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Diário Oficial
Britânia negocia retorno a Camaçari
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Prefeito Caetano reunido com representantes da Britânia

Nos próximos 180 
dias, a fábrica Britânia re-
toma parte das atividades 
em Camaçari. O acordo foi 
firmado no dia 12/11, durante 
reunião com o prefeito Luiz 
Caetano e o diretor presi-
dente da Britânia, César 
Isaacson Buffara.

De acordo com o di-
retor presidente da empresa, 
as atividades vão ser retoma-
das o mais breve possível, 
como Central de Distribuição 
Logística, e outras empresas 
serão parceiras do projeto.

Na ocasião, a Britânia se retratou junto 
ao governo e assumiu o compromisso de enviar 
nos próximos oito dias uma declaração pública se 
desculpando com a população pela forma como 
encerrou as atividades no Município.

Diante da postura da empresa, o prefeito 
Luiz Caetano aceitou as alegações, não apre-
sentando nenhuma objeção quanto ao retorno 
da Britânia. “O interesse do governo é que cada 
vez mais empresas gerem emprego e renda para 
o Município”.

Entre os objetos do acordo, que está 
sendo formalizado juridicamente, ficaram estabe-
lecidas a retirada das ações judiciais e o compro-
misso de priorizar, na contratação de pessoal, os 
funcionários demitidos pela empresa em fevereiro 

deste ano, quando a Britânia surpreendeu todo o 
Estado encerrando as atividades industriais. 

Como disse o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico (Sedec), Hélio Cortes, “mais 
uma vez quem ganha é a população, que vai 
contar com novas oportunidades de emprego”. 
A expectativa é de que sejam abertas cerca de 
400 postos de trabalho no Município.

Estiveram presentes ainda à reunião que 
negociou a retomada das atividades da Britânia 
em Camaçari os secretários de Governo, Fran-
cisco Franco, de Relações Institucionais, Ademar 
Lopes, e o subprocurador Jeffiton Ramos, o 
superintendente do Cofic (Comitê de Fomento 
Industrial de Camaçari), Mauro Pereira, e repre-
sentantes da assessoria jurídica da empresa. 

Tem início no dia 24 deste mês e vai até 
10 de dezembro a entrega dos cupons para a 
retirada das 25 mil cestas de Natal ofertadas às 
famílias carentes de Camaçari. A iniciativa benefi-
cia mais de 100 mil habitantes no Município.

Coordenada pela Secretaria de Desen-
volvimento Social (Sedes), a distribuição dos 
alimentos oferece uma comemoração mais digna 
e farta para a população. 

Na manhã de hoje (10/11), profissionais 
da secretaria se reuniram para traçar a logística 
e organização da entrega. Na sede, os cupons 
serão distribuídos no antigo Camelódromo, no 
Centro, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h, de 
segunda a sexta-feira.  

Para os beneficiados da orla, a entrega 
dos cupons acontece no setor Social do Cras - 
Casa da Família de Vila de Abrantes, localizado 
na antiga Prefeitura Avançada da Orla. A inicia-
tiva é realizada nos mesmos dias e horários da 
sede.

Sempre preocupada com a comodida-
de da população, a Sedes, mais uma vez, faz 
a entrega itinerante dos cupons na zona rural 
e localidades mais distantes. Profissionais da 
secretaria irão até as comunidades com datas e 
horários ainda a serem definidos.

Os mantimentos serão entregues nos 
dias 12 e 13 de dezembro. A cesta é composta por 
um quilo de feijão, um quilo de arroz, um pacote 
de macarrão, um quilo de farinha de mandioca, 
um panetone, dois frangos, um quilo de açúcar, 
uma margarina, uma garrafa de leite de coco e 
um litro de óleo. 

Tem direito as cestas de Natal, pessoas 
beneficiadas do Bolsa Família, idosos do Convi-
ver, população de rua que recebe a cesta básica 
mensal e mães de jovens do Adolescente Apren-
diz não atendidas pelo Bolsa Família.

CESTA DE NATAL
Entrega de cupons

começa dia 24

Mais de 4.290 alunos, de 80 escolas de 
Camaçari, se preparam para a segunda fase da 
Provinha Brasil, aplicada no próximo dia 19. As 
provas são compostas por 27 questões, 24 de 
múltipla escolha e três abertas. As questões são 
sobre linguagem e avaliam a leitura e a escrita 
dos estudantes do segundo ano de escolarização, 
com idade entre 8 e 9 anos.

As avaliações vão ser aplicadas às 8h30 
no turno da manhã e às 13h30 pela tarde. O 
resultado será divulgado na primeira quinzena 
de dezembro. A partir daí, será possível verificar 
se as intervenções realizadas para sanar as 
insuficiências do primeiro ano de aprendizagem 
tiveram êxito.

A prova obedece quatro eixos de avalia-
ção, apropriação do sistema da escrita, leitura, 
escrita e valorização da cultura escrita. De acordo 
com Sandra Cristina Rodrigues, coordenadora 
setorial do fundamental 1 da Secretaria da Edu-
cação de Camaçari, com o resultado, é possível 
corrigir as deficiências durante o terceiro ano. 
“O intuito é que as crianças saiam da escola 
realmente alfabetizadas”.

Provinha Brasil avalia
mais de 4.290 alunos

A Prefeitura de Camaçari vacinou, na 
tarde do dia 13/11, todas as 162 crianças e todos 
os profissionais que trabalham na creche comuni-
tária Esperança da Estivas, em Buris de Abrantes, 
contra a meningite meningocócica. A Prefeitura 
adquiriu as 200 doses com recursos próprios 
como forma de evitar novas contaminações. 

Nos últimos três anos, este é o primeiro 
bloqueio vacinal da doença no estado da Bahia. 
De acordo com o secretário da Saúde do Mu-
nicípio, Camilo Pinto, a população não precisa 
entrar em desespero, “pois não existe surto de 
meningite em Camaçari”. 

Para Alexandra Borges, que possui dois 
filhos na creche, depois que a Prefeitura dispo-
nibilizou a vacina, ela está mais tranqüila. “Não 
teria condições de pagar R$ 95,00, por cada 
dose da vacina”.  

Desde que foi informada do óbito de um 
menino de 3 anos por suspeita de meningite, 
sendo a vítima morador da orla de Camaçari e 
aluno da creche, a Prefeitura tem tomado uma 
série de medidas preventivas, em parceria com 
a Secretaria da Saúde do Estado.

A primeira delas foi a medicação com 
o antibiótico Rifampicina, para as crianças da 
creche, familiares e pessoas próximas. Também 

foi realizada palestra educativa pela sanitarista 
da Vigilância Epidemiológica do estado, Aline 
Ferreira, na unidade, a fim de esclarecer sobre 
os riscos e cuidados com a doença.

O diretor do Departamento de Vigilância 
à Saúde do Município, Marcos Nogueira, alerta a 
população que a meningite é transmitida através 
de contato com secreções nasal e bucal, compar-
tilhar talheres e copos, além de contatos íntimos. 
Ambientes fechados, com grande aglomeração 
de pessoas, também facilitam a transmissão.

Prefeitura vacina contra a meningite
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Reestruturação na área de
vigilância patrimonial

Pág. 16

Meningite é transmitida através de contato com 
secreções nasal e bucal 
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Atos do Poder Executivo
LEIS

LEI N° 1025/2009
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009

 
Institui o Dia da Secretária no Muni-
cípio de Camaçari e dá outras provi-
dências. 

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

 
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-

ciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o dia 30 de setembro como o Dia Mu-
nicipal  da Secretaria, com vistas a homenagear a categoria no Município 
de Camaçari.

Art. 2º - A data mencionada no Art. 1º passa a constar no 
calendário de atividades cívicos do Município de Camaçari e terá obriga-
toriamente em sua programação:

I – Sessão especial na Câmara de Vereadores em homenagem 
as Secretária do Município, a ser realizada na semana que contiver a data 
definida no Art. 1º.

Art. 3º - Os custos da execução da presente Lei correram por 
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 12 DE NOVEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI N° 1026/2009
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009

 
Institui o Dia do frentista e dá outras 
providências. 

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Município de Camaçari, o 
dia do frentista, a ser comemorado, anualmente, no dia 04 de março.

Art.  2º -Esta data fica incluída no Calendário Oficial de Eventos 
do Município de Camaçari.

Art.  3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publica-
ção

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 12 DE NOVEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI N° 1027/2009
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009

 
Estabelece os critérios para fins de pre-
enchimento de vagas em Instituições 
de Educação Infantil mantidas pelo 
Poder Público Municipal de Camaçari 
e determina outras providências. 

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Poder Público Municipal de Camaçari, em cum-
primento ao que determina a Lei nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base 
da Educação Nacional), assegurará o atendimento gratuito em creches e 
pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade.

§ 1º - Para o cumprimento do que determina o “caput” deste 
artigo, o Poder Público Municipal buscará garantir a progressiva ampliação, 
com vistas à universalização do atendimento, do número de vagas em 
creches e pré-escolas.

§ 2º - A progressividade da ampliação do atendimento a que se 
refere o parágrafo anterior deverá ser assegurada expressamente nas po-
líticas e planos educacionais implantados pelo Poder Público Municipal.

Art. 2º - Até a obtenção da universalização do atendimento da 
demanda por Educação Infantil, nas escolas mantidas pelo Poder Público 
Municipal, para que as vagas existentes sejam preenchidas, inicialmente 
por aqueles que se enquadrem nas descriminações abaixo, sem qualquer 
distinção entre si:

I - aos (às) filhos (as) de mães adolescentes, na forma da Lei 
nº. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que comprovem, 
semestralmente, freqüência em unidade escolar, com a assiduidade de, 
no mínimo, 75% das aulas semestrais;

II - aos filhos (as) de empregadas domésticas que comprovem 
esta condição por meio da carteira de trabalho;

III - aos (às) filhos (as) de mães trabalhadoras que comprovem 
esta condição por meio da carteira ou contrato de trabalho;

IV - aos (às) filhos (as) de mães portadoras de necessidades 
especiais;

V  - às crianças portadoras de necessidades especiais.

Parágrafo único – Para o exercício do direito de prioridade 
no atendimento de que trata este artigo, em quaisquer dos casos, é ne-
cessária a comprovação de que o domicílio da mãe é o do município de 
Camaçari.

Art. 3º - Em todas as instituições de Educação Infantil mantidas 
pelo Poder Público Municipal de Camaçari será assegurada, em primeiro 
lugar, a matrícula de crianças que se encontrem nas condições previstas 
no artigo anterior, para que se contemple, em seguida, o atendimento das 
demais demandas por este nível de ensino.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Art. 5º - Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 12 DE NOVEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO



 DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 332 - de 07 a 13 de novembro de 2009 PÁGINA 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECRETOS

LEI N° 1028/2009
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009

 
Introduz a execução dos Hinos Nacio-
nais Brasileiro e Municipal nas Escolas 
da rede municipal no  Município de Ca-
maçari e dá outras providências. 

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica obrigado à execução dos Hinos Nacionais Brasi-
leiros e Municipal  de Camaçari nas escolas da rede pública municipal.

Art. 2º - A execução do Hino Brasileiro sempre às segundas-
feiras nos três turnos escolares, antes do inicio das aulas e, a execução do 
Hino Municipal de Camaçari, às quartas-feiras, nos mesmos modos.

Art. 3º - Compete a Secretaria Municipal de Educação criar as 
condições necessárias para a execução desta Lei e a sua fiscalização. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 12 DE NOVEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO Nº 4812/2009
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009

“Aprova o Projeto Urbanístico deno-
minado Residencial Reserva Parque 
Residencial, na forma de urbanização 
integrada, a ser implantado em uma área 
de 165.108,31m², situado no Lote 12 do 
Núcleo Colonial Boa União, Distrito de 
Abrantes, neste Município”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos 
Processo Administrativo nº 07504/2008

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovado o Projeto Urbanístico denominado 
Reserva Parque Residencial na forma de urbanização integrada, situa-
da no Lote 12 do Núcleo Colonial Boa União, Distrito de Abrantes, neste 
Município. 

§ 1º - O empreendimento indicado no caput deste artigo será im-
plantado numa área desmembrada da maior porção do lote nº 12 do Núcleo 
Colonial Boa União, localizada no Distrito de Abrantes de 165.108,31m2 
(cento e sessenta e cinco mil, cento e oito metros quadrados e trinta e um 
decímetros quadrados), sendo composto de 40 (quarenta) blocos e 1.600 
(mil e seiscentas) unidades.

 
§ 2º - O imóvel descrito no parágrafo anterior encontra-se 

registrado no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
Camaçari, Estado da Bahia, sob nº de matrícula 24.712 de 29 de fevereiro 
de 2008.

§ 3º - O imóvel no qual o projeto será implantado pertence à 
CHIACHIARETTA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos de 
projeto são objeto de Termo de Acordo e Compromisso firmado entre a 

Municipalidade e o proprietário do imóvel.

