do Preço: Em virtude do Contrato original n.° 
0265/2015, ser de natureza de prestação de serviços 
de caráter continuado, e considerando a prorrogação 
de prazo contida na cláusula Segunda, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido instrumento é 
de R$ 830.130,08 (oitocentos e trinta mil cento e trinta 
raias e oito centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na cláusula Quarta, do contrato 
original; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais cláusulas e disposições do 
contrato originário, não modificadas por este 
instrumento; Assinatura: 14/09/2016; ADEMAR 

DELGADO DAS CHAGAS – Município. 

Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao 2° termo 
aditivo ao contrato Nº 0236/2014; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: EMPRESA LN 
CONSTRUTORA LTDA; Do Objeto: Retificar o 
quanto disposto no caput da cláusula Quarta, do 2° 
Termo Aditivo, onde o preço  de encontra lançado de 
forma errônea; DA RATIFICAÇÃO: Em razão do erro 
verificado, é necessário que se proceda a seguinte 
correção. O caput da cláusula Quarta, do 2° Termo 
aditivo do Contrato original, passará a ter a seguinte 
redação; Do Preço: Por força do presente Termo 
Aditivo, o valor global proporcional do contrato 
original, passa a ser de R$ 9.041.430,96 (nove 
milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e trinta reais 
e noventa e seis centavos); Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
cláusulas e disposições do contrato originário, não 
modificadas por este instrumento; Assinatura: 
09/11/2016; ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS – 
Município. 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel Urbano Nº 325/2015; Contratante: Município 
de Camaçari; Contratada: JP PATRIMONIAL LTDA; 
Do Objeto: Alterar  a cláusula Segunda, do 
instrumento original; Do Prazo: Por força do Presente 
Termo Aditivo, a data prevista para encerramento do 
Contrato, que é de 28 de Dezembro de 2016 para 28 
de Dezembro de 2017; Do Preço: Em virtude do 
Contrato original nº 325/2015 ter cimo objeto uma 
locação Imobiliária, que por sua natureza é de caráter 
continuado, considerando a prorrogação de prazo 
contida na cláusula Segunda, do presente Termo 
Aditivo, o valor global estipulado para o referido 
Instrumento é de R$ 576,000,00 (quinhentos e setenta 
e seis mil reais) e valor mensal de R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais). As despesas orçamentárias 
para fazer frente ao referido Termo serão Elemento de 
Despesas n° 33 90 39 00 Fonte: 0100.000; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do contrato 
originário e de seus Termos Aditivos, não modificadas 
por este instrumento. Assinatura: 12/12/2016; 
Washington Luis Silva Couto – Município. 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 
0323/2015; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: VARGAS PATRIMONIAL LTDA; Do 
Objeto: Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo e 
alterar a cláusula segunda (DO PRAZO) do 
instrumento do contrato; DA Prorrogação: Fica, por 
este instrumento, instituída a PRORROGAÇÃO da 
vigência do contrato nº 0323/2015, pelo prazo de 12 
(doze) meses, a contar de 22 de dezembro de 2016, 
passando a viger até 22 de dezembro de 2017. Do 
Preço: Em virtude da dilação contida neste Termo 
Aditivo, mantêm-se inalterados os valores atualmente 
fixados para a contratação que são: anual de R$ 
63.292,80 (sessenta e três mil, duzentos e noventa e 
dois reais e oitenta centavos) e mensal de R$ 5.274,40 
(cinco mil e setenta e quatro reais e quarenta 
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centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no contrato original. Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
cláusulas e disposições do contrato originário, não 
modificadas por este instrumento. Assinatura: 
22/12/2016; Ademar Delgado das Chagas – 
Município. 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço Nº 337/2014; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: TAIS ALVES MARINHO 
ABREU; Do Objeto: Alterar a Cláusula Quinta (Dos 
Prazos) do Contrato original; Do Prazo: Fica, por este 
instrumento, prorrogada a vigência do Contrato, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 24 de 
novembro de 2016 até o dia 24 de novembro de 2017; 
Do Preço: Por força deste instrumento, segue 
mantido sem alteração o preço global contratado, que 
é estimado em R$ 225.888,00 (duzentos e vinte e 
cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais). Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original; Da Ratificação: ficam ratificadas em 
todos os seus termos e condições contratuais não 
modificadas por este Termo, que passa a integrar e 
complementar o Contrato originário, a fim de que 
juntos produzam um só efeito; Assinatura: 
24/11/2016; ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS – 
Município. 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços Nº 310/2014; Contratante: Município de 
Camaçari ;  Contratada: PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS; Do Objeto: 
Prorrogar por mais 12 (doze) meses, o prazo de 
vigência contratual e, assim, alterar o caput da 
Cláusula Quinta (Dos Prazos) do instrumento 
contratual original; Do Prazo: Fica, por este 
instrumento, prorrogada a vigência do Contrato, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, a contar de 1º de dezembro 
de 2016, para passar a viger até 1º de dezembro de 
2017; Do Preço: Por força deste instrumento, segue 
mantido sem alteração o preço global atualmente 
estipulado para a avença que é de R$ 110. 072, 32 
(cento e dez mil, setenta e dois reais e trinta e dois 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original; Da Ratificação: 
ficam ratificadas em todos os seus termos e condições 
contratuais não modificadas por este Termo, que 
passa a integrar e complementar o Contrato originário, 
a fim de que juntos produzam um só efeito; 
Assinatura: 25/11/2016; ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS – Município. 

