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DECRETO Nº 5663/2014 
 DE 03 DE ABRIL DE 2014.

“Altera o teor do DECRETO 5411/2013, de 
07 de agosto de 2013, e dá Outras 
Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
2569, 03 de fevereiro de 2012. 

DECRETA

Artigo 1º - Altera o art. 1° do Decreto 5411/2013, de 07 de 
agosto de 2013, publicado no DOM 527, que tratou de 
benefícios de ISENÇÃO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO – TFF à empresa Robert Helmut 
stier ME, para substituir o termo “Inscrição Imobiliária 
12941/0001-4” pela denominação correta, qual seja 
“Inscrição Mobiliária 12941/0001-4”.

Artigo 2º - Revoga a alínea “a”, do art. 1°, do Decreto 
5411/2013.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE ABRIL DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

Prefeito Municipal

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA

Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5664/2014

DE 03 DE ABRIL DE 2014.

“Concede isenção de tributos da 

competência Municipal e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto na Lei 618/2003 c/c a alínea “a”, art. 3°, Decreto 
3957/2004 (Pró Emprego); e o teor do Processo 
Administrativo nº 01980/2014, de 30 de janeiro de 2014,

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção de 100% (cem 
porcento) de tributos municipais à empresa FOTON 
MOTORS DO BRASIL S/A, com sede na Avenida 
Comercial, n° 20, 1° andar, Sala 03, Centro, Camaçari/BA, 
CEP: 42800-420, inscrita no Cadastro Geral de Atividades 
CGA nº 28845001, e Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
13.161.074/0003-13, conforme permissivo legal previsto na 
Lei 618/2003 c/c a alínea “a”, art. 3°, Decreto 3957/2004 (Pró 
Emprego).

Artigo 2° - O benefício descrito no artigo 1° deste Decreto 
tem duração de 07 (sete) anos, conforme art. 3°, inciso III, 
alínea “a” do Decreto 3957/2004.

Artigo 3º - Este ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida, 
especialmente a falta de regularidade fiscal da empresa 
interessada junto a Fazenda Pública Municipal, 
especialmente aqueles previstos no art. 2° e 4°, Lei 
618/2003 e art. 8° do Decreto 3957/2004, que será avaliada 
anualmente, através de ação fiscal própria; e/ou se houver 
comprovado dolo, fraude, má fé ou qualquer outro tipo de 
meio ilícito que tenha resultado na efetivação da concessão 
deste benefício tributário.

Artigo 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir da data do 
requerimento, 30 de janeiro de 2014, conforme art. 52, §2°, 
Lei 1.039/2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE ABRIL DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

Prefeito Municipal

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA

Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5665/2014 

DE 03 DE ABRIL DE 2014.

“Anula os Decretos n°s 4932/2011 e 
5081/2011, que concedeu e prorrogou 
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DECRETOS



Isenção de Tributos à DU PONT DO BRASIL 
S/A e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a empresa DU PONT DO BRASIL S/A 
obteve benefícios de Isenção de Tributos por 07 anos, 
mediante Decreto 4932/2011, de 06 de janeiro de 2011, 
retroativo a 21 de março de 2003, cujo prazo foi prorrogado 
pelo Decreto 5081/2011, de 31 de outubro de 2011; tudo 
con fo rme Le i  Mun ic ipa l  438 /1999  (Le i  PRÓ 
DESENVOLVER);

Considerando que, com base na Lei 438/1999 e alterações 
da Lei 1057/2010, é condição para a manutenção do 
benefício fiscal a criação de número mínimo de postos de 
trabalho;

Considerando que os Decretos 3257/2000 e 3319/2000 
gozam de vigência e eficácia irrefutáveis.

 Considerando que a empresa DU PONT DO BRASIL S/A 
não atendeu ao requisito condicionante de geração de 
empregos para obtenção dos benefícios fiscais, como 
apurado no Processo Administrativo fiscal n° 12871/2013, 
ofendendo o teor do art. 52, §3°, inciso II da Lei 1.039/2009 
(Código Tributário Municipal);

E, por fim, considerando que a DU PONT DO BRASIL S/S 
encerrou suas atividades neste Município e demitiu todos os 
seus funcionários, em clara ofenda ao art. 1°, §5°, Lei 
438/1999, acrescido pela Lei 1057/2010.

DECRETA

Artigo 1º - A exclusão da empresa DU PONT DO BRASIL 
S/A, inscrita no CNPJ 61.064.929/0019-06, CGA Municipal 
10469/001-1, Inscrição Imobiliária 39481, do Programa de 
Benefícios Fiscais, instituído pela Lei Municipal n° 438/1999 
e Lei 1057/2010 (Lei do Pró Desenvolver), e anulação dos 
Decretos Municipais n°s 4932/2011 e 5081/2011, que lhe 
concedeu e prorrogou as isenções de tributos municipais, 
com efeitos retroativos à data do início do gozo dos 
benefícios, conforme art. 1°, §5° da lei 438/1999 c/c art. 52, 
§3°, inciso II da Lei 1.039/2009.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE ABRIL DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

Prefeito Municipal

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA

Secretário da Fazenda

DECRETO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

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

Município,

CONSIDERANDO o não comparecimento docandidato 
(a)nomeado (a) pelo Decreto com data de 03 de 
dezembrode 2008, no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei 
Municipal nº. 407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso 
Público de nº. 001/2007, e informações constantes do 
processo administrativo de nº 21098/2011 resolve: 

REVOGAR a nomeação,docandidato(a) CELIO SOUZA DA 
SILVA,identidade nº 1328662349 – SSP/BA nomeado (a) 
para o cargo de Agente de Endemias, da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do certame 
nos termos do aludido Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03DE FEVEREIRO De2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998. 
CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo nº. 
28162/2009, o qual se destinou a apuração de abandono de 
cargo.

RESOLVE

DEMITIR a servidora SUELI BRITO RIBEIRO, cadastro: 
60068-0, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, 
lotada na Secretaria de Saúde – SESAU, em 25 de 
fevereiro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE MARÇO DE 2014 

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

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

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

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo nº 
22975/2013, através do qual se verificou o preenchimento 
dos requisitos necessários à cessão do Servidor Público 
Municipal;

RESOLVE

 Colocar à disposição da Superintendência de Transito e 
Transporte a servidora MARCIA MARIA BARBOSA 
MARTFELD, ocupante do cargo de Auxiliar Técnico, 
cadastro 0411-2, com ônus para o ente cedente, pelo 
período de 01 (um) ano, nos termos do convênio de 
cooperação técnica, a partir de 01 de abril de 2014. 

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE MARÇO DE 2014. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS                                
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE MARÇO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998.
CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº. 
1279/2013, art. 2º, quanto à opção, em caráter definitivo, 
pela ampliação definitiva da jornada de 40 (quarenta) horas 
semanais, com vencimento proporcional à carga horária 
escolhida, observada a necessidade e conveniência da 
Administração Pública.
CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
22307/2013, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho,

R E S O L V E
Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor(a) ANA EMÍLIA FONTES MELO DA SILVA, 
cadastro: 62.396-7, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria da Administração - 
SECAD, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, a 
partir de 01 de abril de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE MARÇO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE MARÇO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998.

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº. 
1279/2013, art. 2º, quanto à opção, em caráter definitivo, 
pela ampliação definitiva da jornada de 40 (quarenta) horas 
semanais, com vencimento proporcional à carga horária 
escolhida, observada a necessidade e conveniência da 
Administração Pública.
CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
23101/2013, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho,

R E S O L V E
Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor(a) MARIA JOSÉ NERY COSTA, cadastro: 60.801-
0, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria da Administração - SECAD, de 30 (trinta) para 
40 (quarenta) horas semanais, a partir de 01 de abril de 
2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE MARÇO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 2014
    

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº.23511/2013.

R E S O L V E

Suspender a licença sem vencimentos, concedida 
através do decreto de 23 de março de 2012, a servidora 
CLAUDIA BAILÃO OPA, cadastro: 9076-8, ocupante do 
cargo de Professor II, lotada na Secretaria da Educação - 
SEDUC, com data retroativa a 09 de dezembro de 2013.
   
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 18 DE MARÇO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO       

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

                                

DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município.
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CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 4726 
de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

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

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo nº 
22973/2013, através do qual se verificou o preenchimento 
dos requisitos necessários à cessão do Servidor Público 
Municipal;

RESOLVE

Colocar à disposição da Superintendência de Transito e 
Transporte o servidor LUIZ SERGIO BANDEIRA RIBEIRO, 
ocupante do cargo de Auxiliar Técnico, cadastro 0293-6, 
com ônus para o ente cedente, pelo período de 01 (um) ano, 
nos termos do convênio de cooperação técnica, a partir de 
01 de abril de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE MARÇO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 2014.

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

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 407/98 – 
Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal 
nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo da 
Administração Direta do Município de Camaçari, o disposto 
no Decreto nº. 4743/2009 que regulamenta o Estágio 
Probatório e demais alterações;

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

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

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

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 26 DE MARÇO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela constituição federal e pela lei orgânica do 
município,

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

Considerando o resultado dos concursos públicos dos 
Editais nº 001/2010 e 002/2010

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

CONVOCADOS:

ARQUIVOLOGISTA
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 28 DE MARÇO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 020/2014
  DE 27 DE MARÇO DE 2014

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE,

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar as irregularidades administrativas 
constantes dos autos do processo n° 16743/2013, cuja 
autoria e materialidade se encontram descritas ás fls. 02 
desses autos.    
Art. 2º - Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 60889-0, Agnaldo de Souza Silva, cadastro 7522-7 
e Isac Silva de Almeida, cadastro 60621-8, todos estáveis, 
para, sob a presidência do primeiro comporem a Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar. 
Art. 3º - A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE MARÇO DE 2014.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração
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PORTARIA Nº. 021/2014
  DE 28 DE MARÇO DE 2014

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE,

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar as irregularidades administrativas 
constantes dos autos do processo n° 18614/2013, cuja 
autoria e materialidade se encontram descritas ás fls. 02/14 
desses autos.    
Art. 2º - Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Agnaldo de Souza Silva, cadastro 7522-7 e 
Isac Silva de Almeida, cadastro 60621-8, todos estáveis, 
para, sob a presidência do primeiro comporem a Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar. 
Art. 3º - A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE MARÇO DE 2014.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

  

PORTARIA N° 036/2014
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014.

    

 Dispõe sobre a revogação da licença prêmio                                                     
concedida ao servidor municipal nos termos da 
Portaria n° 293/2013, de 03 de outubro  de 
2013 e dá outras providências.

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

R E S O L V E

Revogar a  licença prêmio concedida  através da Portaria 
n° 293/2013 de 03 de outubro de 2013, publicada no DOM n° 
542, de 16 a 22 de novembro de 2013, ao servidor  
CLAUDIONOR ALVES FALCÃO, matrícula n° 3326-1, 
ocupante do cargo de Agente de Suporte, lotado na 
Secretaria da Educação/SEDUC, referente aos períodos de 
18/05/2000 a 17/05/2005, a partir de 01 de outubro de 2013.

 GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE FEVEREIRO DE 
2014.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 067/2014
SERVIDOR: Isabel Maria Conceição
CADASTRO: 8967-8          Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 21/03/2005  a 20/03/2010  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014.

PORTARIA N° 068/2014
SERVIDOR: Lionardo Bispo Evangelista Filho
CADASTRO: 9065-3          Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 21/03/2005  a 20/03/2010  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014.

PORTARIA N° 069/2014
SERVIDOR: Cristina Glads Dias da Costa
CADASTRO: 7918-0          Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1994  a 06/05/1999  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014.

PORTARIA N° 074/2014
SERVIDOR: Ailton Rodrigues  de Souza
CADASTRO: 8454-1          Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 02/10/1995  a 01/10/2000  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014.

PORTARIA N° 075/2014
SERVIDOR: Eronides Brito dos Santos
CADASTRO: 6688-0          Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 14/06/1995  a 13/06/2000  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014.

PORTARIA N° 076/2014
SERVIDOR: Jaime dos Santos
CADASTRO: 8488-2          Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/1995  a 30/09/2000  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014.