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 12       DE  NOVEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 4813/2009
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009

Nomeia Comissão para realização de Con-
curso Público e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de 
realização de Concurso Público para o provimento de cargos do quadro de 
pessoal da Administração Direta e da Câmara Municipal de Camaçari, 

DECRETA

Art. 1°. Fica constituída a Comissão Especial de Concurso 
Público composta pelos servidores a seguir: Juvaneide Leite Duarte, cad. 
nº 35.765-9, Eunice Santos Cavalcante Carneiro, cad. nº 2782-0 e  Kelly 
Lago Santos Faria, Cad. 37122-7, lotadas na SECAD, Ana Ester Oliveira 
da Silveira, cad.nº 37.272-6 e Joana Glayds de Oliveira Brito, cad. nº  lo-
tadas na SESAU, Marcelino Teodoro Vidal de Almeida, cad. nº 37.752-2 e 
Sheila Brandão de Moraes, cad. nº 37753-2, lotados na SEDUC e Juciara 
dos Santos Silva, Cad. nº 03 lotada na Câmara Municipal, para sob a pre-
sidência da primeira, secundar o desenvolvimento de todas as atividades 
correspondentes à realização do Concurso Público, conforme disposto no 
Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE NOVEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS                    
Secretário da Administração

ANEXO ÚNICO

ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO:

1. Fornecer à contratada, elementos técnicos e jurídicos pró-
prios do Município de Camaçari, para elaboração do edital;

2. Revisar o edital, e indicar as datas de abertura e realização 
de cada etapa do Concurso;

3. Supervisionar a publicação do edital;
4. Indicar os locais para a realização das inscrições e das 

diversas provas;
5. Supervisionar a convocação, seleção e treinamento de co-

ordenadores, fiscais e auxiliares de limpeza nos locais das provas;
6. Examinar, emitir parecer e dirimir dúvidas junto à contratada, 

desde a etapa da inscrição até o resultado final.
7. Supervisionar a execução do Concurso;
8. Propiciar mecanismos junto às demais Secretarias envol-

vidas no Concurso para instalação durante a realização das provas de 
postos de atendimento médico, devidamente aparelhados, para eventuais 
emergências, com pelo menos um médico clínico e um enfermeiro;

9. Fornecer à contratada, subsídios específicos dos cargos, 
para a execução do objeto do contrato;

10. Propiciar as condições apropriadas para a realização das 
provas do candidato portador de necessidades especiais;

11. Baixar instruções normativas necessárias à realização do 
Concurso;

12. Coordenar e/ou supervisionar a aplicação das provas;
13. Proceder à apreciação e se necessário propor alteração no 

relatório final da contratada, buscando preservar os princípios constitucio-
nais que regem a matéria, antes da homologação do Concurso;

14. Propor ao Chefe do Poder Executivo, com base nas razões 
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de direito, pedido de adiamento, suspensão e extinção do Concurso, no 
todo ou em parte.

15. A comissão poderá criar subcomissões, com a finalidade 
de auxílio técnico administrativo, necessário à realização das atividades 
do Concurso;

16. As atribuições desta Comissão serão encerradas após a 
divulgação do resultado final fornecida pela contratada, cabendo à Gerên-
cia de Seleção e Valorização do Servidor GESEL/Concurso público dar 
continuidade às demais etapas do Certame;

17. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal 
de Camaçari/SECAD, ouvida a comissão do Concurso e a contratada.

18. Não poderá fazer parte da comissão do Concurso, grupo 
de apoio administrativo, grupo de fiscais, que tenham parentesco com 
candidatos, cônjuge ou parente até terceiro grau, por afinidade ou con-
sangüinidade.

DECRETO DE 08 DE OUTUBRO DE 2009

Dispõe sobre concessão de benefícios de  Licença sem Ven-
cimentos  a Servidor Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o constante na 
Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo Administrativo nº 16314/2009,

R E S O L V E

Conceder a servidora TELMA MARIA DE ASSUNÇÃO VINA-
GRE, Cadastro nº 9168-3, Professor I, lotada na Secretaria de Educação/
SEDUC, Licença sem Vencimentos, pelo período de 12 meses, a partir de 
19 de outubro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 08 DE OUTUBRO DE 2009.

   
LUIZ CARLOS CAETANO

PREFEITO

 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº. 02/2009

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA, no uso de 
suas atribuições legais, HOMOLOGA resultado do PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, para as funções de Coordenador de Núcleo, Coordenador 
Geral e Professor Psicopedagogo, conforme ordem de classificação publi-
cado em 04 de novembro de 2009, no mural da SECAD e site da Prefeitura 
Municipal de Camaçari www.camacari.ba.gov.br. 

                                                    
Camaçari, 10 de novembro de 2009.

Luiz Carlos Caetano
Prefeito

Secretaria da Administração

SE
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DISPÕE SOBRE CONCESSÃO
DE LICENÇA PREMIO 

À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: BERNADETE MARIA DOS SANTOS SOUZA
CADASTRO: 3520-9
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 03 /novembro a 03/fevereiro/2010

SERVIDOR: DJANE ALVES DE MELO
CADASTRO: 7572-2
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1999 a 21/05/2004
GOZO: 03 /novembro a 03/fevereiro/2010

SERVIDOR: ROSANA SILVA BESSA
CADASTRO: 2962-9
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 03 /novembro a 03/fevereiro/2010

SERVIDOR: DILMA DE SOUZA
CADASTRO: 2940-7
PERIODO AQUISITIVO: 23/05/2000 a 22/05/2005
GOZO: 03 /novembro a 03/fevereiro/2010

SERVIDOR: VANIA CELIA FONTES DA SILVA
CADASTRO: 2195-0
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 03 /novembro a 03/fevereiro/2010

SERVIDOR: MARINALVA DE FREITAS CHAVES
CADASTRO: 0487-1
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 03 /novembro a 03/fevereiro/2010

PORTARIA Nº. 018/2009
DE 22 DE OUTUBRO DE 2009

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMA-
ÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando 
a necessidade de atender as exigências legais impostas pelos arts. 22; 53; 
54; 59, §1º; 95 a 121; 136 e 137 da Lei 407/98 (Estatuto do Servidor); arts. 
30; 31; 32 e 38da Lei 873/2008 (PCCV do Magistério), 

RESOLVE

Art. 1º Determinar que todos os servidores, elencados no anexo 
I desta Portaria, apresentem-se na Secretaria de Educação deste Município, 
localizada na Rua Francisco Drumond, s/n – Centro Administrativo, Cep: 
42800.000, Camaçari/Bahia, especialmente na Gerência de Pessoal, entre 
os dias 26/10/2009 a 13/11/2009 (das 08:30 às 14:00hs.), munidos dos 
seguintes documentos:

1 - Cópia do RG e CPF;
2 - Cópia do comprovante de residência;
3 - Cópia do último contracheque;
4 - Originais dos documentos que garantam seu afastamento 

do posto de trabalho.

Parágrafo primeiro. Os documentos acima elencados devem 
ser entregues na Gerência de Pessoal em envelope lacrado (através de cola 
e não grampeador), com etiqueta na capa, indicativa do NOME COMPLETO 
DO SERVIDOR e NÚMERO DE CADASTRO.

Art. 2º O não comparecimento do servidor e/ou não fornecimen-
to dos documentos solicitados no período acima indicado será interpretado 
por esta Secretaria como injustificável, gerando a SUSPENSÃO IMEDIATA 
DOS VENCIMENTOS do mesmo até a regularização total da situação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ-

Secretaria da Educação

SE
D
U
C
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PIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE OUTUBRO DE 2009.

 LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ANEXO I 
PORTARIA Nº. 018/2009, DE022 DE OUTUBRO DE 2009

ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX JOAQUIM DE MORAES

CENTRO EDUCACIONAL MARIA QUITÉRIA

CENTRO EDUCACIONAL MONTEIRO LOBATO

ESCOLA MUNICIPAL CRECHE DO CAIC

ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO TEIXEIRA

ESCOLA MUNICIPAL LUÍS PEREIRA COSTA

ESCOLA MUNICIPAL CLUBE DE MÃES

ESCOLA MARIA JOSÉ DE MATOS

ESCOLA MUNICIPAL SÔNIA REGINA

ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIA REIS TUDE 

ESCOLA HELENA CELESTINO DE MAGALHÃES

COLÉGIO MUNICIPAL SÃO THOMÁZ DE CANTUÁRIA

ESCOLA MUNICIPAL COSME DE FARIAS

ESCOLA MUNICIPAL JOANA ANGÉLICA

ESCOLA MUNICIPAL NEUZA MENEZES BARRETO

ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO FERREIRA BRANDÃO

ESCOLA PROFESSOR LUIS ROGÉRIO 

ESCOLA ILDA LEAL ULM DA SILVA

ESCOLA PROFESSOR JOSÉ ALAN

CENTRO EDUCACIONAL HIDELBRANDO LIMA FILHO

ESCOLA ARTUR D´ALMEIDA COUTO

ESCOLA JOANNA DE ANGELIS

CENTRO EDUCACIONAL DA ASSEMBLÉIA DE DEUS

 
1- EDNA MARIA DE SOUZA 
2- JOSEFA ARAÚJO COELHO 
3- RICARDINA BARBOSA DE SANTANA 
4- LUIZA BRIDI BANDEIRA 
5- RITA CÁCIA PINTO 
6- MARIA ZULMIRA DE JESUS 

1- RAMILDA MARIA CARVALHO 
2- THAÍSA RIBEIRO COUTINHO 
3- ANGELA MARIA SANTOS DA SILVA 
4- ISIS COSTA CALMON DE PASSOS 
5- IDALINA MARIA NASCIMENTO LIMA 
6- MARIA RITA DA SILVA 
7- SUELI SOUZA SIM 
8- IVONE PAVAN PAES DE OLIVEIRA 
9- MARGARIDA HELENA GUERRA DA PAIXÃO  
10- LIZ AUGUSTA SOARES PASSOS 
11- HILBERTO LEITÃO PITANGUEIRA FILHO 
12- NILSON RICARDO NIETO D´ERRICO 
13- APARECIDA SÔNIA ARUMI SAKAKI SANTOS 
14- VALDETE DE ASSIS DUARTE 

 
 

1- DINORÁ MARIA DA PAIXÃO 
2- EMÍLIA MARIA SANTOS 
3- MARLI MOREIRA NEGRÃO 

 
1- BENEDITA VIEIRA ALMEIDA 

 

1- ANA LUCIA SALGADO DE ALMEIDA 
2- BERNADETE DE SANTANA REZENDE 
3- ZENILDA DOS SANTOS BENEVIDES 
4- MARIDALVA BARACHO LOUREIRO 
5- EDNALVA MARIA DE J. OLIVEIRA 
6- RUTH SANTANA DOS SANTOS 
7- LEONOR ALMEIDA MOREIRA 
8- SÉRGINA MARIA GONÇALVES DE CAMPOS 
9- SILVIA MARIA PEREIRA CARRILHO 

 
1- ADALICE FERNANDES CHAGAS 
2- CIBELE MARIA CHAVES 
3- EVANILDA BASTOS 
4- ANA LÚCIA MOTA 
5- JOSENILDA LIMA 
6- CELESTE MARIA 
7- JOSÉ CARLOS VIEIRA 
8- TÂNIA REGINA ARIZI 

1- KÁTIA SILENE BRITO BOUÇAS FREITAS 
2- DILMA DE SOUZA 

 

1- ELIOMAR SIMÕES DO NASCIMENTO 
2- MARGARETH FERREIRA DOS SANTOS 

 

1- MARIA OLIVETE ARAÚJO DE OLIVEIRA 
2- MARIA DE FÁTIMA S. DOS SANTOS 
3- COSME BENEDITO DE SOUZA 
4- SÔNIA MARIA PINHO CARDOSO 

  

1- ANTONIETA BATISTA  
2- MARIA DA CONCEIÇÃO ROSÁRIO SILVA 
3- DELMALICE TELES FERREIRA 
4- MARIA DAS GRAÇAS J. SANTANA 

 

1- CLEIDE DE OLIVEIRA SILVA 
2- LUCIA REGINA AMORIM DE SANTANA 

1- MARIA CÉLIA BORGES SANTOS DA SILVA 
2- MARIA DAS GRAÇAS CALMOM PASSOS OLIVEIRA 
3- MARIA DE FÁTIMA TELES DOS SANTOS 
4- MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS 
5- RITA DE CÁSSIA COELHO DOS REIS OLIVEIRA 
6- TRISSIA RODRIGUES CARVALHO 
7- VERA LUCIA DE JESUS SACRAMENTO 
8- VERA LUCIA RIBEIRO 

 
1- GENIVALDA ALVES LEAL 
2- JEANE MARIA MAIA PINTO 
3- MARINALVA DOS SANTOS COSTA 
4- JOSELITA LOPES DE JESUS 
5- FÁTIMA ELEM FREIRE GOMES 

 

 1- JOSEFA FONTES DE SANTANA 

1- GILCÉLIA DA SILVA CORDEIRO  

 

 1- EDLA DOS SANTOS FRACASSI 
2- JANETH VIRGÍNIA M. DE SOUZA 

1- TÂNIA MARIA PINTO DA SILVA 
2- VERA LUCIA DOS SANTOS 
3- MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA 
4- NORMÉLIA VIEIRA DOS SANTOS 
5- IARA PEREIRA DA COSTA TORQUATO 
6- VIRGORVINA MARIA DE AZEVEDO 
7- MARGARIDA MARIA ALVES DOS SANTOS 
8- IVETE BATISTA DOS SANTOS CORDEIRO 
9- VERA LÚCIA DOS SANTOS SOUZA 

 
 

1- ANY TEIXEIRA MOTA 

1- ANA MARIA SOUZA PORTO 
2- LUZENILDA ARAUJO CARNEIRO 

 
 

1- REGINA CÉLIA SOUZA  

 1- LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS 
2- SUELI DE JESUS BARRETO 

 

1- JUSSIARA OLIVEIRA CRUZ 

 
1- EUNICE SANTANA LIMA FREIRE DE CARVALHO 
2- JOELMA DA SILVA DOS SANTOS 
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ESCOLA MUNICIPAL PADRE PAULO MARIA TONUCCI

ESCOLA NORMAL DE CAMAÇARI

ESCOLA MUNICIPAL ILAY GARCIA ELLERY

ESCOLA MUNICIPAL LAURITA SOUZA RIBEIRO

ESCOLA LÍDIA COELHO PINTO

ESCOLA MUNICIPAL ANGIOLINA TEIXEIRA

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE OUTUBRO DE 2009.