Terceiro Termo Aditivo Apólice de Seguro 
N.33.31.1696144.7; Contratante: Município de 
Camaçari - SESAU; Contratada: ITAU SEGUROS DE 
AUTO E RESIDÊNCIA S/A; Do Objeto: Incluir veículo 
tipo RENAULT/MASTER ano 2016/2017 PLACA PKB 
6722, na APÓLICE nº 33.31.1696144.7, celebrada 
entre MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E IATU SEGUROS 
DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. 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: 4113, 4114, 4115 e 
4121, Class. Econômica 3390.39.00.00; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do Contrato 
originário e de eventuais posteriores aditivos, não 
modificadas por este Instrumento Assinatura: 
14/11/2016; Washington Luis Silva Couto – 
Município. 

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço Nº. 0001/2012; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: STAF TECNOLOGIA LTDA; 
Do Objeto: Alterar a Cláusula Segunda e Quinta, do 
instrumento original; Do Prazo: O prazo de 
prorrogação do instrumento original será de 03 (três 
meses),contados a partir de 02/01/2017,  data de 
encerramento da vigência do termo aditivo anterior; 
Do Preço: Em razão do IGPM acumulado no período 
compreendido dos últimos 12 (doze) meses, no 
percentual de 8,79%, de acordo com os cálculos 
a n e x o s  a o  p r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i v o  n º  
00811.11.05.195.2016, ficam os valores unitários, 
previstos na planilha anexa ao contrato original, 
reajustados atreves do presente termo aditivo. Por 
força do reajuste no caput da presente cláusula, o 
valor devidamente reajustado, será de 115.226,94 
(cento e quinze mil, duzentos e vinte e seis reais e 
noventa e quatro centavos). Em razão do 
reajustamento previsto no presente Termo Aditivo, fica 
anexa nova planilha contratual, consoante 
informações prestadas pela controladoria geral do 
Município; Da Ratificação: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor, as demais cláusulas e disposições 
do Contrato originário e de seus termos Aditivos 
posteriores, não modificadas por este instrumento; 
Assinatura: 30/12/2016; ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS – Município. 