PORTARIA N° 081/2014
SERVIDOR: Maria Célia F. dos Santos
CADASTRO: 3132- 5         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 05/06/2005 a 04/06/2010  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014.

PORTARIA N° 082/2014
SERVIDOR: Josiara Rosa Santiago
CADASTRO: 8613-3         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 18/02/2005 a 17/02/2010  
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GOZO: A partir de 01 de abril de 2014

PORTARIA N° 083/2014
SERVIDOR: Quintina Bispo da Silva
CADASTRO: 3351-3         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014

PORTARIA N° 084/2014
SERVIDOR: Jandiara S. de Jesus
CADASTRO: 8912-3         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 25/03/2005 a 24/03/2010  
GOZO: A partir de 02  de abril de 2014

PORTARIA N° 085/2014
SERVIDOR: Vanise Lopes da Conceição
CADASTRO: 3992-4         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 16/05/2010  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014

PORTARIA N° 086/2014
SERVIDOR: Celeste Maria S. França
CADASTRO: 3693-2         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 28/05/2000 a 27/05/2005  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014

PORTARIA N° 087/2014
SERVIDOR: Tania Rodrigues dos Santos
CADASTRO: 9429-5         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 20/08/2006 a 19/08/2011  
GOZO: A partir de 03 de abril de 2014

PORTARIA N° 088/2014
SERVIDOR: Ana de Mendonça Freitas 
CADASTRO: 2066-0         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 18/05/1995  a 17/05/2000 e 
18/05/2000 a 17/05/2005  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014

PORTARIA N° 089/2014
SERVIDOR: Edelzuita Amorim Silva 
CADASTRO: 3035-1         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005  a 16/05/2010  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014

PORTARIA N° 090/2014
SERVIDOR: Sandra Maria B. M. Vidal 
CADASTRO: 9768-7         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 26/01/2008  a 25/01/2013  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014

PORTARIA N° 091/2014
SERVIDOR: Eliana Conceição de A. Silva 
CADASTRO: 7343-9         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/07/2005  a 30/06/2010  
GOZO: A partir de 01 de abril de 2014

o
EDITAL N  001/2014

COMUNICAMOS AO PÚBLICO EM GERAL, QUE A 
DOCUMENTAÇÃO DE RECEITA E DESPESA DO 
EXERCÍCIO DE 2011, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 
ENCONTRA-SE EM DISPONIBILIDADE PARA TODO 
CIDADÃO, NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 
NO PERÍODO DE 01.04.2014 A 30.06.2014 CONFORME 
DETERMINA A RESOLUÇÃO 1060/05 DO TCM. O ACESSO E 
VISTA SERÃO CONCEDIDOS NA FORMA ESTABELECIDA 
NA CITADA RESOLUÇÃO E DEMAIS LEGISLAÇÕES 
PERTINENTES.

Camaçari (BA), 01 de abril de 2014.

Ademar Delgado das Chagas      
Prefeito Municipal

Camilo Pinto Faria Lima e Silva
Secretário da Fazenda

          

RESOLUÇÃO Nº 4/2014.
DE 1º DE ABRIL DE 2014.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo artigo 7º do Decreto nº 5174/12,

RESOLVE

Estabelecer, com base no disposto no Decreto nº 5174/12, 
Artigo 7º e Artigo 10º, § 1º, a meta de incremento da 
arrecadação para o mês de Abril de 2014, correspondente 
às fontes de receitas a que se refere o artigo 8º do mesmo 
instrumento normativo.

A meta do mês de Abril de 2014 fica definida em R$ 
14.033.888,00 (quatorze milhões, trinta e três mil e 
oitocentos e oitenta e oito reais). Este valor decorre da 
aplicação dos parâmetros abaixo descritos:

1º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
Especial – IPCA-E, acumulado no período de outubro de 
2012 a setembro de 2013, no percentual de 5,93% (cinco 
vírgula noventa e três por cento), sobre as receitas 
elencadas no artigo 8º do Decreto supracitado;

2º - Excetuam-se da regra acima definida, as receitas 
tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de atualização captura 
os efeitos conjunturais da atividade econômica, somado à 
melhoria da eficiência tributária. Com base nestes 
parâmetros, tais tributos serão atualizados utilizando-se o 
índice de 8,3%.  Este resulta da soma do PIB nacional 
referente ao quarto trimestre de 2013, definido em 2,3% 
(dois vírgula três por cento) e meta de esforço de 
arrecadação fixada em 6,0% (seis por cento), conforme 
proposto pela Comissão de Metas nomeada pelo Secretário 
da Fazenda. 

Gabinete do Secretário, em 1º de Abril de 2014.

Camilo Pinto de Faria Lima e Silva
Secretário da Fazenda

Sérgio Silvio Santos Miranda
Membro
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Mário Pascoal da Silva T. Hasselmann
Membro

Jáder Lima de Farias
Secretário da Comissão

RESOLUÇÃO N°. 116/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°003/2014, Processo Administrativo 
nº 16440/2009, datado de 13/08/2009, que tem como 
requerente MARTINHO DA SILVA, atendendo exigência 
legal de RECURSO NECESSÁRIO, em sessão ordinária 
realizada em 25/03/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso de ofício e decidir pela 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, mantendo-se a decisão de 
primeira instância, devendo-se alterar o nome do 
contribuinte, alterar a metragem do imóvel e cancelar os 
créditos tributários anteriores aos últimos cinco anos, 
vinculado à inscrição imobiliária 65718-2.

Camaçari, 02/04/2014.

SÉRGIO SILVIO SANTOS MIRANDA
Presidente em Exercício

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, na 
data indicada, para o julgamento dos feitos constantes da 
pauta abaixo relacionada:

Data: 03/04/2014

Horário: 12:00

Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro Junior
Recurso nº 161/2013
Processo nº 14813/2012
Recorrente: Caixa Econômica Federal
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Cancelamento de Tributo

Recurso nº 010/2014
Processo nº 20450/2010
Recorrente: Primeira Igreja Batista
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Recadastramento Setor 99

Saneamento nº 045/2014
Auto de Infração nº  12809/2011
Interessado: GSMP Serviços de Carga e Descarga de                     

Caminhões Ltda.

Recorrente:            Junta de 
Julgamento
Assunto:            TFF
Autuante: Aloísio da Conceição Benevides

Saneamento nº 087/2014
Auto de Infração nº  14010/2013
Interessado: Artset Gráfica e Editora Ltda.
Recorrente:       Junta de Julgamento
Assunto:            ISSH
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro relator Sr. Anisvaldo Bomfim Daltro

Saneamento nº 170/2013
Auto de Infração nº  12544/2012
Interessado: TRM Resinas Term. Ind. e Com. Ltda.
Recorrente:           Junta de Julgamento
Assunto:            ISSR: Fev a Set/2012
Autuante: Jose Augusto de Andrade

Recurso nº       187/2013
Processo nº  20581/2010
Recorrente:           Emizael Silva Franca
Recorrido:                                 Junta de Julgamento 
Assunto:                                    Revisão

Recurso nº 057/2014
Processo 08185/2013
Recorrente: Francisco Raimundo Britto Ribeiro 
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Cancelamento ISSE

Recurso nº 066/2014
Processo 08324/2008
Recorrente: Salute Bahia SPA da Univs. Teodinâmica Ltda 
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Notificação do Auto

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos Lima 
Recurso nº 067/2013
Processo nº 11362/2003
Recorrente: João Paulo Farkas
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Revisão de Cálculos

Recurso nº 070/2014
Processo nº 06159/2011
Recorrente: Lenine Inacio de Queiroz
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Recadastramento Setor 99

Recurso nº 075/2014
Processo nº 02744/2004
Recorrente: Osvaldo Vieira dos Santos
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Recadastramento Setor 99

Recurso nº 077/2014
Processo nº 00472/2011
Recorrente: Jose Firmino da Silva
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto:          Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Recurso nº 088/2014
Processo nº 22714/2009
Recorrente: Jaci Maria de Carvalho 
Recorrido:              Junta de Julgamento
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Assunto: Cancelamento de Inscrição

Conselheiro relator Dr. Dalton Cavalcante Reis 
Recurso nº       072/2014
Processo nº  04856/2012
Recorrente:           Nilton Oliveira de Andrade
Recorrido:                                 Junta de Julgamento 
Assunto:                                    Revisão do Imóvel

Recurso nº       076/2014
Processo nº  02602/2011
Recorrente:          Alfredo Miranda Gomes dos Santos
Recorrido:                              Junta de Julgamento 
Assunto:                                    Revisão

Recurso nº       081/2014
Processo nº  02220/2012
Recorrente:            Umberto Francisco de Paula
Recorrido:                              Junta de Julgamento 
Assunto:                                    Revisão

Recurso nº       085/2014
Processo nº  21061/2013
Recorrente:           Diana Elena Luzardo Frias
Recorrido:                        Junta de Julgamento 
Assunto:                                    Revisão

Camaçari – BA, 31 de março de 2014

Cátia dos Passos Veloso
Presidente do Conselho

 
 Edinalva Farias da Silva
 Secretaria do Conselho

   EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, 
na data indicada, para o julgamento dos feitos constantes 
da pauta abaixo relacionada:

Data: 08/04/2014

Horário: 12:00

Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheiro relator Dr. Dalton Cavalcante Reis 
Recurso nº       058/2014
Processo Auto nº  13062/2013
Recorrente:            Junta de Julgamento
Recorrido:   CNO Construtora Norberto Odebrecht S/A
Assunto:                                    ISSH
Autuante: Meggy Reis e Carlos Alberto P. Borges

Recurso nº       059/2014

Processo Auto nº  13063/2013
Recorrente:          Junta de Julgamento
Recorrido:      CNO Construtora Norberto Odebrecht S/A
Assunto:                                    ISSH
Autuante: Meggy Reis e Carlos Alberto P. Borges

Recurso nº       060/2014
Processo Auto nº  13061/2013
Recorrente:           Junta de Julgamento
Recorrido:     CNO Construtora Norberto Odebrecht S/A
Assunto:                                    ISSH
Autuante: Meggy Reis e Carlos Alberto P. Borges

Recurso nº       061/2014
Processo Auto nº  13060/2013
Recorrente:           Junta de Julgamento
Recorrido:    CNO Construtora Norberto Odebrecht S/A
Assunto:                                    ISSH
Autuante: Meggy Reis e Carlos Alberto P. Borges

Camaçari – BA, 13 de março de 2014

Cátia dos Passos Veloso
Presidente do Conselho

Edinalva Farias da Silva
Secretaria do Conselho

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, 
na data indicada, para o julgamento dos feitos constantes 
da pauta abaixo relacionada:

Data: 10/04/2014

Horário: 12:00

Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro Junior
Saneamento nº 324/2013
Auto de Infração nº  13357/2012
Interessado:                 Sanjuan Engenharia Ltda.
Recorrente:                       Junta de Julgamento
Assunto:                         TFF
Autuante: Clivio Marcos Pinheiro Sady

Saneamento nº 062/2014
Auto de Infração nº  13405/2013
Interessado:        Gráfico Empreendimentos Ltda.
Recorrente:                       Junta de Julgamento
Assunto:                       ISSR
Autuante: Mario Pascoal Hasselmann

Saneamento nº 063/2014
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Auto de Infração nº  13404/2013
Interessado:        Gráfico Empreendimentos Ltda.
Recorrente:                     Junta de Julgamento
Assunto:                         ISSR
Autuante: Mario Pascoal Hasselmann

Saneamento nº 064/2014
Auto de Infração nº  13406/2013
Interessado:       Gráfico Empreendimentos Ltda.
Recorrente:                    Junta de Julgamento
Assunto:                    ISSR
Autuante: Mario Pascoal Hasselmann

Saneamento nº 086/2014
Auto de Infração nº  12925/2012
Interessado: Viação Cidade Industrial Transportes e  

Serviços Ltda.
Recorrente:                            Junta de Julgamento
Assunto:                            IPTU
Autuante: Reinaldo Passos Moreira