LUIZ VALTER DE LIMA 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano

SE
D
U
R

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À
APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO

DENOMINADO BAIRRO NOVO, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação de 01 
(um) condomínio, na forma de urbanização integrada, que entre si fazem, de 
um lado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público 
interno, com sede na Rua Francisco Drummond, Centro Administrativo, 
Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
nº. 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica 
Municipal Revisada, neste ato representado pelo Prefeito Municipal LUIZ 
CARLOS CAETANO, doravante denominado MUNICÍPIO e, do outro 
lado, a Empresa BAIRRO NOVO CAMAÇARI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
Rua Paes Leme, n.º 524, 13º andar, CEP 05424-940, Pinheiros, São Paulo, 
SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.597.462/0001-91, representada por 
seus Diretores abaixo assinados, a seguir denominada de PROPRIETÁRIA, 
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o MUNICÍPIO 
estabelece normas para implantação do condomínio na Quadra 11 B do 
Loteamento Parque Nascentes do Capivara, na forma de Urbanização 
Integrada, tendo em vista o constante no processo administrativo de n° 
00258/2009 de 08 de janeiro de 2009, conforme “Termo de Reti-Ratificação 
celebrado entre o MUNICÍPIO de Camaçari e as Empresas Terrabrás – Ter-
raplanagens do Brasil S/A e C.S.T Expansão Urbana Ltda., concernente ao 
empreendimento denominado “Parque Nascentes do Capivara” oriundo do 
Loteamento denominado “Espaço Alpha”, em 05/12/2000, e “Instrumento de 

Declaração de Adesão” da Empresa Bairro Novo Empreendimentos Imobili-
ários S.A ao referido Termo de Reti-ratificação, assinado em 11/06/2008.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO EMPRE-
ENDIMENTO

I – Localização: a área destinada ao condomínio do empre-
endimento denominado Bairro Novo, está situada na Quadra 11 B do 
Loteamento Parque Nascentes do Capivara, localizado na Estrada 
Velha de Monte Gordo, Km 02, com acesso pela BA 512, Camaçari 
– Bahia.

II – Características e memorial descritivo da área: a área 
da Quadra 11 B, com 67.426,07 m² caracteriza-se como terreno próprio, 
correspondendo a poligonal, de coordenadas indicadas, conforme memorial 
descritivo a seguir:

V1:   X=   578115.4685   Y=   8596127.8988
V2:   X=   578127.075   Y=   8596156.2281
V3:   X=   578126.6043   Y=   8596278.2516
V4:   X=   578126.5039   Y=   8596304.2636
V5:   X=   578117.1908   Y=   8596318.0859
V6:   X=   578100.8566   Y=   8596314.7713
V7:   X=   577750.6706   Y=   8595961.873
V8:   X=   577746.3182   Y=   8595951.2495
V9:   X=   577750.7525   Y=   8595940.6599
V10:  X=   577840.9008   Y=   8595851.2045
V11:  X=   578025.3429   Y=   8596037.0752 

III – Documentação: o imóvel, no qual o Condomínio será 
implantado, é parte integrante do Loteamento Parque Nascentes do Ca-
pivara, conforme Matrícula nº 3242, do Cartório do 2º Ofício de Registro 
de Imóveis, e foi adquirido pela PROPRIETÁRIA das Empresas TER-
RABRÁS – TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A e CST – EXPANSÃO 
URBANA LTDA.

IV – Características gerais do projeto: o projeto se refere 
a um condomínio residencial, sujeito ao regime instituído nos termos da 
Lei Federal 4591/64, da Lei Municipal nº 913/2008 (Código Urbanístico 
Ambiental) referente ao parcelamento do solo, Plano Diretor de Desen-
volvimento Urbano – PDDU (Lei Municipal nº. 866 de 11 de janeiro de 
2008), com 336 unidades destinadas ao uso exclusivamente residencial, 
distribuídas segundo planta arquivada na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR. 

V – Distribuição das áreas: o empreendimento será implan-
tado em uma área de 67.426,07m², referente à quadra 11 B, distribuído 
da seguinte forma:

a) A área total construída = 17.171,65m² (dezessete mil 
cento e setenta e um metros quadrados e sessenta e cinco decímetros 
quadrados), distribuída em 336 (trezentas e trinta e seis) unidades e suas 
áreas comuns, conforme listagem a seguir:

b)  Área de Sistema Viário Interno = 13.744,52m² (treze mil se-
tecentos e quarenta e quatro metros quadrados e cinquenta 
e dois decímetros quadrados), compreendendo o sistema 
viário interno dos Condomínios, distribuído conforme listagem 
a seguir:

1- ADALGIVANE LIMA OLIVEIRA MATOS 
2- DILMA GOMES ARRUDA 
3- MEINNALVA SOARES BISPO 
4- VERA LUCIA FERREIRA 

 

1- ELIANA CRISTINA PHARAOH GILBANT 
2- ROSALIA MARIA CHAVES BARBOSA 
3- ROSANA CARVALHO SANTOS COSTA 

 
 

1- MEIRINALVA SOARES BISPO 

 
1- RAILDA DOS SANTOS FERREIRA 
2- ANA LÚCIA SANTANA FERREIRA 
3- MARIA AUGUSTA LIMA CHAVES 
4- SINTIA DE AQUINO SANTOS 

 1- DENIZETE NOGUEIRA 
2- VALDICE EVANGELISTA 
3- BARBARA KALIL 
4- ROSÁLIA NATIVIDADE 

 
1- ILCE OLIVEIRA DURAN 
2- VANETE DE JESUS ARAÚJO 
3- ANA PAULA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA 
4- NEUZA SILVA LIMA  

 

TIPOLOGIA 

ÁREA 

UNIT. 

(m²) 

Nº DE 

MÓD. C/ 

CASAS 

Nº DE 

UNIDADES 

P/ MÓDULO 

Nº DE 

UNIDADES 

ÁREA 

CONSTRUÍD

A (m²) 

USO 

2 QUARTOS 41,74 84 02 168 7.012,32 Residencial 

3 QUARTOS 60,00 84 02 168 10.080,00 Residencial 

CHURRASQUEIRA 10,00 --- --- 02 20,00 Comum 

PORTARIA 29,33 --- --- 01 29,33 Comum 

DEPÓSITO DE 

LIXO 

30,00 --- --- 01 30,00 Comum 

TOTAL --- 168 02 336 17.171,65 --- 

TRECHO 
ÁREA 

(m²) 

PISTA DE ROLAMENTO 9.311,76 

PASSEIO 4.432,76 

TOTAL 13.744,52 
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c)   Área de Lazer / Verde comum = 22.158,30 m² (vinte e dois mil 
cento e cinqüenta e oito metros quadrados e trinta decímetros 
quadrados), distribuídas conforme listagem a seguir:

Obs: Os passeios serão gramados e foram computados 
no cálculo de área verde, para compor o percentual mínimo previsto 
em lei. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO SISTE-
MA VIÁRIO INTERNO E DO SISTEMA VIÁRIO EXTERNO DE ACESSO 
AO EMPREENDIMENTO

O sistema viário interno do empreendimento será implantado 
exclusivamente pela PROPRIETÁRIA e apresenta trecho inicial da via prin-
cipal interna do condomínio com pista de 9,00m (nove metros) de largura, 
pistas internas com largura de 6,00m (seis metros), passeios de 1,50m (um 
metro e cinqüenta centímetros), nos dois lados da rua e meios-fios. Todo 
o sistema será provido de sinalizações horizontal e vertical.

O sistema viário externo de acesso ao empreendimento Bairro 
Novo, realizado pela PROPRIETÁRIA, através de uma ligação com a BA 
512, conforme traçado do Loteamento Parque Nascentes do Capivara, 
aprovado pelo MUNICÍPIO, através do Decreto nº 3405/2000 e projeto 
específico da referida via, analisado pela Secretaria de Infra-Estrutura – 
SEINFRA e Superintendência de Trânsito e Transportes – STT do MUNI-
CÍPIO, submetido à aprovação da SEDUR, será complementado, para dar 
acesso ao Condomínio, sendo garantido o devido tratamento de abatimento 
de poeira, durante o período de sua obra.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E 
USO DO SOLO

I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir regis-
trados, referem-se à distância dos limites dos lotes ou unidades territoriais 
para as edificações.

a) frente = 4,00m (quatro metros);

b) laterais = 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros);

c) fundo = 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros).

II – Gabarito: 01 (um) pavimento térreo e altura máxima limi-
tada à de 5,00m (cinco metros) acima do solo.

III – Taxa de ocupação (TO): A TO máxima permitida será de 
28% (vinte e oito por cento), conforme inciso VI desta Cláusula.

IV – Coeficiente de Aproveitamento (CA): O CA máximo 
permitido será de 0,28 (zero vírgula vinte e oito) conforme item VI desta 
Cláusula.

V – Índice de permeabilidade (IP): O IP mínimo permitido 
será 0,58 (zero vírgula cinquenta e oito) a ser aplicado sobre a área total 
das unidades.

VI – Ampliações: Não serão permitidas construções ou am-
pliações nas áreas de recuos frontais das casas, inclusive nas vagas de 
estacionamento. Somente serão permitidas ampliações das casas de 02 
quartos (Tipo A), situadas nas quadras centrais internas do condomínio, 
totalizando 132 (cento e trinta e duas) casas e nas casas de números 107 
e 108. A área máxima permitida por unidade será de 13,39m² (treze metros 
quadrados e trinta e nove decímetros quadrados) de área construída, nos 
termos de projeto a ser aprovado perante esta Prefeitura de Camaçari, e 
de acordo com o estabelecido na respectiva Convenção de Condomínio, 
não podendo ultrapassar os parâmetros estabelecidos nos incisos I a V 
desta cláusula. 

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E PROIBI-
ÇÕES

I – Fica vedada qualquer intervenção na área do condomí-
nio, sem a devida licença. A PROPRIETÁRIA responsabilizar-se-á pela 

recomposição vegetal de aproximadamente 7.000,00 m² (sete mil metros 
quadrados) da área verde limítrofe à quadra 11 B, devendo, para tanto, 
submeter o projeto específico à aprovação do órgão competente, conforme 
legislação ambiental vigente.

II – Ficam vedados o desmembramento ou o fracionamento 
de qualquer Unidade e das áreas comuns do Condomínio, sob qualquer 
hipótese. 

III – Ficam vedadas construções, ampliações ou alterações 
das unidades e das áreas comuns, exceto aquelas previstas no item VI da 
cláusula anterior, sem prévia e indispensável aprovação dos respectivos 
projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua obediência aos parâmetros 
urbanísticos e ambientais estabelecidos pela legislação em vigor.

IV – Fica vedada a liberação de Alvará de Habite-se para as 
unidades imobiliárias cuja respectiva via de acesso não possua infra-
estrutura concluída.

 
CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-ESTRU-

TURA

I – Sistema Viário: o sistema viário externo de acesso aos 
condomínios e o sistema viário interno de acesso às unidades, que se-
rão implantados na Quadra 11B, serão executados exclusivamente pela 
PROPRIETÁRIA. 

a) Acesso: será complementado através de uma ligação da BA 
512 até as entradas dos condomínios, conforme traçado do Loteamento 
Parque Nascentes do Capivara, aprovado pelo MUNICÍPIO.

b) Pavimentação das pistas: trecho inicial da via principal 
interna do condomínio com 9,00m (nove metros) de largura na entrada do 
condomínio e 6,00m (seis metros) nas vias internas com pavimentação de 
tratamento asfáltico, disposto sobre base de arenoso compactada;

c) Meio-fios: meios-fios serão extrudados do tipo america-
no;

d) Calçadas / Passeios: os passeios terão largura de 1,50m 
(um metro e cinqüenta centímetros) revestidos em grama, com placas de 
concreto, para circulação de pedestres;

e) Estacionamentos: as áreas de estacionamento serão re-
vestidas em grama, com placas de concreto, garantida a proporção mínima 
de 01 (uma) vaga para cada unidade imobiliária, na dimensão mínima de 
2,50m x 5,00m para cada vaga.

II – Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação: As 
unidades serão abastecidas por rede de energia elétrica e as vias 
internas contarão com iluminação a serem executadas pela PRO-
PRIETÁRIA, conforme projeto devidamente aprovado pela COELBA 
e arquivado na SEDUR, ficando a cargo de cada adquirente a ligação 
de cada unidade imobiliária;

III – Rede de abastecimento de água: o sistema de abasteci-
mento de água potável será executado pela PROPRIETÁRIA e contará com 
rede de distribuição interna ao Condomínio, conforme projeto específico, 
aprovado pela EMBASA;

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

V – Sistema de coleta de esgotos sanitários: o sistema 
de coleta de esgotos sanitários será executado pela PROPRIETÁRIA e 
contará com rede de coleta interna ao condomínio e todo efluente gerado 
será encaminhado à rede coletora da concessionária local, e executada em 
conformidade com as normas técnicas, de acordo com projeto específico 
aprovado pela EMBASA. 