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço Nº 0153/2015; Contratante: Município de 
Camaçar i ;  Contratada:  EMPRESA  ATON 
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA; Do Objeto: 
Alterar o item 3.1, da cláusula terceira e o item 4.1 da 
cláusula quarta, do contrato original. ; Do Prazo: Por 
força do presente termo aditivo, a data prevista para 
encerramento do Contrato original n° 0153/2011 que é 
de 07 de julho de 2016, passará a ser de 07 de outubro 
de 2016; Do Preço: Em virtude do Contrato de origem 
n°. 0153/2011, ser de natureza de prestação de 
serviço de caráter continuado, e, ademais, 
considerando a prorrogação de prazo constante na 
cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor 
global proporcional, estipulado para o referido 
instrumento é de R$ 8.404,80 (oito mil quatrocentos e 
quatro reais e oitenta centavos). Fica mantida a forma 
de pagamento prevista na cláusula Terceira do 
Contrato original; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 
disposições do contrato originário, não modificadas 
por este instrumento; Assinatura: 06/07/2016; 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS – Município. 
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Décimo-Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Locação Nº 036/2005; Contratante: Município de 
Camaçari ;  Contratada: MARIA MENEZES 
COUTINHO OLIVEIRA; Do Objeto: Prorrogar por 12 
(doze) meses o prazo de vigência, sem reajustar o 
preço e, consequentemente, alterar a cláusula 
segunda (DO PRAZO) do instrumento do contrato de 
locação; Da Prorrogação: Fica Por este instrumento, 
instituída a prorrogação de vigência do contrato n° 
036/2005, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 
6 de dezembro de 2016 para viger até 6 de dezembro 
de 2017; Do Preço: Em virtude da mera prorrogação 
contida neste instrumento, segue mantido sem 
reajuste o preço atualmente estabelecido na avença 
que é de R$ 1.051,89 (um mil e cinquenta e um reais e 
oitenta e nove centavos) – Valor mensal – e R$ 
12.622,68 (Doze mil, seiscentos e vinte e dois reais e 
sessenta e oito centavos) – Valor global. Fica também 
mantida a forma de pagamento atualmente prevista 
no contrato vertente. Da Ratificação: Ficam 
ratificadas em todos os seus termos e condições, 
permanecendo inalteradas e plenamente em vigor, as 
demais cláusulas e disposições contratuais não 
modificadas por este termo, que passa a integrar e 
complementar o contrato originário, a fim de que 
juntos produzam um só efeito. Assinatura: 
05/12/2016; Washington Luis da Silva Couto – 
Município. 

Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel Urbano Nº 001/2007; Contratante: Município 
de Camaçari - SESAU; Contratada: SR. EZINEIDE 
DE ASSIS DOS SANTOS; Do Objeto: Alterar as 
Cláusulas Segunda - Do Prazo do Instrumento 
original; Do Prazo: Por força do presente Termo 
Aditivo, a data prevista para encerramento do 
Contrato original, que é de 04 de janeiro de 2017 
passará a ser de 04 de janeiro de 2018; Do Preço: 
Considerando a prorrogação de prazo contida na 
Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor 
global estipulado para o referido Instrumento é de R$ 
10.553,19 (dez mil, quinhentos e cinqüenta e três reais 
e dezenove centavos). O valor mensal ajustado é de 
R$ 879,43 (oitocentos e setenta e nove reais e 
quarenta e três centavos) para a locação do Imóvel; 
Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais disposições do Contrato originário e 
de seus Termos Aditivos, não modificadas por este 
Instrumento Assinatura: 20/12/2016; Washington 
Luis Silva Couto – Município. 

Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Locação de Imóvel Urbano Nº 004/2006; 
Contratante: Município de Camaçari - SESAU; 
Contratada: ALTAMIRO RODRIGUES DE MELO; Do 
Objeto:  A prorrogação do prazo do Contrato; Do 
Prazo: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o 
prazo de vigência do Contrato acima referido, 
passando, portanto, a partir de 04 de janeiro de 2017 a 
viger até 04 de janeiro de 2018; Do Preço: O valor 
global fixado para a locação no perímetro da 
prorrogação ora ajustada é de R$ 34.402,23 (trinta e 
quatro mil, quatrocentos e dois reais e vinte e três 

centavos), sendo o valor mensal da locação na ordem 
R$ 2.866,85 (dois mil, oitocentos e sessenta e seis 
reais e oitenta e cinco centavos). Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por 
conta do programa 38/ ação 4121/ Class. Econômica 
33.90.36.00.00; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas plenamente em vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e do 
posterior Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento Assinatura: 21/12/2016; Washington 
Luis Silva Couto – Município. 

ERRATA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 0281/2015

Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: ENTIDADE GRUPO DE MÃES NOSSA 
SENHORA DO AMPARO.

Assinatura: 30/09/2016; ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS – Município.
Objeto: A prorrogação do prazo do Contrato; Do 
Prazo: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o 
prazo de vigência do Contrato acima referido, 
passando, portanto, a partir de 01 de outubro de 2016 
a viger até 01 de outubro de 2017.