Conselheiro relator Sr. Anisvaldo Bomfim Daltro
Recurso nº       089/2014
Processo nº  00599/2012
Recorrente:            Pedro Pereira do Nascimento
Recorrido:                               Junta de Julgamento 
Assunto:                                    Revisão do Imóvel

Recurso nº 090/2014
Processo 04258/2012
Recorrente: Fabricio de Oliveira Cortes
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Revisão do Imóvel

Recurso nº 091/2014
Processo 04380/2011
Recorrente: Rita Cassia 
Andrade de Almeida 
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Revisão

Recurso nº 092/2014
Processo 06511/2013
Recorrente: Geova Alves Brito 
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Cancelamento de Inscrição

Recurso nº 093/2014
Processo 15774/2012
Recorrente: Zilah Candida Azevedo Farias  
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Cancelamento de Inscrição

Recurso nº 094/2014
Processo 06560/2011
Recorrente: Joselita Moraes de Araujo
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto:         Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Recurso nº 095/2014
Processo 08240/2013
Recorrente: Moacyr Fernandes de Oliveira e Geraldo 
Bezerra Homem
Recorrido:            Junta de Julgamento
Assunto:       Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos 

Lima 
Recurso nº 068/2014
Processo nº 11979/2013
Recorrente: Rivaleno Ribeiro Amancio Costa
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto:   Cancelamento de Cobrança Tributos Indevido

Recurso nº 069/2014
Processo nº 07370/2013
Recorrente: Roberto Ibrahim 
Vehbe
Recorrido: Junta de 
Julgamento
Assunto:     Cancelamento de Cobrança Tributos Indevido

Recurso nº 071/2014
Processo nº 01510/2013
Recorrente: Alberto da Silva Assis
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto:   Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Recurso nº 080/2014
Processo nº 12217/2013
Recorrente: Michel Santos Garzedin
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Cancelamento de Tributo

Recurso nº 084/2014
Processo nº 07882/2013
Recorrente: Jose Luis Oliveira Batista
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto:      Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Conselheiro relator Dr. Dalton Cavalcante Reis 
Recurso nº       073/2014
Processo nº  13989/2007
Recorrente:            Walter Ney Oliveira Lima
Recorrido:                           Junta de Julgamento 
Assunto:                                    Baixa do CGA
Recurso nº       074/2014
Processo nº  02039/2009
Recorrente:           Gilson Oliveira dos Santos
Recorrido:                         Junta de Julgamento 
Assunto:                                    
Recadastramentos de Dados de Contribuinte

Recurso nº       078/2014
Processo nº  14780/2013
Recorrente:            Diana Madureira Rodrigues
Recorrido:                           Junta de Julgamento 
Assunto:           Revisão de Cálculos de Impostos e Taxas

Recurso nº       079/2014
Processo nº  18483/2012
Recorrente:          Jose Osmario dos Santos Conceição
Recorrido:                             Junta de Julgamento 
Assunto:                       Baixa de Inscrição Mobiliária

Recurso nº       082/2014
Processo nº  16107/2012
Recorrente:                         Jose Alves da Silva
Recorrido:                              Junta de Julgamento 
Assunto:            Revisão de Cálculos de Impostos e Taxas

Recurso nº       083/2014

PÁGINA 10 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº   561 - de 29 de Março a 04 de Abril de 2014 - 



Processo nº  06701/2012
Recorrente:            João Nunes 
Gomes
Recorrido:                            Junta de Julgamento 
Assunto:                         Cancelamento de Tributo

Camaçari – BA, 31 de março de 2014

Cátia dos Passos Veloso
Presidente do Conselho

  Edinalva Farias da Silva
Secretaria do Conselho

PORTARIA Nº 30 / 2014
DE 18 DE MARÇO DE 2014

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto Nº 
4.365/2007 e pelo o que confere a Lei Municipal Nº 
913/2008, de 03 de novembro de 2008, Resolução 
CEPRAM Nº 3.925, de 30 de janeiro de 2009, e Resolução 
CEPRAM Nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo Nº 20.950/2013, de 06 de novembro de 
2013, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de  dois anos, à ASE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS LTDA., inscrita no CNPJ Nº 
73.445.108/0001-61, no endereço na BA 512 - Via COPEC, 
S/N, Santo Antônio, na Zona de Expansão Prioritária - ZEP 1, 
da Macrozona CA-ZU.1- Distrito  Sede, Camaçari-BA, 
conforme Lei Municipal Nº 866/2008, de 11 janeiro de 2008, 
para a atividade de  comércio varejista de combustíveis e 
lubrificantes (gasolina, etanol, diesel e lubrificantes), para 
veículos automotores, com movimentação mensal estimada 
em até 60m³, lavagem de veículos e serviços de troca de 
óleo, lanchonete e delicatessen. Esta licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação vigente e 
dos seguintes condicionantes: I - operar o empreendimento 
conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT; II - 
realizar a caracterização dos efluentes destinados às caixas 
separadoras água-óleo em dois pontos, cada uma, antes e 
depois do tratamento; III - monitorar os efluentes utilizando 
os parâmetros, pH, DQO, óleos, graxas e sólidos em 
suspensão; IV - apresentar semestralmente à CMA/SEDUR, 
os resultados das análises realizadas, contemplando 
cálculos de eficiência de remoção de poluentes da caixa 
separadora, além de conclusões e recomendações 
referentes aos parâmetros analisados; V - encaminhar as 
águas da lavagem de veículos para caixa separadora água e 

óleo; VI - Encaminhar o esgoto doméstico para fossa séptica 
com sumidouro, de acordo com a NBR 7229 ABNT; VII -  
manter em seus arquivos a documentação comprobatória 
do serviço de manutenção da fossa; VIII - armazenar o óleo 
queimado em tanque subterrâneo estanque ou em 
recipiente disposto em área pavimentada e coberta e 
posteriormente, encaminhá-lo para empresa de refino 
licenciada, conforme estabelecido na Resolução CONAMA 
N° 362/05; IX - manter em seus arquivos, à disposição da 
fiscalização, documentação comprobatória do destino do 
óleo queimado; X - apresentar no prazo de 60 dias, Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, com as 
soluções de gestão para equipamentos eletrônicos 
defeituosos, estopas usadas, lâmpadas fluorescentes 
queimadas, papel de escritório, oleosos gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, além de 
informações quanto a quantidade, classe, local de geração, 
acondicionamento/armazenamento e destinação final de 
cada um deles; XI - armazenar os resíduos sólidos, isentos 
de óleo ou produtos químicos, em recipientes fechados, em 
área coberta, encaminhando-os para coleta do serviço de 
limpeza pública municipal, sendo proibido a queima ou 
disposição aleatória; XII - promover previamente ao 
descarte ou reutilização das embalagens de lubrificantes, o 
completo escoamento dos resíduos, através de perfuração e 
amassamento, impossibilitando a sua reutilização; XIII - 
apresentar no prazo de 90 dias, para a aprovação da 
CMA/SEDUR, Plano de Prevenção de Riscos Ambientais - 
PPRA; XIV - apresentar as notas fiscais de compra dos 
tanques de armazenamento, inclusive do tanque  de óleo 
queimado. XV - manter atualizado e em local visível de fácil 
acesso, os relatórios de manutenção preventiva dos 
equipamentos, inspeção da integridade física e 
estanqueidade de armazenamento e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergências; XVI - 
manter em condições adequadas de funcionamento, os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, transbordamentos, corrosão em tanques 
subterrâneos e tubulações, de acordo com as Normas 
Técnicas da ABNT; XVII - instalar e operar adequadamente 
caixas separadoras água e óleo, nas áreas de 
abastecimentos, lavagens de veículos e troca de óleo; XVIII - 
o óleo retido e coletado periodicamente deverá ser enviando 
para  re-refino por empresas com Licença Ambiental e 
credenciadas pela ANP; XIX - informar imediatamente à 
SEDUR, quando da ocorrência de vazamentos, 
promovendo a remediação de toda a área contaminada; XX - 
realizar apenas descarga selada, nas operações de 
transferência de combustíveis dos caminhões para os 
tanques subterrâneos, mantendo as câmaras de contenção 
permanentemente l impas e secas, bombeando 
imediatamente para os tanques o combustível que 
eventualmente derramar quando do descarregamento; XXI -
dispor cópia do Plano de Emergência, em local visível e de 
fácil acesso, para fins de fiscalização e no caso de situação 
de risco; XXII - realizar treinamento especifico com os 
funcionários, para procedimentos em caso de situações 
emergenciais; XXIII - requerer previamente à SEDUR a 
competente licença, no caso de alteração do projeto 
apresentado. 

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MARÇO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA                                                
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 31 / 2014
DE 18 DE MARÇO DE 2014

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 
4.365/2007 e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03 de novembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 3.925, 
de 30 de janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM nº 
4.046/2010, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 3.879/2012, de 26 de janeiro de 2012, 

RESOLVE:
Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de dois anos, à LOFTS PLANEJAMENTO 
E INCORPORAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
04.312.599/0001-50, com sede na Avenida Santos Dumont, 
Nº 2.774, Loja 19, Shopping Ponto Verde, KM 2,5, Estrada 
do Coco, Lauro de Freitas - BA, para implantação de um 
empreendimento do tipo condomínio residencial, localizado 
na Rua do Bosque, Lote 08, Colônia Boa União, Distrito de 
Abrantes, Camaçari - BA, inserido na Zona de Expansão 
Controlada – ZEC 6 da Macrozona Urbana de Catu de 
Abrantes, AB - ZU 2, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008. O empreendimento possui área total de 
18.799,50 m² e é composto de 69 unidades com 02 
pavimentos, área de lazer com piscina, salão de festas, 
apoio administrativo, estacionamento com 73 vagas e 
guarita, sendo a área total construída de 8.300,43m²; área 
ocupada de 4.155,21m²; área permeável de 11.279,70m²; 
área verde de uso comum de 3.886,93m²; Área de 
Preservação Permanente – APP de 6.291,29m². Esta 
licença está sendo concedida, mediante o cumprimento da 
legislação vigente, do Termo de Ajuste de Conduta - TAC, 
firmado em 21 de novembro de 2013, pelo empreendedor, 
junto a esta SEDUR, sob a interveniência do Ministério 
Público do Estado da Bahia, para regularização do 
empreendimento, e dos seguintes condicionantes: I - adotar 
os critérios e procedimentos necessários para a gestão 
adequada da obra, disciplinando as seguintes ações, de 
forma a minimizar os impactos durante a fase de construção 
civil: a) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obras, para serem 
coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) 
destinar o entulho gerado no canteiro de obras para 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido pela 
LIMPEC e SEDUR; c) é proibido o lançamento de resíduos 
de qualquer natureza, nos corpos hídricos e/ou em qualquer 
outro local não licenciado; d) atender o estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, quanto 
à redução, recuperação, reutilização e reciclagem de 

 

resíduos sólidos; II - implantar: a) projeto paisagístico na 
área do empreendimento, priorizando o uso de espécies 
nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo com termo de 
referência de arborização urbana; b) programa de educação 
ambiental, voltado para comunidade do entorno do 
Condomínio, contemplando a gestão dos resíduos, 
priorizando ações de sustentabilidade ambiental; c) 
apresentar, no prazo de noventa  dias, o projeto aprovado 
pela EMBASA, para abastecimento de água e esgotamento 
sanitário; d) projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de  velocidade; e) apresentar, no 
prazo de  trinta dias, o Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil - 
P C M A T ;  I I I  -  A t e n d e r  a o s  p a r â m e t r o s  
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município; IV - não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente - APP, sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou 
causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação de 
corpos hídricos, conforme estabelece a legislação 
vigente;  V - apresentar à CMA/SEDUR, Plano de 
Recuperação de Área Degradada – PRAD, contemplando 
principalmente a recuperação da faixa de preservação 
permanente, dentro da área de abrangência do 
empreendimento; VI - apresentar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais, visando garantir o atendimento 
das normas técnicas pertinentes; VII - garantir a 
estanqueidade das unidades que compõem o sistema de 
esgotamento sanitário; VIII - Atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de Orientação 
Prévia – AOP de Projeto, nº 13/2014, de 10 de fevereiro de 
2014, emitida através de processo administrativo nº 
5222/2013, de 10 de março de 2014, por esta SEDUR; XIV - 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de setembro de 
2008.