VI – Paisagismo – Nos canteiros projetados e nas áreas verdes 
internas, serão plantadas mudas de árvores de espécies nativas ou adap-
tadas, conforme projeto específico aprovado pela SEDUR, garantindo-se 
a proporção mínima de 1 árvore para cada 100,00m² de área permeável. 
Os taludes, passeios e canteiros serão revestidos com grama natural ou 
outra variedade de vegetação rasteira, adequados ao tipo de solo, venti-
lação e ao clima local.

VII – Divisas: O condomínio será delimitado e protegido por 
muros e/ou alambrados, de acordo com as indicações do projeto específico, 
de modo a assegurar os padrões exigidos de visibilidade e transparência, 

USO 
ÁREA  

(m²) 

LAZER 9.056,54 

PASSEIO GRAMA 4.432,76 

ÁREA DE VAGAS 8.400,00 

TOTAL 22.158,30 
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devendo atender aos requisitos de segurança ao empreendimento e aos 
seus usuários. Não serão permitidos muros entre as unidades residenciais 
nas áreas internas do condomínio. 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução das obras será de 24 (vinte quatro) 
meses, a contar da expedição da competente licença para implantação 
do empreendimento pelo MUNICÍPIO, sob pena de, não o fazendo, ser o 
empreendimento considerado irregular para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES

I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, herdeiros 
e sucessores a qualquer título, obrigam-se a:

Cumprir o quanto disposto no presente instrumento;

a) Executar todas as obras relacionadas, de acordo com as 
especificações indicadas nas Cláusulas Terceira e Sexta do presente Ter-
mo de Acordo e Compromisso, às suas expensas e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, no prazo indicado na Cláusula Sétima;

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

c) Responsabilizar-se pela construção de depósito de lixo 
disposto internamente no empreendimento, de acordo com a viabilidade 
da empresa responsável pela limpeza urbana municipal;

d) Comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de 
qualquer das unidades residenciais:

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:

a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e Com-
promisso;

b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o cumprimento da 
legislação vigente, em especial a legislação ambiental;

c) Liberar as unidades caucionadas, assim que cumpridas, 
comprovadamente, as disposições deste instrumento;

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.

III – Os futuros adquirentes das Unidades imobiliárias obrigam-
se a:

a) Realizar individualmente, ou cumprir o indicado na Con-
venção de Condomínio, às suas expensas, a coleta de lixo domiciliar e 
das áreas comuns, colocando-o no depósito previsto de fácil acesso ao 
veículo municipal coletor, que recolherá os resíduos sob responsabilidade 
do MUNICÍPIO;

b) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e Com-
promisso, especialmente no que tange aos parâmetros urbanísticos e à 
legislação ambiental;

c) Cumprir o estabelecido na Convenção de Condomínio no que 
defina princípios, normas e posturas próprias, de acordo com a legislação 
em vigor e com os princípios apontados pelas licenças ambientais as quais 
o empreendimento está submetido;

d) Apresentar, para aprovação, junto à Municipalidade, quais-
quer projetos arquitetônicos de construção, reforma ou ampliação, só 
podendo dar início às respectivas obras, após o recebimento do alvará de 
construção correspondente.

CLÁUSULA NONA – GARANTIAS

Como garantia à plena execução das obras de infra-estrutura 
do empreendimento, fica caucionada ao MUNICÍPIO, 1 (uma) quadra, per-
tencente à PROPRIETÁRIA, integrante do Loteamento Parque Nascentes 
do Capivara, conforme descrita a seguir: 

CLÁUSULA DÉCIMA – REGISTRO DOS CONDOMÍNIOS

A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de cento e oitenta 
dias, contados da data do ato de publicação do decreto de aprovação do 
empreendimento, apresentar ao MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício 
do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao 
registro do Condomínio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

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

E por estarem assim acordados e compromissados, assinam 
este instrumento, em 3 (três) vias, com as testemunhas abaixo, a fim de 
que se produzam os seus legais e jurídicos efeitos.

Camaçari, 28 de Outubro de 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
MUNICIPIO

BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Roberto D’Araújo Senna     Marcelo Pedro Moacyr

TESTEMUNHAS:

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À
APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DENOMINADO
RESERVA PARQUE RESIDENCIAL, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação da 
Urbanização Integrada denominada Reserva Parque que entre si fazem, 
de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, pessoa jurí-
dica de Direito Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica sob nº 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso 
I, art. 100, da lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato representado 
pelo Sr LUIZ CARLOS CAETANO, Prefeito Municipal e pelo Secretário 
de Desenvolvimento Urbano, JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO, 
doravante denominado MUNICÍPIO, conforme competência delegada 
pelo Decreto Municipal N° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e, do outro 
lado, CHIACHIARETTA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, 
sociedade LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
09.384.427/0001-05, com sede na Rua Professor Manoelito de Ornellas, 
303, 7º andar, São Paulo, Estado de São Paulo e filial no Núcleo Colonial 
Boa União, Lote 12, Distrito de Abrantes, Camaçari, Estado da Bahia, neste 
ato representado, na forma do contrato social, por Antonio Andrade Júnior, 
brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, administrador 
de empresas, inscrito no Registro Geral sob n° 02.734.759-16, SSP-BA, 
Cadastro de Pessoa Física nº 363.879.165-34, e por Carlos Henrique de 
Oliveira Passos, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de 
bens anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, empresário, inscrito no 
Registro Geral sob n° 1388637, SSP-PE, Cadastro de Pessoa Física nº 
273.300.524-34, doravante denominado PROPRIETÁRIO, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município 
estabelece normas para implantação do Projeto Urbanístico denominado 
Reserva Parque Residencial, tendo em vista o constante no processo 
administrativo nº 07504/2008-PMC. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CARACTERÍSTICAS DO EMPRE-
ENDIMENTO 

I - Localização: área de 165.108,31m2 (cento e sessenta e 
cinco mil, cento e oito metros quadrados e trinta e um decímetros qua-
drados), destinada ao empreendimento denominado Reserva Parque, 
Residencial situada no Lote 12 do Núcleo Colonial Boa União, Distrito de 
Abrantes – Camaçari – Bahia. 

II - Características e memorial descritivo da área: a área 
caracteriza-se como terreno próprio, correspondente a uma poligonal 
de 165.108,31m2 (cento e sessenta e cinco mil, cento e oito metros 

QUADRA ÁREA (m²) Nº DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA MUNICIPAL 

12-J 140.823,15 106379-0 
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quadrados e trinta e um decímetros quadrados), designada como Área 
01, desmembrada da maior porção do lote nº 12 do Núcleo Colonial Boa 
União, localizada no Distrito de Abrantes, cujos limites e confrontantes 
são: Partindo do marco 1, coordenada plana 8.579.319,5868 m Norte e 
577.534,3424 m Leste, deste, confrontando neste trecho com Estrada, no 
quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 72,29 m e azimute plano 
de 291°51’33” chega-se ao marco 2 com coordenada plana 8.579.346,5021 
m Norte e 577.467,2502 m Leste, deste, confrontando neste trecho com 
Estrada, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 70,91 m 
e azimute plano de 284°05’58” chega-se ao marco 3 com coordenada 
plana 8.579.363,7767 m Norte e 577.398,4746 m Leste, deste, no qua-
drante Sudoeste, seguindo com distância de 57,94 m e azimute plano de 
285°07’28” chega-se ao marco 4 com coordenada plana 8.579.378,8938 
m Norte e 577.342,5428 m Leste, deste, confrontando neste trecho com 
Lote Residencial, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 23,19 
m e azimute plano de 12°41’19” chega-se ao marco 5 com coordenada 
plana 8.579.401,5146 m Norte e 577.347,6359 m Leste, deste, no qua-
drante Noroeste, seguindo com distância de 67,25 m e azimute plano de 
11°54’12” chega-se ao marco 6 com coordenada plana 8.579.467,3206 
m Norte e 577.361,5074 m Leste, deste, confrontando neste trecho com 
Terreno Baldio, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 88,87 
m e azimute plano de 11°38’07” chega-se ao marco 7 com coordenada 
plana 8.579.554,3648 m Norte e 577.379,4308 m Leste, deste, confrontando 
neste trecho com Lote Residencial, no quadrante Noroeste, seguindo com 
distância de 61,19 m e azimute plano de 12°33’35” chega-se ao marco 8 
com coordenada plana 8.579.614,0863 m Norte e 577.392,7362 m Leste, 
deste, confrontando neste trecho com Escola Rural, no quadrante Noroeste, 
seguindo com distância de 55,19 m e azimute plano de 10°52’25” chega-se 
ao marco 9 com coordenada plana 8.579.668,2859 m Norte e 577.403,1475 
m Leste, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 20,02 
m e azimute plano de 283°08’07” chega-se ao marco 10 com coordenada 
plana 8.579.672,8349 m Norte e 577.383,6538 m Leste, deste, no qua-
drante Sudoeste, seguindo com distância de 42,92 m e azimute plano de 
279°09’07” chega-se ao marco 11 com coordenada plana 8.579.679,6608 
m Norte e 577.341,2838 m Leste, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo 
com distância de 18,08 m e azimute plano de 345°17’04” chega-se ao 
marco 12 com coordenada plana 8.579.697,1502 m Norte e 577.336,6904 
m Leste, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 16,34 
m e azimute plano de 279°14’41” chega-se ao marco 13 com coordenada 
plana 8.579.699,7747 m Norte e 577.320,5662 m Leste, deste, confron-
tando neste trecho com Estrada, no quadrante Sudoeste, seguindo com 
distância de 123,51 m e azimute plano de 357°24’29” chega-se ao marco 
14 com coordenada plana 8.579.823,1557 m Norte e 577.314,9809 m 
Leste, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 54,66 
m e azimute plano de 357°16’03” chega-se ao marco 15 com coordenada 
plana 8.579.877,7567 m Norte e 577.312,3749 m Leste, deste, confrontando 
neste trecho com Sitio de Terceiros, no quadrante Nordeste, seguindo com 
distância de 70,07 m e azimute plano de 98°13’12” chega-se ao marco 
16 com coordenada plana 8.579.867,7388 m Norte e 577.381,7218 m 
Leste, deste, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 203,50 
m e azimute plano de 98°03’58” chega-se ao marco 17 com coordenada 
plana 8.579.839,1842 m Norte e 577.583,2110 m Leste, deste, no qua-
drante Nordeste, seguindo com distância de 45,95 m e azimute plano de 
99°44’23” chega-se ao marco 18 com coordenada plana 8.579.831,4110 
m Norte e 577.628,4973 m Leste, deste, no quadrante Nordeste, seguindo 
com distância de 183,32 m e azimute plano de 103°04’35” chega-se ao 
marco 19 com coordenada plana 8.579.789,9354 m Norte e 577.807,0617 
m Leste, deste, confrontando neste trecho com Condomínio Horizontal, no 
quadrante Sudeste, seguindo com distância de 25,31 m e azimute plano de 
210°14’06” chega-se ao marco 20 com coordenada plana 8.579.768,0682 
m Norte e 577.794,3169 m Leste, deste, no quadrante Sudeste, seguindo 
com distância de 128,84 m e azimute plano de 210°09’21” chega-se ao 
marco 21 com coordenada plana 8.579.656,6695 m Norte e 577.729,5959 
m Leste, deste, confrontando neste trecho com Terreno Terraplenado, no 
quadrante Sudeste, seguindo com distância de 68,94 m e azimute plano de 
210°59’15” chega-se ao marco 22 com coordenada plana 8.579.597,5648 
m Norte e 577.694,0997 m Leste, deste, no quadrante Sudeste, seguindo 
com distância de 22,19 m e azimute plano de 214°55’00” chega-se ao 
marco 23 com coordenada plana 8.579.579,3691 m Norte e 577.681,3983 
m Leste, deste, no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 37,05 
m e azimute plano de 204°03’17” chega-se ao marco 24 com coordenada 
plana 8.579.545,5376 m Norte e 577.666,2969 m Leste, deste, no quadrante 
Sudeste, seguindo com distância de 28,55 m e azimute plano de 208°10’56” 
chega-se ao marco 25 com coordenada plana 8.579.520,3751 m Norte e 
577.652,8149 m Leste, deste, no quadrante Sudeste, seguindo com dis-
tância de 25,37 m e azimute plano de 209°47’21” chega-se ao marco 26 
com coordenada plana 8.579.498,3580 m Norte e 577.640,2112 m Leste, 
deste, confrontando neste trecho com Clube dos Funcionários da Caixa 
Econômica Federal, no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 
13,77 m e azimute plano de 212°10’58” chega-se ao marco 27 com coor-
denada plana 8.579.486,7053 m Norte e 577.632,8780 m Leste, deste, no 
quadrante Sudeste, seguindo com distância de 42,72 m e azimute plano de 
210°51’30” chega-se ao marco 28 com coordenada plana 8.579.450,0331 
m Norte e 577.610,9664 m Leste, deste, no quadrante Sudeste, Seguindo 

com distância de 29,57 m e azimute plano de 211°09’58” chega-se ao 
marco 29 com coordenada plana 8.579.424,7310 m Norte e 577.595,6633 
m Leste, deste, no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 16,99 
m e azimute plano de 213°34’03” chega-se ao marco 30 com coordenada 
plana 8.579.410,5706 m Norte e 577.586,2668 m Leste, deste, no qua-
drante Sudeste, seguindo com distância de 17,81 m e azimute plano de 
213°18’08” chega-se ao marco 31 com coordenada plana 8.579.395,6852 
m Norte e 577.576,4881 m Leste, deste, no quadrante Sudeste, seguindo 
com distância de 47,77 m e azimute plano de 210°20’18” chega-se ao 
marco 32 com coordenada plana 8.579.354,4535 m Norte e 577.552,3571 
m Leste, deste, no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 39,25 
m e azimute plano de 207°19’27” chega-se ao marco 1, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.