Na CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, onde se lê: 
 O valor global fixado para o contrato no período da 
prorrogação ora ajustada é de R$ 557.620,58 
(quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte 
reais e cinquenta e oito centavos) .
 
Na CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, leia-se:   
O valor global fixado para o contrato no período da 
prorrogação ora ajustada é de R$ 577.620,58 
(quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte 
reais e cinquenta e oito centavos) . 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO
DE RE-RATIFICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 0002/2016

Partes: Município de Camaçari e a Associação de 
Pais e Mestres do Parque Florestal e Adjacências;

Objeto: do Convênio nº. 0002/2016 passará a contar 
com a seguinte Re-Ratificação:

Onde se lê: CNPJ: 34.326.420/0001-15

Leia-se: CNPJ: 34.326.462/0001-15

Ratificação: As demais disposições não alteradas são 
ratificadas por este instrumento para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos.

Camaçari, 16 de Dezembro de 2016.
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ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE HÉLIO SANTOS

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDVALDO BARBOSA DE JESUS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO PARQUE 
FLORESTAL E ADJACÊNCIAS

SEGUNDO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO
DE RE-RATIFICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 0005/2016
Partes: Município de Camaçari e a Associação dos 
Moradores do Conjunto Habitacional do Novo 
Horizonte
Objeto: do Convênio nº 0005/2016 passará a contar 
com a seguinte Re-Ratificação:

Onde se lê: CNPJ: 03.376.425/0001-98
Leia-se: CNPJ: 34.327.304/0001-80
Ratificação: As demais disposições não alteradas são 
ratificadas por este instrumento para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos.

Camaçari, 16 de Dezembro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
JOSE HÉLIO SANTOS

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MARIDALVA ROSA DA SILVA
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO 

HABITACIONAL DO NOVO HORIZONTE

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
005/2012

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
005/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE 
TRÂNSITO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM 
S I S T E M A  D E  I N F O R M Á T I C A  P A R A  
PROCESSAMENTO E ADMINISTRAÇÃO,  
ARRECADAÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS 
DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI QUE ATENDA O CTB - 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA 
A T E N D E R  A S  N E C E S S I D A D E S  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE  TRÂNSITO E  
TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
( B A ) ,  Q U E  E N T R E  S I  C E L E B R A M  
SUPERINTENDÊNCIA DE  TRÂNSITO E  
TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMAÇARI – STT E A 
EMPRESA SLO - SISTEMAS & TRÂNSITO LTDA, 
NA FORMA ABAIXO.

De um lado, a SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMAÇARI - STT, 

inscrito no CNPJ nº 08.678.659/0001-03, com sede à 
na Trav. Nossa Senhora do Carmo 2º andar – 
Centro Administrativo – Camaçari – Bahia, Fone 
(071) 3622-7703, neste ato representado pelo 
Superintendente JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE, 
brasileiro, portador do CPF n° 101.233.425-20, 
doravante designado CONTRATANTE e do outro lado 
a empresa SLO- SISTEMAS & TRÂNSITO LTDA, 
inscrita no CNPJ sob nº 05.623.607/0001-41 – situada 
à rua Espirito Santo, nº 466, sala 1702, Centro – Belo 
Horizonte – Minas Gerais, CEP: 30160-916, nesta ato 
representada pelo Sr. SILVÍO LUIS OTA, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF sob o nº 424.736.329-87 
doravante designado CONTRATADO. 

CONSIDERANDO que permanece em vigência o 
Contrato Nº 005/2012, que ora é aditivado, 
fundamentado na cláusula segunda do contrato;

CONSIDERANDO que os ajustes nos itens da 
proposta de preços não implicarão em alterações 
quantitativas originalmente previstas no contrato 
005/2012;

CONSIDERANDO que o reajuste de valores unitários 
está fundamentado;

CONSIDERANDO que a STT, possui a integralidade 
dos recursos orçamentários para o cumprimento da 
execução do contrato na forma como ora se pactua;