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

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

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

 GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MARÇO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA                                                
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

MARINALVA SANTOS DA CRUZ

COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE
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PORTARIA Nº. 32 / 2014
DE 20 DE MARÇO DE 2014

“Retifica a Portaria de nº. 87/2011, referente ao 
oProcesso Administrativo n . 13974/2011, na 

forma que indica”. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 

otendo em vista o que consta no Processo Administrativo n . 
13.974/2011, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Retifica a Portaria de nº. 87/2011 de 19 de dezembro 
ode 2011, referente ao Processo Administrativo n . 

13974/2011.
Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 5 (cinco)  
anos, à EUROPACKNE NORDESTE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob n°. 07.308.402/0001-05, com sede na 
Rua do Cobre, s/n Lote 21 Quadra VI, Pólo de Apoio, no 
município de Camaçari, para sua unidade industrial de 
produtos termoplásticos, com capacidade para fabricar 
1.500 toneladas/mês de filmes termoplásticos, nesse 
mesmo local e município, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: [...].”

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
válida pelo prazo de 5 (cinco)  anos, à EUROPACKNE 
NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
TERMOPLÁSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
07.308.402/0001-05, com sede na Rua do Cobre, s/n, Lote 
21, Quadra VI, Pólo de Apoio, no município de Camaçari, 
para sua unidade industrial de produtos termoplásticos, com 
capacidade para fabricar 2.200 toneladas/mês de filmes 
termoplásticos, nesse mesmo local e município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: [...].”
Art. 2° - Esta Portaria em nada altera a data de validade da 
licença ambiental em cotejo.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE MARÇO DE 2014.

NA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 33 / 2014
DE 20 DE MARÇO DE 2014

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4.365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de 
novembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, e Resolução CEPRAM nº 4.046 de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo Nº 1.827/2013, de 
29/01/2013, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de três anos, à CLARO S/A, inscrita no 
CNPJ sob Nº 40.432.544/0081-21, com sede no(a) na Av. 
Tancredo Neves, n°450, Edf. Suarez Trade, sala 2401, 
Caminho das Árvores, Salvador/BA, para regularização da 
Estação Radio Base (ERB) de ID BACAR17_A, (56,15 
dBm), ocupando uma área de 120,00m², situada na Via 
Atlântica (BA 530),Km 09, Área interna da Cetrel, Pólo 
Industrial no município de Camaçari/BA, Coordenadas 
geográfica: Lat.: 12°41'13.3”, Long.:38°13'19.6”, nesse 
mesmo local e município, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - Manter
a torre protegida e delimitada de forma a impedir o acesso de 
pessoas e animais e constar no local a sinalização de 
advertência de exposição à radiação eletromagnética, 
informando também as distâncias de afastamento mínimo 
recomendadas e os números de telefones gratuitos para 
contato com a operadora, a Agencia Nacional de 
Telecomunicação (ANATEL) e a SEDUR; II - Dispor de 
sistema de proteção contra as descargas atmosféricas, 
conforme a NBR 5.419 e suas revisões; III - Na área de 
influência da ERB, considerando os usos existentes ou a 
serem instalados, atender os seguintes padrões: a) em 
hospitais, creches, escolas, centros comerciais e clínicas 
médicas que utilizam equipamentos suscetíveis a 
interferências eletromagnéticas, o nível de radiação não 
poderá ultrapassar os seguintes valores: 1,94 V/m ou 0,01 
W/m²; b) em qualquer unidade habitacional, o nível de 
radiação não poderá ultrapassar os seguintes valores: 9,0 
V/m ou 0,21 W/m²; c) a instalação de estações rádio-base e 
equipamentos de telefonia sem fio deve respeitar a distância 
mínima de 02 (dois) metros, medidos do ponto mais próximo 
do pé da torre, até qualquer limite do terreno ou unidade 
habitável; d) a empresa responsável pelo serviço de 
telefonia deverá fornecer aos responsáveis pelo imóvel, 
material informativo (cartilhas/cartazes/panfletos, etc.) 
sobre o perigo da permanência de pessoas nas 
proximidades da antena; IV - Executar programa de 
informação para a comunidade local, divulgando os 
possíveis efeitos da atividade, de forma a esclarecer a 
população quanto a exposição à radiação eletromagnética, 
mediante palestras, distribuição de folhetos ou outros 
instrumentos de comunicação contendo, no mínimo: 
informações sobre a estação, perigos de permanência de 
pessoas nas proximidades das antenas e número telefônico 
para que a comunidade possa dirimir suas dúvidas; V - As 
medições para avaliação das radiações devem ser 
realizadas dentro da faixa de 100 KHz a 3 GHz. Caso o valor 
medido esteja acima do especificado deverão ser tomadas 
medidas para adequação à faixa de operação utilizada pela 
empresa; VI - Respeitar as Áreas de Preservação 
Permanente - APP; VII - Indenizar ou reparar os danos ao 
meio ambiente causados pelo empreendimento, 
independentemente da existência de culpa, conforme 
previsto na Constituição Federal e Estadual, bem como nos 
demais instrumentos legais e normativos aplicáveis à 
espécie; VIII - Fazer com que seus prepostos, funcionários e 
outros sob sua responsabilidade cumpram o estabelecido 
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neste documento; IX - Permitir livre acesso à área do 
empreendimento, a qualquer tempo, aos funcionários da 
SEDUR, no exercício das suas funções de vistoria e 
fiscalização, devendo disponibilizar, quando requerido, os 
documentos relativos à regularidade ambiental do 
empreendimento, entre outros, os abaixo relacionados: a) 
Laudo Radiométrico Prático, atualizado anualmente, 
contendo a avaliação das radiações com base nas medições 
de níveis de densidades de potência, com médias 
calculadas em qualquer período de 6 (seis) minutos, que 
reflita a situação de pleno funcionamento da ERB, ou seja, 
quando todos os canais estiverem em operação, inclusive os 
das operadoras compartilhadoras do site; b) Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional 
responsável pelas medições referidas no item a); c) 
Certificado de calibração do equipamento utilizado para as 
medições de níveis de densidades de potência; d) Laudo 
Radiométrico Teórico, com estimativa dos níveis máximos 
de densidades de potências, constando, quando for o caso, 
a geometria do lóbulo principal das antenas instaladas sobre 
a edificação em relação às vizinhanças num raio mínimo de 
30 (trinta) metros em relação à antena instalada; e) 
Diagrama de Radiação Eletromagnética; f) Programa de 
Monitoramento da ERB e respectivos relatórios de 
acompanhamento obedecendo a per iodic idade 
estabelecida; g) Licença de Funcionamento emitida pela 
ANATEL; (quando em operação); X - Requerer previamente 
a SEDUR a competente Licença, no caso de alteração do 
projeto apresentado, conforme Art. 45 °, inciso IV da Lei n° 
10.431 de 20/12/06.

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE MARÇO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 034 / 2014
DE 20 DE MARÇO DE 2014

“ D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
remembramento de 06 glebas, sendo uma 
gleba com 1.450,00m² e cinco glebas com 
1.000,00m² cada, localizadas na Rua Quatro 
Irmãos, Fonte da Caixa, neste Município, 
totalizando uma nova área de 6.450,00m², e 
seu posterior desmembramento em 03 novas 
áreas, na forma que indica.”

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda 
Decreto Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 

otendo em vista o que consta no Processo Administrativo n  
10.684/2011, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,                     RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o remembramento de 06 glebas, 
sendo uma gleba com 1.450,00m² e cinco glebas com 
1.000,00m² cada, localizadas na Rua Quatro Irmãos, Fonte 
da Caixa, neste Município, em uma nova área de 
6.450,00m², e seu posterior desmembramento em 03 novas 
áreas de 3.228,00m², 1.422,00m² e 1.800,00m², na forma 
que indica:

Parágrafo único – As glebas ora desmembradas são de 
propriedades do Sr. Manuel Meireles dos Santos, se 
encontram devidamente registradas no Cartório do 1º Ofício 
da Comarca de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de nº. 
25.299, datada de 24 de setembro de 2008 e nº. 25.300, 
datada de 24 de setembro de 2008.
Art. 2° - A situação atual das glebas está assim descrita:

GLEBA Nº 01
· 20,00m de frente para a Rua Dom Pedro I;
· 40,00m de fundo, limitando-se com as Glebas nº 04 

e nº 30;
· 53,00m do lado direito, limitando-se com a Rua do 

Imperador;
· 50,00m, do lado esquerdo, limitando-se com a 

Gleba nº 02;
· Área total 1.450,00m².

GLEBA Nº 02
· 20,00m de frente para a Rua Dom Pedro I;
· 20,00m de fundo, limitando-se com a Gleba nº 04;
· 50,00m do lado direito, limitando-se com a Gleba nº 

01;
· 50,00m, do lado esquerdo, limitando-se com a 

Gleba nº 03;
· Área total 1.000,00m².

GLEBA Nº 03
· 20,00m de frente para a Rua Dom Pedro I;
· 20,00m de fundo, limitando-se com a Gleba nº 04;
· 50,00m do lado direito, limitando-se com a Gleba nº 

02;
· 50,00m, do lado esquerdo, limitando-se com a Rua 

Dom Pedro I;
· Área total 1.000,00m².

GLEBA Nº 04
· 20,00m de frente para a Rua Dom Pedro I;
· 20,00m de fundo, limitando-se com a Gleba nº 30;
· 50,00m do lado direito, limitando-se com parte da 

Gleba 01, 02 e 03;
· 50,00m, do lado esquerdo, limitando-se com a 

Gleba nº 05;
· Área total 1.000,00m².

GLEBA Nº 05
· 20,00m de frente para a Rua Dom Pedro I;
· 20,00m de fundo, limitando-se com parte da Gleba 

nº 30;
· 50,00m do lado direito, limitando-se com a Gleba nº 

04;
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· 50,00m, do lado esquerdo, limitando-se com a 
Gleba nº 06;

· Área total 1.000,00m².
GLEBA Nº 30

· 43,00m de frente para a Rua do Imperador;
· 50,00m de fundo, limitando-se com as Glebas nº 04 

e 05;
· 45,00m do lado direito, limitando-se com a Gleba nº 

29;
· 40,00m, do lado esquerdo, limitando-se com a 

Gleba nº 01;
· Área total 1.000,00m².

SITUAÇÃO UNIFICADA
· 96,00m de frente para a Rua do Imperador;
· 90,00m de fundo, limitando-se com a Rua Dom 

Pedro I;
· 95,00m do lado direito, limitando-se com as Glebas 

nº 06 e 29;
· 60,00m, do lado esquerdo, limitando-se com a Rua 

Dom Pedro I;
· Área total 6.450,00m².

Art. 3° - As glebas ora desmembradas ficam assim descritas 
e caracterizadas:
GLEBA RESULTANTE A

· 75,00m de frente para a Rua do Imperador;
· 70,00m de fundo, limitando-se com a Gleba 

Resultante C;
· 67,22m do lado direito, limitando-se com a Gleba 

Resultante B;
· 40,00m, do lado esquerdo, limitando-se com a Rua 

Dom Pedro I;
· Área total 3.228,00m².

GLEBA RESULTANTE B
· 21,00m de frente para a Rua do Imperador;
· 20,00m de fundo, limitando-se com a Gleba 

Resultante C;
· 75,00m do lado direito, limitando-se com as Glebas 

nº 06 e 29;
· 67,22m, do lado esquerdo, limitando-se com a 

Gleba Resultante A;
· Área total 1.422,00m².

GLEBA RESULTANTE C
· 90,00m de frente para a Rua do Imperador;
· 90,00m de fundo, limitando-se com as Glebas 

Resultantes A e B;
· 20,00m do lado direito, limitando-se com a Rua Dom 

Pedro I;
· 20,00m, do lado esquerdo, limitando-se com a 

Gleba nº 06;
· Área total 1.800,00m².