III - Documentação: o imóvel no qual o empreendimento será 
implantado foi adquirido pelo PROPRIETÁRIO, por opção de compra e 
venda feita à outorgante CHIACHIARETTA EMPREENDIMENTO IMO-
BILIÁRIO SPE LTDA, sociedade LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob nº 09.384.427/0001-05. Encontra-se devidamente 
registrado no Cartório do 1° Ofício do Registro de Imóveis da Comarca 
de Camaçari, deste Estado, na matrícula de número 24.712 de 29 de 
fevereiro de 2008.

IV - Características gerais do projeto: trata-se de uma urba-
nização integrada, de uso plurirresidencial, sujeita ao regime instituído nos 
termos das leis Municipais n° 866 de 11.01.2008 e n° 913 de 03.09.200, de 
05.06.1999, com 40 (quarenta) blocos e 1.600 (mil e seiscentas) unidades, 
a serem desenvolvidos em 04 (quatro) lotes próprios e 01 (um) lote que será 
doado à EMBASA e implantados em etapas, distribuídos segundo planta 
arquivada na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V - Distribuição das áreas da urbanização integrada: a área 
do empreendimento é de 165.108,31m2 (cento e sessenta e cinco mil, cento 
e oito metros e trinta e um decímetros quadrados), assim distribuída: 

a) Área de Preservação Permanente – APP com 33.402,71m² 
(trinta e três mil e quatrocentos e dois metros e setenta e um decímetros 
quadrados), correspondendo a 20,23% (vinte vírgula vinte e três por 
cento) da área total, excluída de projeto, ficando com uma área líquida de 
131.705,60m² (cento e trinta e um mil, setecentos e cinco metros quadrados 
e sessenta decímetros quadrados) que corresponde a 79,77% (setenta e 
nove vírgula setenta e sete por cento) da área total. 

b) Área total dos lotes com 105.404,59m² (cento e cinco mil e 
quatrocentos e cinco metros e cinqüenta e nove decímetros quadrados), 
equivalentes a 80,00% da área líquida do empreendimento, destinada 
aos 40 blocos com 1.600 apartamentos, subdivididos em 05 (cinco) lotes, 
sendo 04 (quatro) destinados ao uso residencial e um destinado a doa-
ção à EMBASA para implantação da ETE do empreendimento com as 
seguintes áreas: 

1.Lote 01: 7.401,01m2 (sete mil e quatrocentos e um metros 
e um decímetro quadrado), para implantação do Condomínio 01 com 
3 (três) blocos e 120 (cento e vinte) unidades, com área ocupada de 
1.711,01m2 (um mil setecentos e onze metros e um decímetro quadrado), 
área construída de 7.416,05m2 (sete mil quatrocentos e dezesseis metros 
e cinco decímetros quadrados), área permeável de 4.602,66m2 (quatro mil 
e seiscentos e dois metros e sessenta e seis decímetros quadrados), taxa 
de ocupação de 23,12% (vinte e três vírgula doze por cento), coeficiente 
de aproveitamento de 1,00 (um), índice de permeabilidade de 0,62 (ses-
senta e dois vírgula dezenove décimos) e 122 (cento e vinte duas) vagas 
de estacionamento;   

2.Lote 02: 24.280,76m2 (vinte e quatro mil e duzentos e oitenta 
metros e setenta e seis decímetros quadrados), para implantação do Con-
domínio 02 com 9 (nove) blocos e 340 (trezentos e quarenta) unidades, 
com área ocupada de 4.224,92m2 (quatro mil e duzentos e vinte e quatro 
metros e noventa e dois decímetros quadrados), área construída de 
19.490,72m2 (dezenove mil e quatrocentos e noventa metros e setenta e 
dois decímetros quadrados), área permeável de 18.091,82m2 (dezoito mil 
e noventa e um metros e oitenta e dois decímetros quadrados), taxa de 
ocupação de 17,40% (dezessete vírgula quarenta por cento), coeficiente 
de aproveitamento de 0,80 (oitenta décimos), índice de permeabilidade de 
0,75 (setenta e cinco décimos) e 375 (trezentos e setenta e cinco) vagas 
de estacionamento;

3.Lotes 03: 39.492,87m2 (trinta e nove mil e quatrocentos 
e noventa e dois metros e oitenta e sete decímetros quadrados),, para 
implantação dos Condomínios 03, 04 e 05 com 15 (quinze) blocos e 620 
(seiscentos e vinte) unidades, com área ocupada de 7.996,34m2 (sete mil 
e novecentos e noventa e seis metros e trinta e quatro decímetros qua-
drados), área construída de 35.917,90m2 (trinta e cinco mil e novecentos 
e dezessete metros quadrados e noventa decímetros quadrados), área 
permeável de 24.884,06m2 (vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta e 
quatro metros quadrados e seis decímetros quadrados), taxa de ocupação 
de 20,25% (vinte vírgula vinte e cinco por cento), coeficiente de aproveita-
mento de 0,91 (noventa e um décimos), índice de permeabilidade de 0,63 
(sessenta e três décimos) e 641 (seiscentos e quarenta e uma) vagas de 
estacionamento;
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4. Lotes 04: 32.630,19m2 (trinta e dois mil e seiscentos e 
trinta metros e dezenove decímetros quadrados), para implantação dos 
Condomínios 06 e 07 com 11 (onze) blocos e 520 (quinhentos e vinte) 
unidades, com área ocupada de 6.513,94m2 (seis mil, quinhentos treze 
metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados), área cons-
truída de 29.609,86m2 (vinte e nove mil, seiscentos e nove metros e oitenta 
e seis decímetros quadrados), área permeável de 20.122,17m2 (vinte mil, 
cento e vinte e dois metros quadrados e dezessete decímetros quadrados), 
taxa de ocupação de 19,96% (dezenove vírgula noventa e seis por cento), 
coeficiente de aproveitamento de 0,91 (noventa e um décimos), índice de 
permeabilidade de 0,62 (sessenta e dois décimos) e 541 (quinhentos e 
quarenta e uma) vagas de estacionamento;

5. Lote 05: 1.599,76m2 (um mil quinhentos e noventa e nove 
metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados), para ser doado 
à EMBASA destinado à implantação da Estação de Tratamento de Esgoto 
do empreendimento;

c) Áreas de uso público, com 26.301,01m2 (vinte e seis mil, 
trezentos e um metros e um decímetro quadrado) equivalente a 19,97% 
(dezenove vírgula noventa e sete por cento) da área líquida do empreen-
dimento, correspondendo a: 

1. Sistema Viário Público com 11.273,43m2 (onze mil du-
zentos e setenta e trêsmetros quadrados e quarenta e três decímetros 
quadrados), equivalente a 8,56% (oito vírgula cinqüenta e seis por cento) 
da área líquida; 

2. Área Verde com 15.027,58m2 (quinze mil e vinte e sete 
metros e cinqüenta e oito decímetros quadrados), equivalente a 11,41% 
(onze e quarenta e um por cento) da área liquida; 

3. Área Institucional com 8.255,42m² (oito mil e duzentos e 
cinqüenta e cinco metros e quarenta e dois decímetros quadrados), equiva-
lente a 6,27% (seis e vinte e sete por cento), que será doada ao município 
em local previamente aprovado pela SEDUR; 

d) Todos os blocos possuem 5 (cinco) pavimentos; 
e) A Área Construída Total do empreendimento é de 92.348,53m2 

(noventa e dois mil trezentos e quarenta e oito metros e cinqüenta e três 
decímetros quadrados), com Área Ocupada Total de 20.446,21m2 (vinte mil 
quatrocentos e quarenta e seis metros quadrados e vinte e um decímetros 
quadrados), Área Permeável Total de 116.131,00m² (cento e dezesseis mil 
e cento e trinta e um metros quadrados), Taxa de Ocupação de 12,00% 
(doze por cento), Coeficiente de Aproveitamento de 0,56 (cinqüenta e seis 
décimos), Índice de Permeabilidade de 0,70 (setenta décimos).

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido o recuo de 30,00m 
(trinta metros) de qualquer construção para a margem do córrego existente, 
totalizando uma área de 33.402,71m2 (trinta e três mil, quatrocentos e dois 
metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) como área de 
preservação permanente. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DIMENSIONAMENTO DO SISTE-
MA VIÁRIO INTERNO E EXTERNO DE ACESSO 

1. Sistema Vário de Acesso aos Condomínios será implantado 
exclusivamente pelo proprietário, devendo a pista possuir largura de 8,00m 
(oito metros), calçadas de 2,00m (dois metros), nos dois lados da via e 
meios-fios no padrão econômico, sendo a calçada composta de uma faixa 
de 1,50m (um metro e meio) pavimentada;

2. Sistema Viário Interno será implantado exclusivamente pelo 
proprietário, devendo a pista possuir largura de 6,00m (seis metros), faixa 
de estacionamento de 5,00m (cinco metros) e calçadas de 1,50m (um metro 
e meio), nos dois lados da via e meios-fios no padrão econômico.

CLÁUSULA QUARTA - PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO
E USO DO SOLO 

Os parâmetros urbanísticos incidentes sobre o empreendimen-
to RESERVA PARQUE RESIDENCIAL são os seguintes: 

I - Gabarito: 05 pavimentos; 
II- Taxa de Ocupação (TO): 12%; 
III- Coeficiente de Aproveitamento(CA): 0,56; 
IV - Índice de Permeabilidade (IP): 0,70. 

CLÁUSULA QUINTA - CONDICIONANTES E PROIBIÇÕES 

Ficam vedadas a construção, ampliação ou alteração das 
unidades e das áreas comuns sem prévia e indispensável aprovação dos 
projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições: 

a) Construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer uni-

dade; 
b) Construção nas áreas de recuos laterais e de fundo dos 

blocos residenciais; 
c) Construções nas Áreas de Preservação Permanente - APP, 

conforme legislação ambiental vigente. 

§1° - Somente será liberado o alvará de habite-se para os 
blocos residenciais após emissão do alvará de conclusão das obras de 
infra-estrutura do empreendimento e recebimento da ETE da EMBASA. 

§2° - Fica vedado o fracionamento das áreas comuns e das 
áreas privativas, sob qualquer hipótese. 

CLÁUSULA SEXTA - ESPECIFICAÇÕES E INFRA-ESTRU-
TURA 

I - Sistema Viário: o sistema viário será implantado, exclusi-
vamente pelo PROPRIETÁRIO, com pavimentação de tratamento asfáltico 
ou paralelepípedo, disposto sobre base de arenoso compactada, provido 
de sinalizações horizontal e vertical; 

II - Passeios: os passeios serão executados pelo PROPRIE-
TÁRIO com pavimento em concreto; 

III - Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação 
pública: as unidades serão abastecidas por rede de energia elétrica e 
as vias contarão com rede de iluminação pública, executadas pelo PRO-
PRIETÁRIO, conforme projeto devidamente aprovado pela COELBA e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, ficando a 
cargo de cada adquirente a ligação de energia para a unidade imobiliária 
correspondente;

IV - Rede de abastecimento de água: o sistema de abaste-
cimento de água potável será executado pelo PROPRIETÁRIO e contará 
com rede de distribuição interna ao empreendimento, interligada à adutora 
da EMBASA, conforme projeto específico; 

V - Sistema de Esgotamento Sanitário: o sistema de esgota-
mento sanitário do empreendimento será executado pelo PROPRIETÁRIO 
e contará com rede de captação interna do empreendimento, com extensão 
até a rede pública ou com solução de estação de tratamento própria, con-
forme projeto específico, aprovado pela EMBASA. No caso de ligação à 
rede da EMBASA, a execução do duto no trecho de ligação à rede pública 
será de responsabilidade exclusiva do PROPRIETÁRIO; 

VI - Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
pluvial será executada exclusivamente pelo PROPRIETÁRIO, conforme 
projeto aprovado e arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Ur-
bano - SEDUR, atendendo à contribuição pluvial interna e também às 
contribuições externas, provenientes da sub-bacia na qual está inserido 
o empreendimento; 

VII - Paisagismo: as praças serão mantidas com o mínimo 
de 80% (oitenta por cento) da área permeável. Nos canteiros projetados e 
em todas as áreas verdes internas e externas, serão plantadas mudas de 
árvores de espécies nativas ou adaptadas com 0,10m de DAP (diâmetro 
a altura do peito), conforme projeto específico, aprovado pela SEDUR, 
garantindo-se a proporção mínima de 01 (uma) árvore para cada 100,00m2 
(cem metros quadrados) de área permeável. As espécies exóticas serão 
toleradas apenas quando adaptadas ao ecossistema local. Os taludes e 
canteiros serão revestidos com grama natural ou outra variedade de vege-
tação rasteira, adequados ao tipo de solo, ventilação e ao clima local; 

VIII - As edificações: serão executadas de acordo com as nor-
mas técnicas vigentes, conforme plantas aprovadas e memorial descritivo 
anexo, que constituem parte integrante do processo. 