RESOLVEM celebrar entre si o SÉTIMO TERMO 
ADITIVO ao Contrato nº 005/2012 que tem como 
objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE TRÂNSITO PARA 
DISPONIBILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE 
INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO, ARRECADAÇÃO E CONTROLE 
DE RECURSOS DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI QUE 
ATENDA O CTB - CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI (BA), 
celebrado em 04 de abril de 2012, mediante as 
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – É objeto do presente 
termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência e a 
aplicação de reajuste dos preços unitários do Contrato 
005/2012, pela aplicação do IGPM, conforme 
preconizado no item 5.1.4 do mesmo e na forma do 
art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam reajustados os 
preços unitários dos itens quantitativos do contrato 
005/2012, na forma da planilha anexa ao presente 
Termo Aditivo, para recomposição de perdas 
inflacionárias medidas pelo IGPM (7,1374%), na 
forma do Item 5.1.4 da Cláusula Quinta do Contrato nº 
005/2012  consoante as planilhas de composição e 
variação do IGPM, elaborados pelo setor financeiro da 
STT, após requerimento administrativo pela empresa.

 
,

PÁGINA 117PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 704 - de 24 a 30 de Dezembro de  2016 - 



PARÁGRAFO PRIMEIRO - O reajuste dos preços 
unitários passará a viger a partir de 01 de janeiro de 
2017, na forma do Anexo Único do presente Termo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor do reajuste após 
aplicação do IGPM corresponde à quantia de R$ 
10,61 (Dez reais e sessenta e um centavos).

PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica alterado o valor 
global do contrato, para que seja observado o 
reajuste, bem como a proporcionalidade em relação a 
prorrogação por 03 (três) meses, passando o  valor 
global do Contrato a ser de R$ 31.830,00  (Trinta e um 
mil, oitocentos e trinta reais), que será pago após 
medição. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica a vigência do contrato 
prorrogada, pelo período de 03 (três) meses, contados 
a partir do dia 01 de Janeiro de 2017, nos termos do 
art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA – Ficam mantidas todas as 
demais cláusulas do contrato, na forma como foram 
pactuadas as obrigações no instrumento original, 
assim como a sua vigência.

E por assim se encontrarem justos e contratados, 
celebram o presente termo aditivo, em 04 (quatro) 
vias, de igual conteúdo e forma, na presença de duas 
testemunhas, para que projete seus legais efeitos.

Camaçari-BA, 30 de Dezembro de 2016.

 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMAÇARI - STT

CONTRATANTE

SLO- SISTEMAS & TRÂNSITO LTDA
SILVÍO LUIS OTA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

RG:                                                                                        
RG:

ANEXO ÚNICO

ATUALIZAÇÃO DE VALOR POR UM ÍNDICE 
FINANCEIRO

Atualização do valor unitário de R$ 9,90 (nove reais e 
noventa centavos) no período de 01 dezembro de 
2015 a 01 de dezembro de 2016 pelo índice IGPM - 
Índice Geral de Preços do Mercado.

Valor atualizado: R$ 10,61

Memória de Cálculo

Variação de 01 dezembro de 2015 a 01 de dezembro 

de 2016 pelo índice IGPM - Índice Geral de Preços do 
Mercado.

Em percentual: 7,1374% 
Em fator de multiplicação: 1,071374
Os valores do índice utilizados neste cálculo 

foram:

Dezembro 2015=0,49%; 
Janeiro 2016 = 1,14%;
Fevereiro 2016 = 1,29%;
Março 2016 =0,51%;
Abril 2016 = 0,33%;
Maio2016= 0,82%;
Junho 2016=1,69%;
Julho 2016=0,18%;
Agosto2016 =0,15%;
Setembro 2016 = 0,20%;
Outubro 2016 = 0,16%;
Novembro 2016 = 0,03%.

Atualização

Valor unitário atualizado = valor * fator 
Valor unitário atualizado = R$ 9,90 * 1,071374
Valor unitário atualizado = R$ 10,61

Valor mensal atualizado = R$ 10,61 * 1000
Valor mensal atualizado = R$ 10.610,00

Valor global atualizado = R$ 10.610,00 * 3
Valor global atualizado = R$ 31.830,00
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Ademar Delgado das Chagas

José Marcelino de Jesus Filho
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