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

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE MARÇO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 35 / 2014
DE 20 DE MARÇO DE 2014

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4.365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de 
novembro de 2008, Resolução CEPRAM Nº 3.925, de 30 de 
janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM Nº 4.046/2010, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo Nº 18.568/2013, de 24 
de setembro de 2013, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de dois anos, à ROTMA CONSTRUTORA 
LTDA., inscrita no CNPJ sob Nº 05.290.199/0001-53, com 
endereço na Avenida Desembargador Ponciano de Oliveira, 
s/n, Centro, Distrito Sede, Camaçari-BA, para a implantação 
de empreendimento habitacional, do tipo apartamento, 
inserido na Zona Central – ZCEN, da  Macrozona Urbana de 
Camaçari CA-ZU.1, conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008. O empreendimento possui área total de 
1.500,00m² e é composto de 01 bloco, 01 pavimento térreo, 
10 pavimentos superiores e subsolo, sendo a área total 
construída de 6.311,89 m², área ocupada de 459,73 m², área 
permeável de 391,41 m², área verde de uso comum de, 
347,05 m² e estacionamento com 83 vagas. Esta Licença 
está sendo concedida, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - adotar 
os critérios e procedimentos necessários para a gestão 
adequada da obra, disciplinando as seguintes ações, de 
forma a minimizar os impactos durante a fase de construção 
civil: a) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obras, para serem 
coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo para unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido pela 
LIMPEC e SEDUR; c) é proibido o lançamento de resíduos 
de qualquer natureza, nos corpos d'água e/ou em qualquer 
outro local não licenciado; d) atender o estabelecido na 
Resolução CONAMA, Nº 307, de 05 de julho de 2002, 
quanto à redução, recuperação, reutilização e reciclagem de 
resíduos sólidos; e) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistema de tratamento 
de efluente doméstico e destinar o efluente coletado, 
somente para unidades de tratamento licenciada; f) adquirir 
substância mineral para construção do empreendimento, 
somente quando proveniente de jazidas licenciadas; g) 
evitar execução de obras e/ou movimentação de 
equipamentos em horários noturnos; h) fornecer e fiscalizar 
o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI, aos funcionários da obra, de acordo com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho, Nº 006/78; i) 
promover a umidificação da área de terraplanagem e das 
vias de acesso, a fim de minimizar a geração de poeira 
provocada pelo tráfego de máquinas e veículos, mantendo 
documentação comprobatória da fonte de abastecimento de 
água no empreendimento; j) na conclusão do 
empreendimento, remover todas as instalações do canteiro 
de obras e recuperar as  áreas atingidas pelas instalações; II 
- implantar: a) projeto paisagístico na área do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas do 
bioma da Mata Atlântica, de acordo com termo de referência 
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de arborização urbana; b) programa de educação ambiental, 
voltado para os funcionários da obra, contemplando a 
gestão dos resíduos, priorizando ações de sustentabilidade 
ambiental; c) apresentar, no prazo de noventa  dias, o 
projeto aprovado pela EMBASA, para abastecimento de 
água e esgotamento sanitário; d) projeto de drenagem de 
águas pluviais, contemplando redutores de  velocidade; e) 
apresentar, no prazo de  trinta dias, o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil - PCMAT; III - apresentar, no prazo de  
cento e vinte dias, Projeto de Combate a Incêndio, aprovado 
pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia ou Defesa 
Civil do Município; IV - implantar de imediato, as placas de 
sinalização e advertência em pontos estratégicos dentro e 
fora da área de trabalho, principalmente nas interações dos 
acessos existentes, para alertar quanto ao tráfego de 
máquinas e veículos pesados. Os dispositivos de 
sinalização devem ser mantidos em perfeito estado de 
conservação; V - obter, no prazo de trinta dias, a 
manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 
SEDUR, quanto à supressão de vegetação; VI - apresentar, 
no prazo de noventa dias, outorga de água, emitida pelo 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA do 
Estado da Bahia, em caso de: utilização de poços ou fontes 
naturais, lançamento de efluente em corpo hídrico e 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais; VII - Não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente - APP, sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano à faixa de preservação de corpos 
hídricos, conforme estabelece a legislação vigente; VIII - 
apresentar, no prazo de sessenta dias, à CMA/SEDUR, 
Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, 
contemplando principalmente a recuperação da faixa de 
preservação permanente, dentro da área de abrangência do 
empreendimento; IX - garantir a estanqueidade das 
unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; X - Atender aos parâmetros urbanísticos e 
ambientais vigentes e demais disposições contidas nas 
normas e regulamentos administrativos deste Município, 
conforme estabelecido na Análise de Orientação Prévia - 
AOP de Projeto, emitida através do Processo Administrativo 
Nº 11406/2013, de 06 de junho de 2013,  por esta SEDUR; XI 
- Requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de 
setembro de 2008.

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE MARÇO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ

COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 036 / 2014
DE 20 DE MARÇO DE 2014

“ D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de 01 gleba de terra 
medindo 43.635,35m² em 06 (seis) glebas com 

228.997,42m², 3.594,30m , 5.260,86m², 
2 2 21.909,52m , 1.944,97m , 1.928,28m , 

respectivamente, localizada na rodovia BA – 
535 (Via Parafuso), neste Município, na forma 
que indica.”

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda 
Decreto Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 

otendo em vista o que consta no Processo Administrativo n . 
02706/2014, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o desmembramento de 01 gleba de 
terra medindo 43.635,35m² em 06 (seis) glebas com 

2 228.997,42m², 3.594,30m , 5.260,86m², 1.909,52m , 
2 21.944,97m , 1.928,28m , respectivamente, localizada na 

rodovia BA – 535 (Via Parafuso), neste Município, na forma 
que indica:

Parágrafo único – A gleba de terra a ser desmembrada é de 
propriedade da ICAL PARTICIPAÇÕES S/A, e se encontra 
devidamente registrada no Cartório do 2º Ofício de Registro 
de Imóveis da Comarca de Camaçari – Bahia, sob a 
matrícula de nº. 18.094, datada de 05 de novembro de 1991.
Art. 2° - A situação atual da gleba está assim descrita e 
caracterizada:

LOTE 6
CONFRONTAÇÕES DO TERRENO
NORTE: Lote 1;
LESTE: Faixa de domínio da Rodovia BA-535 (Via 
Parafuso);
SUL: War Patrimonial Ltda, Coelba S/A.;
OESTE: Lote 1.

DESCRITIVO DO PERÍMETRO
Partindo-se do V.0 (vértice zero) de coordenadas planas 
UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), com valores iguais a N= 
8.594.490,2048m e E= 575.497,0360m, situado em uma 
cerca existente, tendo como confrontante a faixa de domínio 
da rodovia BA-535 (Via Parafuso), seguiu-se através da 
referida cerca obtendo-se quatro alinhamentos 
consecutivos com os seguintes azimutes verdadeiros e 
distâncias: V.0/V.1 = 184°56'42" e 12,74m; V.1/V.2 = 
185°47'07" e 9,24m; V.2/V.3 = 184°57'26" e 166,66m; V.3/V.4 
= 184°36'32" e 29,19m; Daí, abandonando-se a 
confrontação com a faixa de domínio da rodovia BA-535 (Via 
Parafuso) e passando a limitar-se com a propriedade 
pertencente à Companhia de Eletricidade do Estado da 
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Bahia S/A (COELBA), seguiu-se através de uma cerca 
existente, obteve-se três alinhamentos consecutivos com os 
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.4/V.5 = 
287°56'24" e 32,41m; V.5/V.6 = 288°33'35" e 116,72m; 
V.6/V.7 = 197°31'35" e 119,98m; Deste ponto, 
abandonando-se o limite com a propriedade da Coelba S/A, 
e passando-se a ter como confrontante as terras 
pertencentes à War Patrimonial Ltda – LUCAIA, seguiu-se 
por uma cerca existente, e com um azimute verdadeiro de 
288°14'16" e com uma distância de 47,03m, chegou-se ao 
V.8; Daí, passando a confrontar-se com os limites do Lote 1, 
seguiu-se por umlimite não materializado, obteve-se uma 
distância de 79,06m através de um arco de raio igual a 
3.010,75m, chegou-se ao V.9; Deste ponto, ainda 
confrontando-se com os limites do Lote 1, obteve-se uma 
distância de 22,93m e através de um arco de raio igual a 
32,00m, chegou-se ao V.10; Daí, mantendo-se com o 
mesmo confrontante citado anteriormente, obteve-se uma
distância de 36,45m e através de um arco de raio igual a 
25,00m, chegou-se ao V.11; Deste ponto, ainda mantendo 
como confrontante o citado Lote, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 22,93m e através 
de um arco de raio igual a 32,00m, chegou-se ao V.12; Daí, 
mantendo-se com o mesmo confrontante, obteve-se uma 
distância de 128,40m e através de um arco de raio igual 
3.010,75m, chegou-se ao V.13; Deste ponto, ainda 
mantendo-se como confrontante os limites do Lote 1, 
obteve-se uma distância de 17,08m e através de um arco de 
raio igual 12,00m, chegou-se ao V.14; Daí, ainda tendo como 
confrontante os limites do Lote 1, seguiu-se por um limite 
não materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
91°04'31" e com uma distância de 156,99m, chegou-se ao 
V.15; Deste ponto, ainda mantendo-se com o mesmo 
confrontante citado anteriormente, obteve-se uma distância 
de 20,48m e através de um arco de raio igual a 12,50m, 
alcançou-se o V.0, vértice
inicial da poligonal descrita, perfazendo-se uma área de 
43.635,35m² e um perímetro de 1.018,30m.
Art. 3° - A gleba ora desmembrada, resultará em seis áreas 
que ficam assim descritas e caracterizadas:

LOTE 6A
CONFRONTAÇÕES DO TERRENO
NORTE: Lote 01 (Eixo Viário 03); 
LESTE: Faixa de domínio da Rodovia BA-535 (Via 
Parafuso);
SUL: Coelba S/A, Lote 6B - ICAL Participações, Lote 6C - 
ICAL Participações;
OESTE: Lote 6B - ICAL Participações, Lote 6C - ICAL 
Participações, Lote 01 (Eixo Viário 02).

DESCRITIVO DO PERÍMETRO
Partindo-se do V.0 (vértice zero) de coordenadas planas 
UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), com valores iguais a N= 
8.594.490,2047m e E= 575.497,0360m, tendo como 
confrontante a faixa de domínio da rodovia BA-535 (Via 
Parafuso), seguiu-se através de um limite não materializado, 
obtendo-se quatro alinhamentos consecutivos com os 
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.0/V.1 = 
184°56'42" e 12,74m; V.1/V.2 = 185°47'07" e 9,24m; V.2/V.3 
= 184°57'26" e 166,66m; V.3/V.4 = 184°36'32" e 29,19m; 
Daí, abandonando-se a confrontação com a faixa de 
domínio da rodovia BA-535 e passando a limitar-se com a 
propriedade pertencente à Coelba S/A, seguiu-se através de 
uma cerca existente, obteve-se dois alinhamentos 
consecutivos com os seguintes azimutes verdadeiros e 
distâncias: V.4/V.5 = 287°56'24" e 32,41m; V.5/V.6 = 
288°33'35" e 69,29m; Deste ponto, abandonou-se a 
confrontação com a Coelba S/A, e passando a limitar-se 

com o Lote 6C, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se dois alinhamentos consecutivos, com os 
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: V.6/V.7 = 
0°00'00" e 66,21m; V.7/V.8 = 270°00'00" e 17,75m; Daí, 
passando a limitar-se com o Lote 6B, seguiu-se por um limite 
não materializado, obteve-se três alinhamentos 
consecutivos com os seguintes azimutes verdadeiros e 
distâncias: V.8/V.9 = 0°00'00" e 67,27m; V.9/V.10 = 
270°00'00" e 52,04; V.10/V.11 = 225°28'31" e 11,18m; Deste 
ponto, abandonando-se a confrontação com o Lote 6B e 
passando a limitar-se com o Lote 01 (Eixo Viário 02), seguiu-
se através de um limite não materializado, obteve-se uma 
distância de 66,91m, através de um arco de raio igual a 
3.010,75m, chegou-se ao V.12; Daí, passando-se a ter como 
confrontante o Lote 01 (Eixo Viário 03), seguiu-se por um 
limite não materializado, obteve-se uma distância de 
17,07m, através de um arco de raio igual a 12,00m, chegou-
se ao V.13; Deste ponto, mantendo-se com o mesmo, 
seguiu-se através de um limite não materializado, obteve-se 
um azimute verdadeiro de 91°04'28" e com uma distância de 
156,99m, chegou-se o V.14; Daí, mantendo a confrontação 
com o Lote 01 (Eixo Viário 03), seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 20,48m, através 
de um arco de raio igual 12,50m, alcançou-se o V.0, vértice 
inicial da poligonal descrita, perfazendo-se uma área de 
28.997,42m² e um perímetro de 795,44m.