IX - Divisas: os lotes correspondentes aos condomínios resi-
denciais serão protegidos por muros, cercas vivas, grades ou alambrados, 
de acordo com as indicações do projeto específico, devendo atender aos 
requisitos de segurança dos seus proprietários e usuários.  Nos trechos em 
que as divisas se situarem em Área de Preservação Permanente – APP, o 
fechamento só poderá ser feito com cerca viva, alambrado ou tela. 

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para execução das obras será de 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar da expedição da competente licença para implantação do 
empreendimento pelo Município, sob pena de, não o fazendo, ser o empre-
endimento considerado clandestino, para todos os efeitos jurídicos. 
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CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES 

I - O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, herdeiros 
e sucessores a qualquer título, obrigam-se a: 

a) Cumprir quanto disposto no presente instrumento; 
b) Executar todas as obras relacionadas, de acordo com as 

especificações indicadas nas cláusulas terceira e sexta do presente Ter-
mo de Acordo e Compromisso, às suas expensas e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, no prazo indicado na cláusula sétima; 

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

d) Responsabilizar-se pela instalação de depósitos de lixo nas 
áreas comuns, próximas aos acessos dos conjuntos residenciais, de forma 
a possibilitar o acesso e recolhimento do lixo pela empresa responsável 
da limpeza urbana municipal; 

II - O MUNICÍPIO obriga-se a: 
a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e Com-

promisso; 
b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o cumprimento da 

legislação vigente, em especial à legislação urbanística e ambiental; 
c) Observar, quando da aprovação de projetos de construção, 

reforma e ampliação, bem como da emissão de alvará, se foram atendidas 
as exigências estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.

 
III - Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a: 
a) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e Compro-

misso, especialmente no que tange a legislação urbanística e ambiental; 
b) Realizar individualmente ou pela Associação de Morado-

res e às suas expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, 
colocando-o em depósitos externos aos condomínios, de fácil acesso ao 
veículo municipal coletor, que recolherá os resíduos sob responsabilidade 
do Município, de acordo com a viabilidade da empresa responsável pela 
limpeza urbana municipal; 

c) Cumprir as decisões da assembléia da Associação dos 
Moradores, que defina princípios, normas e posturas próprias, de acordo 
com as estabelecidas neste Termo, na legislação em vigor e com os 
princípios apontados pelas licenças ambientais a que o empreendimento 
está submetido; 

CLÁUSULA NONA - REGISTRO DO EMPREENDIMENTO

O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de cento e oitenta 
dias, contados da data do ato de publicação do decreto correspondente 
à aprovação do conjunto residencial, apresentar ao MUNICÍPIO a certi-
dão oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca 
de Camaçari, relativa ao registro do empreendimento Reserva Parque 
Residencial, conforme orientação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
para o PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, que será o gerador de 
recursos para construção do mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES 

A inobservância de qualquer das estipulações consignadas no 
presente instrumento, sujeitará o PROPRIETÁRIO, sem prejuízo de outras 
cominações, às multas previstas na legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

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

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

Camaçari, 05 de novembro de 2009.

    
LUIZ CARLOS CAETANO

Prefeito Municipal

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
Secretário de Desenvolvimento Urbano

CHIACHIARETTA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

PROPRIETÁRIO 

PORTARIA Nº 001/09
DE 09 DE NOVEMBRO DE 2009

  
 Dispõe  sobre  o  uso  de bens públicos (box) no Centro Comercial 
e demais Centros de comércio Público  do  município  de   Camaçari,  e  
sobre venda  de bebidas alcoólicas.

O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍ-
PIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE

Art. 1º - Fica terminantemente proibida a comercialização de 
pontos comerciais,  decorrentes  da exploração de atividades nos centros 
comerciais do município de Camaçari, suspendendo por 120 (cento e 
vinte) dias, qualquer outra forma de transferências dos referidos pontos 
comerciais.

Parágrafo Único –  A  transgressão  do  quanto  estabelecido  
no  Art. 1º,  acarretará  a retomada  imediata pela Prefeitura do imóvel 
público em questão, além de sujeitar o infrator à medidas administrativas 
e judiciais cabíveis.

Art. 2º - Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas “ cervejas 
“, em recipientes de vidro no interior dos centros comerciais deste município 
de Camaçari.

Parágrafo Único – A  transgressão  do  quanto  estabeleci-
do  no  Art. 2º,  sujeitará o infrator à medidas administrativas e  judiciais 
cabíveis.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
EM 09 DE NOVEMBRO DE 2009.

EDUARDO CAMPOS DE MAGALHÃES ALVES
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Secretaria de Serviços Públicos

SE
SP

Licitações
HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:

 
PREGÃO Nº 057/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos diversos. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 27/07/2009. EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO.

 
LOTE(S) VENCEDORES EMPRESAS   R$
01 MEDISIL COMERCIAL FRAMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA 34.600,00
02   #   #
03 PRODIET FARMACEUTICA LTDA   10.325,00
04 PRODIET FARMACEUTICA LTDA    6.090,00
05   #   #
06   #   #
07 MEDISIL COMERCIAL FRAMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA 18.700,00

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
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PREGÃO Nº 090/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos diversos.DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/10/2009. EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO.

 
LOTE(S) VENCEDORES EMPRESAS   R$
01 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA   3.960,00
02 PRODIET FARMACEUTICA LTDA    2.475,03
03 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA   4.380,00
04 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA  15.640,00
05 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    110.000,00
06 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA    2.240,00
07 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA    1.107,00
08 FRACASSADO           #

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:

 
PREGÃO Nº 088/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/10/2009. CAMILO PINTO DE 
FARIA LIMA E SILVA

 
LOTE(S) VENCEDORES EMPRESAS   R$
01 FRACASSADO    #
02 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA  500,00
03 FRACASSADO    #
04 FRACASSADO    #
05 DESERTO     #
06 DESERTO     #
07 FRACASSADO    #

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa a Tomada de Preços nº 007/2009 – Comissão Setorial Perma-
nente de Licitação - COSEL/ OBRAS, que tem como objeto a Contratação 
de empresa especializada em locação de estrutura tubular tipo: palco, 
tablados, fechamentos de área, camarotes entre outros abaixo especifi-
cados para serem utilizados durante os eventos festivos realizados pela 
Administração Municipal de Camaçari. Valor: R$ 144.880,00 (cento e 
quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta reais). Data da Homologação: 
08/10/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

A Secretária de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:

 
PREGÃO Nº 084/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE

OBJETO: Aquisição de materiais de pintura. DATA DA HOMO-
LOGAÇÃO: 29/09/2009. EFIGENIA DE FÁTIMA CARDOSO.

 
LOTE VENCEDORES EMPRESAS   R$
01 COPIMIX PAPELARIA E ARMARINHO LTDA – ME 103,15
02 COPIMIX PAPELARIA E ARMARINHO LTDA – ME 1.112,90
03 COPIMIX PAPELARIA E ARMARINHO LTDA – ME 204,64
04 COPIMIX PAPELARIA E ARMARINHO LTDA – ME 213,25
05 COPIMIX PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - ME  489,30
06 COPIMIX PAPELARIA E ARMARINHO LTDA – ME 615,90

 
A Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 

CONVITE Nº  003/2009 - COSEL/SAÚDE

OBJETO: Prestação de Serviço de Estruturação de um imóvel para 
instalação de setores da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari

VENCEDOR: JUAREZ DOS SANTOS SILVA.
VALOR GLOBAL: R$ 56.021,76 (cinqüenta e seis mil, vinte e um 

reais e setenta e seis centavos).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/09/2009. EFIGENIA DE FATIMA 

CARDOSO

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SE-
SAU, informa que na PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - DOM nº 321, 
referente ao Pregão Presencial n.º 029/2009 – COSEL/SESAU,  

 
ONDE SE LÊ:

N.º LOTE  VENCEDORES EMPRESAS   R$
01 LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A,  17.700,00
02 FRACASSADO    #
03 FRACASSADO    #
04 DROGFAFONTE LTDA    313,80
05 FRACASSADO    #
06 DROGFAFONTE LTDA    400,00
07 BH FARMA     9.630,00
08 DROGFAFONTE LTDA    8.000,00
09 BH FARMA     55.000,00
10 FRACASSADO    #
11 PRODIET FARMACEUTICA LTDA   33.000,00
07 BH FARMA     9.630,00

 
LEIA-SE:
 

N.º LOTE        VENCEDORES EMPRESAS  R$
01         LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A, 17.700,00
02         FRACASSADO   #
03         FRACASSADO   #
04         DROGFAFONTE LTDA   313,80
05         FRACASSADO     #
06         DROGFAFONTE LTDA   400,00
07         BH FARMA    12.600,00
08         DROGFAFONTE LTDA   8.000,00
09         BH FARMA    55.000,00
10         FRACASSADO     #
11         PRODIET FARMACEUTICA LTDA  33.000,00
07         BH FARMA    12.600,00

 
Camaçari, 11 de novembro de 2009. Sayonara Melo da Silva – 

Pregoeira da COSEL/SESAU.

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
 
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, infor-

ma que no Extrato do Termo de Compromisso nº 154/2009 publicado 
no D.O.M, n.º 319 de 14/08/2009, 

 
onde se lê:
Pregão Presencial 105/2009.
Data da assinatura: 12/01/2009 
Leia-se:  
Pregão Presencial 107/2008.
Data da assinatura: 06/05/2009Camaçari, 09 de novembro de 

2009. Marcelo Cristino dos Santos – Pregoeiro da COMPEL.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Camaçari, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central Permanente 
de Licitação – COMPEL, situada na Av. Francisco Drumond, s/nº, Térreo do 
prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o PREGÃO 
PRESENCIAL – SECAD Nº 0101/2009, cujo objeto é a Aquisição de 02 
(dois) Scaners de mesa, coloridos. Abertura: 26/11/2009 às 09:00 horas. 
Cópia do edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.br. Informações pelo 
telefone (71)3621-6880 ou 3621.6713 – Ailda Maria Sampaio Topázio – 
Presidente da COMPEL. Camaçari – 12/11/2009.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas, no auditó-
rio da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na Rua Francisco 
Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria Municipal de 
Educação, térreo, Camaçari, Bahia.

 
PREGÃO N.º 117/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE

OBJETO: Aquisição de pneus para serem utilizados na manutenção 
dos veículos oficiais da Secretaria de Saúde do município de Camaçari, 
incluindo transporte. ABERTURA: 26/11/2009 – 14 horas. PREGOEIRO: 
Adson de Oliveira Silva. 

 
O Edital encontram-se à disposição no Portal de Compras de 
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Camaçari, endereço eletrônico

O Município de Camaçari, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central Permanente 
de Licitação – COMPEL, situada na Av. Francisco Drumond, s/nº, Térreo 
do prédio vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará o PRE-
GÃO PRESENCIAL – SECAD Nº 0102/2009, cujo objeto é a Aquisição 
de Materiais para Reparos, Recuperação e reposição das Fontes 
Luminosas das Praças Desembargador Montenegro e Abrantes. 
Abertura: 26/11/2009 às 13:30 horas. Cópia do edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras: www.
compras.camacari.com.br. Informações pelo telefone (71)3621-6880 ou 
3621.6713 – Ailda Maria Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL. 
Camaçari – 13/11/2009.

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 058/2009– COSEL/EDUCAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 

dos interessados que realizará o PREGÃO PRESENCIAL N.º 058/2009 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, OBJETO: Registro de preços para fornecimento de 
gêneros alimentícios do tipo hortifruti – coentro, para atender as demandas 
das Secretarias, Órgãos e Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, de acordo com a conveniência e necessidade da administração 
pública do município de Camaçari. ABERTURA: 26/11/2009, às 09h:30 
min, no auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na 
Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da Secretaria 
Municipal de Educação, térreo, Camaçari, Bahia.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no Portal de 
Compras do Município: www.compras.camacari.com.br.  Informações pelo 
telefax (71)3621-6665. Camaçari - Ba, 13/11/2009. Maria Ivonete Gomes 
Silva – Pregoeira.

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará o Pregão Eletrônico nº 0059/2009-
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto o Registro de preços para 
fornecimento de ventiladores de parede, com acolhimento das propostas 
a partir do dia 26/11 até 27/11/2009 às 10h (Brasília); abertura no dia 
27/11/2009 às 10h (Brasília); e início da disputa no dia 30/11/2009, às 15h 
(Brasília). O Edital e seus anexos à disposição no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Informações pelo telefone (71) 3621-6665. 
Pregoeira - Miriam Alves dos Santos -13/11/2009.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
 
Dispensa nº. 0365/2009 – Processo n.º 0893/2009. Contratado: 

FAILLA & SANTANA LTDA. Objeto: Aquisição de fardamentos para os 
seguranças da secretaria de governo. Valor Global: R$ 7.760,00 (sete mil 
setecentos e sessenta reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 26/10/2009. 

Dispensa nº.  0370/2009 – Processo n.º 1329/2009. Contratado: 
FG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME. Objeto: Aquisição de 06 
(seis)  estantes em aço com 06 (seis) prateleiras para atender as neces-
sidades da Controladoria Geral do Municipio  de Camaçari. Valor Global: 
R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso 
II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 06/11/2009.

Dispensa nº. 0373/2009 – Processo nº. 1150/2009. CONTRATADO: 
TECNOVIDA COMERCIAL LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPLEMEN-
TOS NUTRICIONAIS,PARA ATENDER PACIENTES EM TRATATAMENTO 
SUPERVISIONADO NA REDE DE SAUDE DOMUNCIPIO DE CAMA-
ÇARI. Valor R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 10/11/2009.. 