LOTE 6B
CONFRONTAÇÕES DO TERRENO
NORTE: Lote 6A - ICAL Participações S/A;
LESTE: Lote 6A - ICAL Participações S/A;
SUL: Lote 6C - ICAL Participações S/A, Coelba S/A;
OESTE: Lote 01 (Eixo Viário 02).

DESCRITIVO DO PERÍMETRO

Partindo-se do V.0 (vértice zero) de coordenadas planas 
UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), com valores iguais a N= 
8.594.438,6926m e E= 575.363,9871m, seguiu-se através 
de um limite não materializado, tendo como confrontante o 
Lote 6A, obteve-se um azimute verdadeiro de 180°00'00" e 
com uma distância de 67,27m, chegou-se ao V.1; Daí, 
abandonou-se a confrontação com o Lote 6A, e passando a 
limitar-se com o Lote 6C, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
287°22'25" e com uma distância de 70,81m, chegou-se ao 
V2; Deste ponto, abandonou-se a confrontação com o Lote 
6C, e passando a limitar-se com o Lote 01 (Eixo Viário 02), 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se uma 
distância de 39,03m, através de um arco de raio igual a 
3.010,75m, chegou-se ao V.3; Daí, abandonou-se a 
confrontação com o Lote 01 (Eixo Viário 02), e passando a 
limitar-se com o Lote 6A, obteve-se dois alinhamentos 
consecutivos com os seguintes azimutes verdadeiros e 
distâncias: V.3/V.4 = 45°28'31" e 11,18m; V.4/V.0 = 90°00'00" 
e 52,04m, vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-se 
uma área de 3.594,30m² e um perímetro de 240,32m. 

LOTE 6C
CONFRONTAÇÕES DO TERRENO
NORTE: Lote 6B - ICAL Participações S/A, Lote 6A - ICAL 
Participações S/A;
LESTE: Lote 6A - ICAL Participações S/A;
SUL: Lote 6D - ICAL Participações S/A, Coelba S/A;
OESTE: Lote 01 (Eixo Viário 02).

DESCRITIVO DO PERÍMETRO

Partindo-se do V.0 (vértice zero) de coordenadas planas 
UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), com valores iguais a N= 
8.594.371,4267m e E= 575.381,7385m, seguiu-se através 
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de um limite não materializado, tendo como confrontante o 
Lote 6A, obteve-se um azimute verdadeiro de 180°00'00" e 
com uma distância de 66,21m, chegou-se ao V.1, ponto 
localizado em uma cerca existente; Daí, abandonou-se a 
confrontação com o Lote 6A, e passando a limitar-se com a 
propriedade pertencente à Coelba S/A, seguiu-se através da 
referida cerca existente, obteve-se um azimute verdadeiro 
de 288°33'35" e com uma distância de 47,44m, chegou-se 
ao V2; Deste ponto, passando a confrontar-se com o Lote 
6D, seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 289°16'29"  e com uma distância de 
40,87m, chegou-se ao V.3; Daí, abandonando-se a 
confrontação com o Lote 6D, e passando a limitar-se com o 
Lote 01 (Eixo Viário 02), obteve-se três alinhamentos 
consecutivos com os seguintes arcos e distâncias: V.3/V.4 = 
raio de 25,00m e um desenvolvimento de 15,12m; V.4/V.5 = 
raio de 32,00m e um desenvolvimento de 22,93m; V.5/V.6 = 
raio de 3.010,75m e um desenvolvimento de 22,46m; Deste 
ponto, abandonou-se a confrontação com a o Lote 01 (Eixo 
Viário 02), e passando a limitar-se com o Lote 6B, obteve-se 
um azimute verdadeiro de 107°22'25"  e com uma distância 
de 70,81m, chegou-se ao V.7; Daí, passando a confrontar-se 
com o Lote 6ª, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 90°00'00" e com uma 
distância de 17,75m, alcançou-se o V.0, vértice inicial da 
poligonal descrita, perfazendo-se uma área de 5.260,86m² e 
um perímetro de 303,59m. 

LOTE 6D
CONFRONTAÇÕES DO TERRENO
NORTE: Lote 6C - ICAL Participações S/A.;
LESTE: Coelba S/A.;
SUL: Lote 6E - ICAL Participações S/A.;
OESTE: Lote 01 (Eixo Viário 02).;

DESCRITIVO DO PERÍMETRO

Partindo-se do V.0 (vértice zero) de coordenadas planas 
UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), com valores iguais a N= 
8.594.320,3185m e E= 575.336,7683m, situado em um 
canto de cerca existente, seguiu-se pela citada cerca, tendo 
como confrontante a Coelba S/A, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 197°31'34" e com uma distância de 40,89m, 
chegou-se ao V.1; Deste ponto, abandonou-se a 
confrontação com a Coelba S/A, e passando a limitar-se 
com o Lote 6E, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 287°31'35" e com uma 
distância de 51,64m, chegou-se ao V.2; Daí, abandonando-
se a confrontação como o Lote 6E, e passando a limitar-se 
com o Lote 01 (Eixo Viário 02), seguiu-se por um limite não 
materializado, obtendo-se três alinhamentos consecutivos 
em arco: V.2/V.3: com raio de 3.010,75m e um 
desenvolvimento de 0,42m; V.3/V.4: com raio de 32,00m e 
um desenvolvimento de 22,93m; V.4/V.5: com raio de 
25,00m e desenvolvimento de 21,33m; Daí, passando a 
limitar-se com o Lote 6C, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
109°16'30" e com uma distância de 40,87m, alcançou-se o 
V.0, vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-se uma 
área de 1.909,52m² e um perímetro de 178,07m. 

LOTE 6E
CONFRONTAÇÕES DO TERRENO
NORTE: Lote 6D - ICAL Participações S/A.;
LESTE: Coelba S/A.;
SUL: Lote 6F - ICAL Participações S/A.;
OESTE: Lote 01 (Eixo Viário 02).

 DESCRITIVO DO PERÍMETRO

Partindo-se do V.0 (vértice zero) de coordenadas planas 
UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), com valores iguais a N= 
8.594.281,3264m e E= 575.324,4545m, situado em uma 
cerca existente, que limita a área em questão com a 
propriedade da Coelba S/A, seguiu-se pela referida cerca, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 197°31'34" e com uma 
distância de 38,64m, chegou-se ao V.1, ponto situado em 
uma cerca existente; Deste ponto, abandonou-se a 
confrontação com a Coelba S/A, e passando a limitar-se 
com o Lote 6F, seguiu-se por um limite não materializado, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 287°31'34" e com uma 
distância de 49,11m, chegou-se ao V.2; Daí, passando a 
confrontar-se com o Lote 01 (Eixo Viário 02), seguiu-se por 
um limite não materializado, obteve-se uma distância de 
38,72m, através de um arco de raio igual a 3.010,75m, 
chegou-se ao V.3; Deste ponto, abandonou-se a 
confrontação com o Lote 01 (Eixo Viário 02) e passando a 
limitar-se com o Lote 6D, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
107°31'35" e com uma distância de 51,64m, alcançou-se o 
V.0, vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-se uma 
área de 1.944,97m² e um perímetro de 178,12m. 

LOTE 6F
CONFRONTAÇÕES DO TERRENO
NORTE:Lote 6E - ICAL Participações S/A.;
LESTE: Coelba S/A.;
SUL:      War Patrimonial Ltda.;
OESTE: Lote 01 (Eixo Viário 02).

DESCRITIVO DO PERÍMETRO

Partindo-se do V.0 (vértice zero) de coordenadas planas 
UTM, Datum SAD 69/96 (SICAR), com valores iguais a N= 
8.594.244,4780m e E= 575.312,8177m, situado em uma 
cerca existente, que limita a área em questão com a 
propriedade da Coelba S/A, seguiu-se pela referida cerca, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 197°31'34" e com uma 
distância de 40,45m, chegou-se ao V.1, ponto situado em um 
canto de cerca existente; Deste ponto, abandonou-se a 
confrontação com a Coelba S/A, e passando a limitar-se 
com a WAR Patrimonial Ltda - Lucaia, seguiu-se pela 
referida cerca existente, obteve-se um azimute verdadeiro 
de 288°14'16" e com uma distância de 47,03m, chegou-se 
ao V.2; Daí, abandonou-se a confrontação com a WAR 
Patrimonial Ltda – Lucaia e passando a limitar-se com o Lote 
01 (Eixo Viário 02), seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 39,92m, através 
de um arco de raio igual a 3.010,75m, chegou-se ao V.3; 
Deste ponto, passando-se a ter como confrontante o Lote 
6E, seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 107°31'35" e com uma distância de 
49,11m, alcançou-se o V.0, vértice inicial da poligonal 
descrita, perfazendo-se uma área de 1.928,28m² e um 
perímetro de 176,51m. 

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

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE MARÇO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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PORTARIA Nº. 37 / 2014
DE 25 DE MARÇO DE 2014

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4.365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de 
novembro de 2008, Resolução CEPRAM Nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, e Resolução CEPRAM Nº 4.046/2010, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo Nº 3.081/2014, de 13 
de fevereiro de 2014, 

RESOLVE:

Art .  1.º  -  Conceder LICENÇA  AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à empresa, 
DEZESSETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA., inscrita no CNPJ  sob nº 08.570.678/0001-11, para 
implantação de um empreendimento, do tipo, condomínio de 
galpões, na BA 099, Estrada do Coco, Km 11, Distrito de 
Abrantes, Camaçari - BA, na Zona de Expansão de 
Comércio e Serviços - ZECS 1, da Macrozona Urbana de 
Catu de Abrantes - AB. ZU - 2, conforme Lei Municipal Nº 
866, de 11 de janeiro de 2008. O empreendimento possui 
área total de 20.000,00 m², e é composto de 12 galpões e 17 
lojas, área para estacionamento com 154 vagas, sendo a 

2área  construída de 8.950,00 m ; área ocupada de 8.950,00 
2m²; área verde de 4.069,94 m ; área permeável de 11.050,00 

m²; área de estacionamento e área para carga e descarga de 
7.023,47 m²; taxa de ocupação de 44%; índice de utilização 
de 0,45, taxa de permeabilidade de 56%. Esta portaria está 
sendo concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - Adotar os 
critérios e procedimentos necessários, para a gestão 
adequada da implantação do empreendimento, 
disciplinando as seguintes ações, de forma a minimizar os 
impactos durante a fase de construção: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
do canteiro de obra, para serem coletados pela Limpeza 
Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo à unidade de reaproveitamento, conforme 
critério a ser estabelecido pela LIMPEC e SEDUR; c) é 
proibido o lançamento de resíduos de qualquer natureza, 
nos corpos d'água e/ou em qualquer outro local não 
licenciado; d) atender o estabelecido pela Resolução 
CONAMA, Nº 307, de 05 de julho de 2002 quanto à redução, 
recuperação, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; 
e) instalar adequadamente, no canteiro de obras, conforme 
legislação vigente, sistema de tratamento de efluente e 
promover a limpeza dos mesmos somente com empresas 
certificadas; f) destinar o efluente coletado, somente para 
unidade de tratamento licenciada; g) adquirir substância 
mineral para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas; h) fornecer e fiscalizar o 
uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI, aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora Nº 006/78, do Ministério do Trabalho; i) na 
conclusão da obra, remover todas as instalações do canteiro 
e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II – 
apresentar, no prazo de sessenta dias, para a aprovação da 
SEDUR:  a )  p ro je to  pa isagís t ico  da área do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies do bioma 
da Mata Atlântica, conforme termo de referência de 
arborização urbana; b) Programa de Educação Ambiental - 