 
Dispensa n.º 0375/2009 – Processo n.º 1160/2009. CONTRATADO: 

SYSTEM LAB. DISTB. DE PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA. Ob-
jeto: Aquisição de óleo, álcool 3% e podofilina devido à necessidade 
da continuidade das ações em Saúde. Valor:   R$ 4.979,90 (quatro mil 
novecentos e setenta e nove reais e noventa centavos). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
11/11/2009. 

 
Dispensa n.º 0374/2009 – Processo n.º 1361/2009. CONTRATADO: 

MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES Objeto: Aquisição de 33 ( trezentos 
e trinta e três ) caixas em cada caixa 48 ( quarenta e oito ) copos de 
200 ml de água mineral, para atender as necessidades  nas Unidades 
da Secretaria de Cultura no Município  de Camaçari, incluindo trans-
porte Valor:   R$ 7.998,66 (sete mil novecentos e noventa e oito reais 
e noventa centavos). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Data da homologação: 11/11/2009.

  Dispensa n.º 0309/2009 – Processo n.º 0857/2009. CONTRATA-
DO: FEA – FUNDAÇÃO ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DA BAHIA Objeto: Contratação da FEA- FUNDAÇÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO da UFBA, para realização de estudos e pesqui-

sas operacionais básicas à ação de Governo na área de educação e 
gestão governamental, visando precipuamente  o aprimoramento da 
qualidade e expansão de ensino e ainda na prestação de serviços 
de consultoria técnica no campo do planejamento com ênfase na 
elaboração e acompanhamento de planos, projetos e programas 
estratégicos, fundamentais à realização dos objetivos do Governo 
Municipal da Cidade de Camaçari. Valor: R$ 390.000,00 (trezentos e 
noventa mil reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso XIII, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Data da homologação: 03/08/2009.

EXTRATO DECONTRATO

CONTRATO N.º 337/2009. CONTRATADO: JUAREZ DOS 
SANTOS SILVA. LICITAÇÃO: Convite n.º 003/2009 – COSEL/SESAU. 
OBJETO: Prestação de Serviço de Estruturação de um imóvel para 
instalação de setores da Secretaria de Saúde do Município de Ca-
maçari.. Valor Global: R$ 56.021,76 (cinqüenta e seis mil, vinte e um 
reais e setenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/ 
Atividade: 2015. Elemento de Despesa: 4.4.90.52 e 3.3.90.39. Fonte: 
0102.020. DATA DA ASSINATURA: 01 de outubro de 2009. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

 
CONTRATO 0179/2009. Dispensa de Licitação nº 0309/2009. 

CONTRATADA: FEA – FUNDAÇÃO ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Objeto: Contratação de empresa 
para realização de estudos e pesquisas operacionais básicas à ação 
de Governo na área de educação e gestão governamental, visando 
precipuamente o aprimoramento da qualidade e expansão de ensino 
e ainda na prestação de serviços de consultoria técnica no campo 
do planejamento com ênfase na elaboração e acompanhamento de 
planos, projetos e programas estratégicos, fundamentais à realiza-
ção dos objetivos do Governo Municipal da Cidade de Camaçari. 
Valor global: R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 6007 e 2004; Elemento de Despesa: 
33.90.39; Fonte: 0100.000 e 0101.030 Data da assinatura: 03/08/2009 
LUIZ CARLOS CAETANO

CONTRATO Nº  0347/2009. CONTRATADA: ELITE INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. LICITAÇÃO: 
TOMADA DE PREÇOS nº. 007/2009. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em locação de estrutura tubular tipo: palco, tablados, 
fechamentos de área, camarotes entre outros abaixo especificados para 
serem utilizados durante os eventos festivos realizados pela Administração 
Municipal de Camaçari. Valor: R$ 144.880,00 (cento e quarenta e quatro 
mil oitocentos e oitenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
8060; Elemento de despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 
08/10/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DE TERMOS DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 177/2009. CONTRATADA: ME-
DISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA. Pregão 
Presencial n.º 057/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Pre-
ços para aquisição de medicamentos diversos. Vencedora dos lotes 
01 e 07. Valor Global: R$ 53.300,00 (cinquenta e três mil e trezentos 
reais). DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2009. EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO.

 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 178/2009. CONTRATADA: PRO-

DIET FARMACÊUTICA LTDA. Pregão Presencial n.º 057/2009 – COSEL/
SESAU. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos. Vencedora dos lotes 03 e 04. Valor Global: R$ 16.415,00 
(dezesseis mil, quatrocentos e quinze reais). DATA DA ASSINATURA: 
22 de setembro de 2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 276/2009. CONTRATADA: PRO-
DIET FARMACÊUTICA LTDA. Pregão Presencial n.º 098/2009 – COSEL/
SESAU. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos. Vencedora do lote 01. Valor Global: R$ 15.200,00 (quinze 
mil e duzentos reais). DATA DA ASSINATURA: 19 de outubro de 2009. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 277/2009. COMERCIAL CIRÚR-

GICA RIOCLARENSE LTDA: Pregão Presencial n.º 098/2009 – COSEL/
SESAU. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamen-
tos diversos. Vencedora dos lotes 02 e 04. Valor Global: R$ 1.840,50 
(um mil, oitocentos e quarenta reais e cinqüenta centavos). DATA 

Contratos
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DA ASSINATURA: 19 de outubro de 2009. CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 288/2009. CONTRATADA: CO-
MERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Pregão Presencial n.º 
088/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de preços para aquisi-
ção de medicamentos diversos. Vencedora do lote 02. Valor Global: 
R$ 500,00 (quinhentos reais). DATA DA ASSINATURA: 26/10/2009. 
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA

TERMO DE COMPROMISSO Nº 296/2009. CONTRATADA: PRA-
TI, DONADUZZI & CIA LTDA. Pregão Presencial n.º 091/2009 – COSEL/
SESAU. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos. Vencedora dos lotes 01 e 04. Valor Global: R$ 34.293,00 (trinta 
e quatro mil, duzentos e noventa e três reais). DATA DA ASSINATURA: 
03 de novembro de 2009. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 297/2009. CONTRATADA: 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA: Pregão Presencial 
n.º 091/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos. Vencedora do lote 02. Valor 
Global: R$ 6.592,00 (seis mil, quinhentos e noventa e dois reais). 
DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2009. CAMILO PINTO DE 
FARIA LIMA E SILVA.

 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 298/2009. CONTRATADA: 

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Pregão Presencial 
n.º 091/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos. Vencedora do lote 03. Valor 
Global: R$ 24.840,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta reais). 
DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2009. CAMILO PINTO DE 
FARIA LIMA E SILVA.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 
Nº  291/2009. Fornecedor: COPIMIX PAPELARIA E ARMARINHO LTDA. 
Pregão Presencial Nº. 0053/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro de 
preços para fornecimento de material de limpeza e outros – bacias, máscara 
descartável, fósforo, inseticida, naftalina, esponja de lã em aço, esponja 
dupla face e flanela, conforme descritos abaixo:

Data da Assinatura: 12/11/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secretário 
de Administração – Município de Camaçari. 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 
Nº 292/2009. Fornecedor: GM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD.. 
Pregão Presencial Nº. 0053/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro de 
preços para fornecimento de material de limpeza e outros – bacias, máscara 
descartável, fósforo, inseticida, naftalina, esponja de lã em aço, esponja 
dupla face e flanela, conforme descritos abaixo:

Data da Assinatura: 12/11/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secretário 
de Administração – Município de Camaçari. 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 
Nº  293/2009. Fornecedor: A BAHIANA EMBALAGENS LTDA. Pregão 
Presencial Nº. 0053/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro de preços 
para fornecimento de material de limpeza e outros – bacias, máscara 
descartável, fósforo, inseticida, naftalina, esponja de lã em aço, esponja 

dupla face e flanela, conforme descritos abaixo:

Data da Assinatura: 12/11/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secretário 
de Administração – Município de Camaçari. 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 
Nº  294/2009. Fornecedor: V. M. COMÉRCIO LTDA. Pregão Presencial Nº. 
0053/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro de preços para fornecimento 
de material de limpeza e outros – bacias, máscara descartável, fósforo, 
inseticida, naftalina, esponja de lã em aço, esponja dupla face e flanela, 
conforme descritos abaixo:

Data da Assinatura: 12/11/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secretário 
de Administração – Município de Camaçari. 

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 
Nº  295/2009. Fornecedor NORLIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA DO NORDESTE LTDA. Pregão Presencial Nº. 0053/2009-Cosel/
Educação. Objeto: Registro de preços para fornecimento de material 
de limpeza e outros – bacias, máscara descartável, fósforo, inseticida, 
naftalina, esponja de lã em aço, esponja dupla face e flanela, conforme 
descritos abaixo:

Data da Assinatura: 12/11/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secretário 
de Administração – Município de Camaçari.

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 
n.º 280/2009. Fornecedor: A BAHIANA EMBALAGENS LTDA. Pregão 
Presencial Nº. 052/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro de preços 
para fornecimento de material de limpeza - luva em borracha, rodo, 
vassoura e cabo para mop, conforme descritos abaixo:

Data da Assinatura: 19/10/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secre-
tário de Administração – Município de Camaçari.

 
Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 

n.º 281/2009. Fornecedor: NORLIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA DO NORDESTE LTDA. Pregão Presencial Nº. 052/2009-Cosel/
Educação. Objeto: Registro de preços para fornecimento de material 
de limpeza - luva em borracha, rodo, vassoura e cabo para mop, 
conforme descritos abaixo:

Data da Assinatura: 19/10/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secre-
tário de Administração – Município de Camaçari.

 
Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 

n.º 282/2009. Fornecedor: DRAFF COMERCIAL DE MÓVEIS ESCOLA-
RES LTDA. Pregão Presencial Nº. 052/2009-Cosel/Educação. Objeto: 
Registro de preços para fornecimento de material de limpeza - luva 
em borracha, rodo, vassoura e cabo para mop, conforme descrito 
abaixo:

Data da Assinatura: 19/10/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secre-
tário de Administração – Município de Camaçari.

 
Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços 

n.º 283/2009. Fornecedor: NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 
Pregão Presencial Nº. 052/2009-Cosel/Educação. Objeto: Registro de 
preços para fornecimento de material de limpeza - luva em borracha, 

LOTE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ 
01 – BACIA PLÁSTICA -CAP. MÍN. 15 LITROS 4,49 1.571,50 

 

 
LOTE VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 
02 – BACIA PLÁSTICA -CAP. MÍN. 30 LITROS 3,99 2.194,50 
04 – FÓSFORO 1,27 2.540,00 
08 – ESPONJA DUPLA FACE SINTÉTICA  0,24 2.640,00 
VALOR TOTAL DOS LOTES = R$ 7.374,50 

 
LOTE VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 
03 – MÁSCARA DESCARTÁVEL  11,50 3.450,00 
05 – INSETICIDA  3,50 4.200,00 
07 – ESPONJA DE LÃ EM AÇO 0,70 14.700,00 
VALOR TOTAL DOS LOTES = R$ 22.350,00 

 

LOTE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ 
06 – NAFTALINA 0,72 216,00 

LOTE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ 
09 – FLANELA 0,83 4.980,00 

 

LOTE VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

01 – LUVA EM BORRACHA – TAMANHO P, M, G 1,30 2.145,00 
 

LOTE VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

02 – RODO PARA PISO 2,99 3,588,00 
 

LOTE VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

03 – VASSOURA DE PELO SINTÉTICO 2,90 1.740,00 
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rodo, vassoura e cabo para mop, conforme descrito abaixo:

Data da Assinatura: 19/10/2009. Ademar Delgado das Chagas – Secre-
tário de Administração – Município de Camaçari.

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO

 A Cosel/Educação torna público, para conhecimento dos interes-
sadosa retificação do TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
Nº 249/2009, devido a erro de digitação na descrição do CNPJ e do CEP 
do PROMITENTE FORNECEDOR: EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, 
referente ao pregão presencial n.º 046/2009, lote 04 (páginas 01 e 08) 
conforme a seguir:

 Onde se lê: ..., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.907.114/001-
97;

Leia-se: ..., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.907.114/0001-97.
 
Onde se lê: Cep: 40.325-100;
Leia-se: Cep: 40.325-106.
 
Camaçari, 09 de novembro de 2009,

Isacarla dos Santos Silva – Presidente da COSEL/EDUCAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SESAU, 
torna sem efeito a publicação abaixo, publicada no DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO Nº 330/2009:

“A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SESAU, 
informa que no EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO DE FORNE-
CIMENTO publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 330/2009 
referente ao TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
092/2009, oriundo do Pregão Presencial n.º 029/2009 – COSEL/SESAU, 
onde se lê: R$ 8.718,80 (oito mil, setecentos e dezoito reais e oitenta cen-
tavos).  Leia-se: R$ 8.713,80 (oito mil, setecentos e treze reais e oitenta 
centavos).  Camaçari, 29 de outubro de 2009. Carla Barbosa de Araújo 
– Presidente da COSEL/SESAU.”

Camaçari, 11 de novembro de 2009.
Sayonara Melo da Silva – Pregoeira da COSEL/SESAU.

JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA 
 
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, divul-

ga o resultado do julgamento da Proposta Técnica abaixo especificada: 
TOMADA DE PREÇOS N.º  0001/2009
ABERTURA:                 03/11/2009
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (PLANEJAMENTO, 
ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO), 
DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO PERMA-
NENTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, comuni-
ca que, fica marcada para o dia 20/11/2009, às 09:00 horas, na sala de 
reuniões da Coordenadoria de Material e Patrimônio – CMP, no endereço 
situada a Av. Francisco Drumond s/nº, térreo do prédio vermelho - Centro 
Administrativo de Camaçari - Bahia, abertura dos Envelopes n.º 02 - Pro-
postas de Preços, caso não haja interposição de recursos. 

Camaçari, 12 de novembro de 2009

AILDA MARIA SAMPAIO TOPÁZIO

EXTRATO  CONVÊNIOS

Convênio n° 018/2009; Concedente: Município de Camaçari; 
Convenente: Associação Hospitalar e Protetora da Infância e da materni-
dade de Camaçari - AHPIC; Objeto:  estabelecer relação entre as partes 
na prestação de serviços assistenciais, em nível ambulatorial de media e 
alta complexidade, no âmbito do sistema único de saúde – SUS pela inte-
gração da Convenente a rede regionalizada e hierarquizada do Sistema 
na forma de plano operativo anexo I neste se integra como se transcrito 
fosse.; da Prestação de Serviços: para o cumprimento do objeto deste 
convenio a Convenente se obriga a cumprir todas  as metas e condições 
especificadas no plano operativo, parte  integrante deste convenio e de-
mais normas expedidas pelos gestores do SUS no Município e no Estado; 
Dos Recursos Financeiros : O valor anual estimado para a execução do 
presente é de R$ 397.696,33 (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos 
e noventa e seis reais e trinta e três centavos) conforme especifica,  Da 
Dotação Orçamentária:  As despesas para o pagamento deste convenio 
correrão a conta dos recursos do orçamento do Ministério da Saúde, nos 
seguintes programas de trabalho: Os recursos orçamentários previstos 
no caput desta clausula serão transferidos pelo Fundo Nacional de saúde 
para o Fundo Estadual de saúde e para Fundo Municipal de Saúde o 
seguinte programa de trabalho – Fonte de Recursos: 20 e 25 – Atividade: 
6066 – Elemento de Despesa: 39 – Unidade Gestora: 43; Nos exercícios 
financeiros futuros, as despesas correrão a conta das dotações próprias 
que forem aprovadas para os mesmos. Da Vigência: o presente convênio 
vigorará pelo prazo de 01 (um) ano renovável por mais 04 (quatro) anos, a 
contar da data de sua publicação; ;Assinatura:  23/10/2009;  Luiz Carlos 
Caetano – Município.

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO
E CONTRATO DA LIMPEC

CONTRATO Nº. 023/09 e PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2009 
CONTRATADA: A BAHIANA EMBALAGENS LTDA OBJETO: Fornecimento 
Parcelado de Materiais de Limpeza para serem utilizados pelas unidades 
Administrativas da LIMPEC VIGÊNCIA: será de 12 (doze) meses, contados 
a partir da data de sua assinatura, de 27/10/2009 a 26/10/2010. VALOR 
GLOBAL: de R$ 64.999,96 (sessenta e quatro mil novecentos e noventa e 
nove reais e noventa e seis centavos); Assinatura: 27/10/2009 – Domingos 
Barbosa Neto – Diretor Presidente.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de Serviços; 
CONTRATADA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA. OBJETO: 
aditamento do prazo do Contrato base, por mais 01 (um) ano, bem como 
o reajustamento dos preços  em  10% (dez por cento) a partir da data de 
sua assinatura, tudo consoante disposições das clausulas sexta e sétima 
do instrumento supra referido.; VALOR MENSAL ESTIMADO: será de 
R$ 29.988,39 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e 
nove centavos), e o anual de R$ 359.860,68 (trezentos cinqüenta e nove 
mil oitocentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), constitui-se 
parte integrante deste Termo independentemente de transcrição o Proc. 
Adm.092/09 .; Assinatura: 06/10/2009 - Domingos Barbosa Neto – Diretor 
Presidente.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 045/2006 CONTRATA-
DA: RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOSÉ OBJETO: Prorrogação do 
prazo do Instrumento original; PRAZO: 12 (doze) meses VIGÊNCIA: de 
30/10/2009 a 29/10/2010; Assinatura: 30/10/2009 - Domingos Barbosa 
Neto – Diretor Presidente.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº. 026/2005 CONTRATADA: 
TRADEKAR TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA OBJETO: Prorrogação 
do prazo do Instrumento original PRAZO: 12 (doze) meses VIGÊNCIA: 
de 16/09/2009 a 15/09/2010 Assinatura: 16/10/2009 - Domingos Barbosa 
Neto – Diretor Presidente.

LOTE VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

04 – CABO PARA MOP 25,00 5.000,00 
 

 
 

LICITANTES 
 

Nº  DE 
PONTOS 

 
NOTA 

TÉCNICA 
AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS 
PÚBLICOS LTDA. 

 
84,5 

 
10,0 

FAPES – FUNDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PESQUISA SOCIAL 25,5 3,02 
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 24,5 2,90 
INEC – INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CENTRO 17,0 2,01 
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Feirão imobiliário na Semana Global

Secretário assiste modelo de vigilância eletrônica

Decoração de Natal
No dia primeiro de dezembro, será 

inaugurada a decoração de Natal de Camaçari. 
A Prefeitura, através da Secretaria dos Serviços 
Públicos (Sesp), vai instalar as ornamentações 
natalinas na sede e orla do Município. Papai Noel, 
árvores de natal, sinos e painéis, fazem parte das 
centenas de peças que, junto com mais de 15 mil 
lâmpadas coloridas, vão decorar o Município.

Na orla, a decoração começa por Jauá, 
na praça do Papagaio, e Arembepe, na praça da 
Amendoeira. Gurajuba e Barra do Pojuca também 
ganharão decoração de Natal, assim como a 
igreja matriz de Vilas de Abrantes.

Na sede, a instalação da iluminação 
natalina começa nas praças Abrantes e dos 46. 
Ao todo, cerca de mil microlâmpadas serão co-
locadas nos dois espaços. Os efeitos luminosos 
também vão abrilhantar a avenida Francisco 
Drummond, as praças Desembargador Monte-
negro, da Noite e  Alto da Cruz, a igreja Matriz, 
o Centro Comercial, as ruas do comércio, a 
passarela sobre a via férrea, as avenidas 28 de 
Setembro e Radial B.

De acordo com o secretário da Sesp, 
Eduardo Magalhães, a decoração de Natal é 
importante, porque mexe com a auto-estima da 
população, embeleza a cidade, além de aquecer 
o mercado local. 

Devido à expansão imobiliária, Camaçari 
terá, pela primeira vez, um Feirão de Imóveis, que 
vai acontecer durante a realização da Semana Global 
de Empreendedorismo, de 19 a 22 deste mês, na 
Casa do Trabalho. Serão oferecidas 3 mil unidades 
habitacionais na sede e orla.

O Município possui hoje 6.681 unidades 
em construção, o que representa um investimento 
bilionário na área de habitação popular.

Durante quatro dias, o feirão terá um signifi-
cado forte e oferecerá a oportunidade da sociedade 
conhecer os empreendimentos disponíveis no mer-
cado, em 10 estandes da Caixa, Tenda, Bairro Novo, 
Ibisa, Málaga, RCA Construtora, dentre outras. 

Os participantes também vão ter a chance 
de conhecer, através de palestras, como funciona 

Curso de Acolhimento Pedagógico em 
Saúde da Família qualifica 200 profissionais de 
níveis médio e superior que atuam em Camaçari. 
A capacitação começou no dia 10/11 e segue até 
o dia 11 de dezembro. O treinamento acontece 
das 8h às 17h, no auditório da Vigilância em Saú-
de, localizado na avenida Francisco Drummond, 
ao lado da Coelba.

Durante o curso, os profissionais vão 
ter a oportunidade de debater sobre o sistema 
de saúde no Brasil, bem como políticas públicas 
para o setor e modelos de gestão em saúde da 
família. O objetivo é fortalecer as estratégias e 
oferecer ferramentas eficientes para a gestão da 
saúde da família.

A realização do curso em Camaçari é 
a primeira ação do Núcleo Microrregional de 
Educação Permanente da Secretaria de Saúde 
do Estado. A iniciativa conta ainda com apoio do 
Núcleo de Educação Permanente do Município, 
do Departamento de Atenção Básica (DAB) e do 
Ministério da Saúde.

Qualificação em saúde

o programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo 
Federal, voltado para famílias com renda de três 
salários a dez salários mínimos. 

De acordo com o secretário de Habitação, 
Djalma Machado, o evento vai consolidar o Municí-
pio como o destino de feira de negócios. Segundo 
ele, a idéia do governo é fazer um salão imobiliário 
com a parceria do Sebrae, CDL (Câmara de Diri-
gentes Lojistas), Associação Comercial de Camaçari 
(ACEC) e empresários locais.  

Camaçari vive hoje um novo momento com 
a construção de milhares de casas, apartamentos e 
condomínios fechados, que vem reduzindo o déficit 
imobiliário e promovendo a geração de emprego 
e renda.

Camaçari passa por uma grande rees-
truturação na área de vigilância patrimonial. No 
dia 16/11 acontece reunião com os novos con-
tratados da empresa responsável por parte da 
vigilância patrimonial da Prefeitura. O encontro 
será no auditório da Secretaria da Administração 
(Secad), às 8h.

Dia 12/11, dois modelos de vigilância 
eletrônica foram apresentados aos secretários da 
Secad, Ademar Delgado, e da Educação (Seduc), 
Luis Valter. Foram usadas como modelo as esco-
las Maria Quitéria e Edgar Santos, com a proposta 
de implantação de câmeras e alarmes.

Agora, a administração municipal vai 
analisar a proposta e o custo – benefício do 
programa. Se aceito, será feita licitação para a 
contratação da empresa de vigilância eletrônica. 
De acordo com Ademar Delgado, a preferência 
da administração continua pela contratação de 
vigilância patrimonial humana, pois gera emprego 
para a população.

REESTRUTURAÇÃO
  Desde o término dos contratos de 

vigilância feito pelo Regime Especial de Direito 
Administrativo (Reda), a Prefeitura tem passado 
por uma reestruturação na área. Atualmente, a 
segurança patrimonial é feita de duas formas.

Modelo eletrônico de vigilância
é apresentado à Prefeitura

A primeira é feita por servidores efetivos, 
comissionados e terceirizados, o que já acon-
tece há muito tempo. Em fase de implantação, 
encontra-se a vigilância através de empresa 
terceirizada e vencedora de licitação pública. A 
empresa já está responsável pela vigilância de 
31 postos de serviços, entre escolas e unidades 
de saúde.

Ademar Delgado salienta que é de ex-
trema importância o envolvimento dos respon-
sáveis pelos prédios públicos e da comunidade 
no acompanhamento do trabalho da empresa 
terceirizada.

Práticas e dinâmicas de ensino para sala 
de aula é o tema do encontro que será realizado 
no dia 17/11, das 13h30 ás 17h, no auditório da 
Cidade do Saber, em Camaçari, com o conceitua-
do físico e matemático, José Roberto Bonjorno.

A iniciativa é da Secretaria de Educação 
do Município (Seduc), com o objetivo de dar 
continuidade ao projeto de qualificação dos pro-
fessores da rede municipal de nível fundamental 
2 e médio.  

Durante o encontro, professores de ma-
temática terão a oportunidade de discutir novas 
técnicas de transmissão de conteúdo, além de 
assuntos relacionados à disciplina e a rotina da 
sala de aula. O conceito que será difundido por 
Bonjorno, autor de inúmeros livros, é a arte de 
saber transmitir o conhecimento.

Matemática com Bonjorno
Terminou no dia 13/11, das 8h às 14h, no 

Camelódromo, o recadastramento do programa 
Bolsa Família aos beneficiados dos bairros dos 
46, Dois de Julho, Piaçaveira e Centro. Em Ca-
maçari, a atualização do cadastro e inscrição de 
novos contemplados vai até o dia 31 de dezem-
bro, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Sedes).

Dando continuidade a iniciativa, será 
realizada nos dias 17 e 18/11, na escola Joana 
Angélica, também das 8h às 14h, para os favo-
recidos do Parque Satélite, Ficam e Mangueiral. 
A proposta é ampliar a cobertura, fiscalizar se 
os beneficiários cumprem as exigências do 
governo federal e prestar o atendimento nas 
comunidades. 

Todo ano as famílias devem se recadas-
trar para não perder o direito ao benefício. Para 

fazer a atualização, é necessária apresentação 
do cartão, RG, CPF, título de eleitor e carteira 
de trabalho. A coordenadora do programa no 
Município, Andréa Pitta, informou que toda orla 
do Município, de Catu de Abrantes a Barra do 
Pojuca, já foi recadastrada. 

Segundo ela, caso o cadastro não seja 
atualizado, o benefício será bloqueado a partir de 
janeiro. Quem tiver o Bolsa Família suspenso e, 
ainda assim, não renovar as informações até o 
dia 31 de março de 2010 será automaticamente 
excluído do programa. 

Atualmente o Município beneficia 18.437 
famílias com o Bolsa Família. No final do mês de 
outubro, a Prefeitura ampliou para mais três mil 
lares, significando geração de renda para quase 
12 mil pessoas, se calculado que cada grupo 
familiar tem, em média, quatro integrantes.

Camaçari recadastra Bolsa Família nos bairros
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