PEA, voltado para os funcionários da obra, contemplando a 
gestão dos resíduos, priorizando ações de sustentabilidade 
ambiental; III -  apresentar,  no prazo de sessenta dias, para 
a aprovação da SEDUR: a) projeto aprovado pela EMBASA, 
para abastecimento de água e esgotamento sanitário; b) 
projeto de drenagem de águas pluviais, contemplando 
redutores de velocidade; IV - apresentar, no prazo de 
sessenta dias, o Programa de Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT; V -  
implantar, de imediato, placas de sinalização e advertência, 
para alertar quanto ao tráfego de máquinas e veículos 
pesados, em pontos estratégicos, dentro e fora da área de 
trabalho, principalmente nas interações das vias de acesso; 
VI - os dispositivos de sinalização devem ser mantidos em 
perfeito estado de conservação; VII - apresentar, no prazo 
de noventa dias, outorga de água, emitida pelo Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA do Estado da 
Bahia, em caso de: utilização de poços ou fontes naturais, 
lançamento de efluentes em corpo hídrico e  construção de 
estruturas ou realização de obras em mananciais; VIII - 
apresentar, no prazo de trinta dias, o projeto de segurança e 
combate a incêndio, aprovado pelo Corpo de Bombeiros do 
Estado da Bahia ou pela Defesa Civil Municipal; IX - Não 
ocupar, nem modificar Área de Preservação Permanente - 
APP, sendo vedado: edificar, instalar equipamento e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à 
faixa de preservação de corpos hídricos, conforme 
estabelece a legislação vigente; X – Apresentar, no prazo de 
sessenta dias, Plano de Recuperação de Área Degradada – 
PRAD, a ser aprovado pela SEDUR, contemplando 
prioritariamente a faixa de APP, na área de abrangência do 
empreendimento; XI - Executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais, com acompanhamento técnico 
da obra - ATO, visando garantir o atendimento das normas 
técnicas pertinentes; XII - Atender aos parâmetros 
urbanísticos e ambientais vigentes, e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de Orientação 
Prévia – AOP de Projeto Nº 072/2013, emitida através de 
Processo Administrativo Nº 2168/2013, por esta SEDUR; 
XIII - Requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de 
setembro de 2008. 

 

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 25 DE MARÇO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PÁGINA 19PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº 561 - de 29 de Março a 04 de Abril de 2014 - 



MARINALVA SANTOS DA CRUZ

COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 38 / 2014
DE 25 DE MARÇO DE 2014

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4.365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de 
novembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 3.925, de 30 de 
janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 
de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo nº 21.199/2013, de 11 
de novembro de 2013,

RESOLVE:
Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de dois anos à KAROÁ ANDAIMES E 
EQUIPAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
04.786.197/0001-97, com sede na Av. Brigadeiro Alberto 
Costa Matos, nº 55, Galpão 02, Centro, Lauro de Freitas - 
BA, para construção de empreendimento urbanístico do tipo 
condomínio de galpões, com área total de 17.613,53 m², 
composto por dois blocos, A e B (com altura máxima de 
9,07m), sendo o bloco A: 09 galpões e Bloco B: 04 galpões; 
área de lazer, guarita, depósito de lixo e área para 

2estacionamento com 72 vagas. Área liquida de 14.810,62m ; 
área de preservação permanente de 2.802,91m2; área 

2 2ocupada de 5.259,80m ; área permeável de 12.353,73m ; 
2área construída existente 323,64m ; área a ser construída 

2 2de 4.936,16m ; área total construída de 5.259,80m ; área de 
2carga e descarga de 4.491,50m ; área verde de uso comum 

2de 7.508,96m ; localizado na área de terra remanescente do 
imóvel denominado "Sítio Gajirus", Jauá, Distrito de 
Abrantes, Camaçari - BA (coordenadas UTM: L. 582.361, E 
8.583,020). Esta portaria está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I -  Adotar os critérios e procedimentos 
necessários para a gestão adequada da obra, disciplinando 
as seguintes ações, de forma a minimizar os impactos 
durante a fase de construção civil: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
do canteiro de obras, para serem coletados pela Limpeza 
Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo para unidade de reaproveitamento, 
conforme critério estabelecido pela LIMPEC; c) é proibido o 
lançamento de resíduos de qualquer natureza, nos corpos 
d'água e/ou em qualquer outro local não licenciado; d) 
atender o estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 
05 de julho de 2002, quanto à redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; e) instalar 
adequadamente no canteiro de obras, conforme legislação 
vigente, sistemas de tratamento de efluente doméstico e 
destinar o efluente coletado, somente para unidades de 
tratamento licenciada; f) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento, somente quando 
proveniente de jazidas licenciadas; g) evitar a execução de 
obras e/ou movimentação de equipamentos em horários 
noturnos: h) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI, aos 
funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho, nº 006/78; i) promover a umidificação 
da área de terraplanagem e das vias de acesso, a fim de 
minimizar a geração de poeira provocada pelo tráfego de 
máquinas e veículos, mantendo a documentação 

comprobatória da fonte de abastecimento de água no 
empreendimento; j) na conclusão do empreendimento, 
remover todas as instalações do canteiro de obras e 
recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II - Promover 
treinamento dos funcionários quanto à aplicação dos 
Programas de Educação Ambiental – PEA e do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil – 
PGRSCC; III - Implantar: a) projeto paisagístico na área do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas; b) 
programa de educação ambiental, com ênfase na gestão 
adequada de resíduos, com prioridade para a não geração, 
e, secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos, a segregação na fonte e o 
acondicionamento adequado, além de ações de 
sustentabilidade ambiental; c) projeto de segurança e 
combate a incêndio da empresa; d) projeto de drenagem de 
águas pluviais, contemplando redutores de velocidade; IV - 
não ocupar nem modificar Área de Preservação 
Permanente - APP, sendo vedado: edificar, instalar 
equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar qualquer 
tipo de dano à faixa de preservação de corpos hídricos 
conforme estabelece a legislação vigente; V - Executar os 
projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
de drenagem de águas pluviais, com acompanhamento 
técnico da obra - ATO, visando garantir o atendimento das 
normas técnicas pertinentes; VI - apresentar à 
CMA/SEDUR, antes do início das obras de implantação do 
empreendimento: a) projeto para o canteiro de obras com 
infraestrutura provisória adequada, destacando as medidas 
preventivas e corretivas dos impactos ambientais inerentes 
às atividades; VII - apresentar à CMA/SEDUR, no prazo de 
noventa dias: a) projeto aprovado pela EMBASA para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário; b) outorga 
de água, emitida pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, em caso de: 
utilização de poços ou fontes naturais; lançamento de 
efluente em corpo hídrico e construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; VIII - realizar a 
implantação do empreendimento, fundamentado nas 
características geológicas e hidrogeológicas locais e 
regionais; IX - manter a área de descanso dos funcionários 
em condições de higiene adequadas; X - as atividades a 
serem instaladas nas edificações deliberadas por esta 
Portaria, deverão ser também submetidas ao licenciamento 
ambiental de acordo com o tipo e porte da atividade; XII -
atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido na 
Análise de Orientação Prévia – AOP nº 026/2013, de 27 de 
março de 2013, emitida por esta SEDUR através do 
Processo Administrativo nº 19.548/2012, de 11 de outubro 
de 2012; XIII - comunicar de imediato à SEDUR, a 
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente 
o meio ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis;
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de  competênc ia  da Secre tar ia  de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, quando 
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. 
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA. 
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Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 25 DE MARÇO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 007/2014
DE 02 DE JANEIRO DE 2014

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, institui a COMISSÃO TÉCNICA DE 
ANÁLISE DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS HABILITADAS NO 
CREDENCIAMENTO 005/2013, no município de Camaçari, 

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores Ana Carla Pereira Santos 
Gomes,  cadastro 8508-6, Lígia dos Anjos Burgos Araújo, 
cad 5655-0, Nilzete Ferreira Rodrigues, cad. 7600-5 e 
Adriana Marques dos Santos, cad. 39030-2 para compor a 
COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DAS INSTITUIÇÕES 
EDUCACIONAIS PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 
HABILITADAS NO CREDENCIAMENTO 005/2013, 
visando atender às exigências do Edital de Credenciamento 
n° 005/2013 e o cadastramento de novas unidades 
educacionais da Secretaria de Educação do Município de 
Camaçari.

Art. 2º. A citada comissão terá poderes para analisar, 
tecnicamente, através de visitas, in loco, a documentação e 
estrutura física das instituições credenciadas(comunitárias, 
filantrópicas e/ou confessionais), especialmente as que 
atendem crianças em fase de educação infantil, que 
desejam celebrar contrato com este Município. 

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2014

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 02/2014
DE 06 DE JANEIRO  DE  2014

O Secretário Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e 
atendendo ao que determina o Art. 73, inciso I, alínea b da 
Lei Federal 8.666/93,

RESOLVE

Constituir uma comissão composta pelos servidores: José 
Roberto Larocca Santana, Engenheiro Civil, cadastro 
38.974-3, CREA 26.029-D,  Sueli Lemos Lima, Engenheira 
Civil, cadastro 39.018-2, CREA 16956-D e  Jakson Ribeiro 
Ramos, Engenheiro Civil, cadastro 39.287-9, CREA 33867-
D, para realizarem os procedimentos necessários para 
inspeção de recebimento definitivo das Obras e Serviços de 
Engenharia do Município, referentes aos contratos geridos 
pela SEINFRA.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário da Infraestrutura, em 06 de 
Janeiro de 2014

Everaldo José de Siqueira Alves
Secretário da Infraestrutura

PORTARIA N° 0008/2014
DE 20 DE MARÇO  DE  2014

O Secretário Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei 

RESOLVE

Designar o servidor Sérgio Murilo Falcão da Silva, 
Engenheiro Civil, CREA/BA 24.589-D, cadastro 62540-8 
para fiscalizar a Execução de bancos de reservas do Campo 
de Futebol de Arembepe, no Município de Camaçari, Bahia, 
conforme o contrato 0063/2014.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário da Infraestrutura, em 20 de 
março de 2014

Everaldo José de Siqueira Alves
Secretário da Infraestrutura
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 EDITAL DE REABERTURA DO PRAZO DE INSCRIÇÃO 
PARA PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES E INSTITUIÇÕES 
NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
JUVENTUDE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, com sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Centro 
Administrativo, mediante as condições estipuladas neste 
Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA 
PÚBLICO, as novas datas para inscrição e demais prazos, 
visando a participação de entidades e instituições no 
Encontro de Movimentos e Organizações Juvenis para 
eleição dos representantes da Sociedade Civil no 
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE para o biênio 
2014 / 2015, em função do número insuficiente de 
instituições inscritas até o presente momento, fato que pode 
frustrar a composição do Conselho.

Art. 1º Fica prorrogado o prazo de inscrição constante no art. 
5º do Edital de Convocação, para o dia 11 de abril de 2014, 
até às 16h (dezesseis horas), ficando também alteradas as 
seguintes datas:
§ 1º A Comissão Organizadora divulgará a lista de 
aprovados no dia 14 de abril de 2014, que estará disponível 
na sede da Coordenadoria da Juventude e no endereço 
eletrônico constante no inciso II, do Art. 4º, do Edital de 
Convocação.
§ 2º Os interessados poderão impetrar recurso contra 
julgamento da Comissão Organizadora entre os dias 15 e 16 
de abril de 2014, até às 16h, exclusivamente na sede da 
Coordenadoria de Juventude.
§ 3º Após análise e julgamento dos recursos, a Comissão 
Organizadora divulgará o resultado final no dia 17 de abril de 
2014. 
§ 4º No dia 25 de abril de 2014, às 9h em primeira chamada 
com a presença de 50% dos representantes habilitados e às 
9h30 com qualquer quórum, será iniciado o Encontro de 
Movimentos e Organizações Juvenis que será encerrado às 
13h, em Camaçari/BA. 

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura. 
Camaçari, 31 de março de 2014. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

PORTARIA N.º 174 /2014
DE 25 DE MARÇO DE 2014

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 

Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta no processo nº 
577.14.1210-21/2014, com fundamento no art.13, inciso I e 
art. 21 Inciso I da Lei Municipal 997/2009.

RESOLVE:
 
Conceder e fixar o benefício de Pensão por Morte sob nº 
1210 a BERNADETE MARIA NASCIMENTO BATISTA 
(viúva), instituída pelo ex-servidor ORLANDO MIRANDA 
BATISTA, matrícula 426, no valor de R$ 1.314,39 (Hum mil 
trezentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), 
equivalente a remuneração no mês de dezembro de 2013.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a  17 de dezembro de 2013, data do 
óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 25 DE MARÇO DE 2014.

ADEMAR LOPES FERNANDES 
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

 

PORTARIA Nº. 220/2014,
DE 10 DE MARÇO DE 2014.

“Altera a circulação de veículos no Distrito 
de Arembepe entre os dias 28, 29, 30 e 31 de 
março  de  2014 ,  em v i r tude  das  
comemorações da Lavagem de Arembepe e 
dá outras providências.”

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; em especial do disposto 
nos termos dos incisos III, V, VIII, IX, X, XVIII, XXXII, todos do 
art. 2º., do Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 2007 c/c 
art. 95 “caput” do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei 
Federal nº. 9.503/1997); 

Considerando as comemorações decorrentes da “Lavagem 
de Arembepe”;

Considerando a necessidade de alteração do fluxo viário da 
localidade, sem que tal implique em restrição de acesso aos 
moradores da localidade;

Considerando a obrigatoriedade de prover os munícipes e 
demais usuários de meio de transporte público adequado;

Visando ainda a orientação e minimização dos transtornos à 
rotina dos cidadãos, esforçando-se para o completo êxito 
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horário de cumprimento da respectiva Ordem de Serviço.

Art. 8º. Determinar o atendimento por parte de prestadores 
de serviços de Transporte Público Coletivo e Individual 
(Ônibus, Táxis e Moto táxis) em regime de plantão 24 h 
conforme demanda de usuários do serviço.

Art. 9º. Estabelecer como áreas de estacionamento:

I - A segunda porção do terreno livre situado no início 
da Via Principal de Arembepe, à direita, em frente ao 
estabelecimento comercial denominado CASA SANTA 
RITA, imediatamente após o Terminal de Transporte 
Coletivo;

II - Toda a extensão do terreno livre situado no início 
do entroncamento da Via Principal de Arembepe, à 
esquerda, área aposta ao Terminal de Transporte Coletivo;

III - Espaço do Clube UBA (União dos Blocos de 
Arembepe), localizado nas proximidades do Posto Médico 
local;

IV - Toda extensão do terreno localizado às margens 
da BA-099, à direita da Via Principal de Arembepe;

V - Bairro Volta do Robalo e Campo de Futebol 
localizado à direita do Colégio Giltônia.

Art. 10. Esclarecer ao público em geral que, em decorrência 
das comemorações objeto da presente Portaria, o tempo de 
resposta às ocorrências de trânsito na sede do Município 
sofrerão sensível aumento em face da redução do efetivo 
em disponibilidade. 

§ Único: Será mantido, em estado permanente de 
prontidão, em caráter de plantão por 24 h diárias, o serviço 
da CENTRAL DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DA STT, 
através do telefone 0800 285 4030 e (0xx71) 3622-7798, 
sendo que, os serviços mencionados terão sua normalidade 
restabelecida a partir do dia 01/04/2014 (terça-feira).

Art. 11. Esta Portaria entrará em vigor a partir das 5h do dia 
28/03/2014 (sexta-feira), vigorando durante todos os dias 
destinados às festividades comemorativas elencadas nesta 
Portaria, até as 5h do dia 01/04/2014 (terça-feira).

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 10 DE MARÇO DE 2014.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 222/2014,
DE 17 DE MARÇO DE 2014.

“Exonerar a Pedido Servidor Nomeado para 
o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo 
e dá outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 

das comemorações programadas;

Considerando a publicação da Portaria STT nº. 220, de 10 
de março de 2014, nas págs. 45-46 do Diário Oficial do 
Município – DOM nº. 558, de 08 a 14 de março de 2014 e que 
o disposto no § único, do art. 10, da referida Portaria indicou 
data diversa da prevista para o evento, REPUBLICA-SE o 
instrumento na forma que segue:

RESOLVE:

Art. 1º. Proibir a circulação, parada e estacionamento de 
veículos na Praça dos Coqueiros, Praça das Amendoeiras e 
ruas adjacentes, em virtude de sua transformação em 
cenário para a Lavagem de Arembepe.

Parágrafo Único: Reservar-se-á para o desfile de Blocos 
Carnavalescos toda a extensão da Via Principal de 
Arembepe desde o entroncamento com a Estrada do Coco 
(BA-099) até a rótula da Praça dos Coqueiros, no centro do 
comércio local.

Art. 2º. Proibir o estacionamento de veículos na Rua da 
Lancha, Travessa dos Coqueiros, Rua Guilherme Machado, 
bem como no entorno do Terminal de Transporte Coletivo em 
toda a sua extensão.

Art. 3º. Proibir o estacionamento ao longo da Rua da 
Caraúna e Ruas Adjacentes, bem como modificar o fluxo no 
local.

Art. 4º. Liberar a Rua da Glória para o trânsito em ambos os 
sentidos a fim de facilitar a entrada e saída de moradores 
das imediações bem como, do Bairro do Piruí, considerando 
ser esta a única opção.

Art. 5º. Interditar, por inteiro, a pista da Via Principal de 
Arembepe desde o entroncamento com Estrada do Coco 
(BA-099) até o Centro Urbano local, na rótula da Praça das 
Amendoeiras.

§ Primeiro: A interdição de que trata o “caput” do presente 
artigo ocorrerá todos os dias destinados aos festejos das 7h 
(sete horas da manhã) do primeiro dia dos festejos, até as 5h 
(cinco horas) da manhã do dia seguinte, e assim 
sucessivamente até as 5h do dia 01/04/2014 (terça-feira).

§ Segundo: Não se inclui na restrição de acesso indicada no 
§ primeiro e “caput” do presente artigo, a via alternativa 
Caraúna que liga o trecho bloqueado até o centro do Distrito 
de Arembepe.

Art. 6º. Determinar a obediência diária à janela de tempo 
limitada entre as 6h e às 9h da manhã, para a liberação total 
do tráfego de veículos e pedestres no interior do cenário, 
aproveitando-se deste espaço de tempo para a execução 
das operações de reabastecimento do mercado varejista 
local, permitindo-se carga e descarga de mercadorias e o 
deslocamento de veículos, em atendimento aos serviços 
essenciais, a saber: COELBA, EMBASA, LIMPEC, 
COMPANHIAS TELEFÔNICAS, ÔNIBUS DE TURISMO, 
carroças, carrinhos de mão e moradores em geral.

Art. 7º. Deslocar o Terminal de Transporte Coletivo para a 
Rua do Loteamento Villarejo, ambiente também destinado 
ao estacionamento dos ônibus enquanto aguardam o 
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das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

Considerando a conclusão do Processo Administrativo nº. 
040/2014;

Considerando o pedido de exoneração formulado pelo 
Servidor, em 07 de março de 2014;

Considerando ainda a possibilidade legal do pedido, nos 
termos do Estatuto dos Servidores do Município – (§ 
primeiro do art. 46, da Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998);

RESOLVE:

Art. 1º. - EXONERAR, a pedido o servidor LUCAS SANTOS 
DA PALMA, do cargo de Agente de Fiscalização de 
Transporte, Matrícula nº. 1054-8, Lotado na Diretoria de 
Transporte Público – DTP, da Superintendência de Trânsito 
e Transporte Público, a partir de 07 de março de 2014.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 17 DE MARÇO DE 2014.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 223/2014,
DE 18 DE MARÇO DE 2014.

“Interrompe Férias Concedidas a Servidor 
por motivo de superior interesse público e 
dá outras providências”.

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

Considerando a conclusão do Processo Administrativo nº. 
009/2014;

Considerando a concessão de Férias do Servidor conforme 
Portaria STT nº. 185, de 18 de dezembro de 2013, 
regularmente publicada no Diário Oficial do Município – 
DOM nº. 546, de 14 a 20 de dezembro de 2013;

Considerando o superior interesse público caracterizado 
pela necessidade de efetivo disponível para serviço em face 
do período no qual fora concedida as férias do servidor;

Considerando ainda a possibilidade legal de interrupção das 
férias, conforme preconizado nos do Estatuto dos 
Servidores do Município, em especial do disposto no art. 90, 
da Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998);

RESOLVE:

Art. 1º. INTERROMPER, a partir de 20 de janeiro de 2014, o 
gozo das férias cuja fruição foi concedida no período de 
06/01/2014 a 04/02/2014 à servidora Patrícia Ramos da 
Silva Santana, Mat. 10129-9, ocupante do cargo 
comissionado de Secretária Executiva III, lotada na Diretoria 
Administrativa e Financeira – DAF da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público, para fins de gozo do período 
restante em outro período, respeitados os prazos 
normativos aplicáveis à matéria.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação retroagindo seus efeitos a 20 de janeiro de 2014.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE MARÇO DE 2014.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
                               Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 224/2014,
DE 18 DE MARÇO DE 2014.

“Interrompe Férias Concedidas a Servidor 
por motivo de superior interesse público e 
dá outras providências”.

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

Considerando a conclusão do Processo Administrativo nº. 
009/2014;

Considerando a concessão de Férias do Servidor conforme 
Portaria STT nº. 185, de 18 de dezembro de 2013, 
regularmente publicada no Diário Oficial do Município – 
DOM nº. 546, de 14 a 20 de dezembro de 2013;

Considerando o superior interesse público caracterizado 
pela necessidade de efetivo disponível para serviço em face 
do período no qual fora concedida as férias do servidor;

Considerando ainda a possibilidade legal de interrupção das 
férias, conforme preconizado nos do Estatuto dos 
Servidores do Município, em especial do disposto no art. 90, 
da Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998);

RESOLVE:

Art. 1º. INTERROMPER, a partir de 03 de Fevereiro de 
2014, o gozo das férias cuja fruição foi concedida no período 
de 13/01/2014 a 11/02/2014 ao servidor Fred Oliveira Leite, 
Mat. 1074, ocupante do cargo efetivo de Analista Contábil 
Financeiro, lotado na Diretoria Administrativa e Financeira – 
DAF da Superintendência de Trânsito e Transporte Público, 
para fins de gozo do período restante em outro período, 
respeitados os prazos normativos aplicáveis à matéria.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 
2014.
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE MARÇO DE 2014.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 225/2014,
DE 18 DE MARÇO DE 2014.

“Interrompe Férias Concedidas a Servidor 
por motivo de superior interesse público e 
dá outras providências”.

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

Considerando a conclusão do Processo Administrativo nº. 
019/2014;

Considerando a concessão de Férias do Servidor conforme 
Portaria STT nº. 202, de 21 de janeiro de 2014, regularmente 
publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº. 551, de 
18 a 24 de janeiro de 2014;

Considerando o superior interesse público caracterizado 
pela necessidade de efetivo disponível para serviço em face 
do período no qual fora concedida as férias do servidor;

Considerando ainda a possibilidade legal de interrupção das 
férias, conforme preconizado nos do Estatuto dos 
Servidores do Município, em especial do disposto no art. 90, 
da Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998);

RESOLVE:

Art. 1º. INTERROMPER, a partir de 14 de fevereiro de 2014, 
o gozo das férias cuja fruição foi concedida no período de 
03/02/2014 a 04/03/2014 ao servidor Adriano Damasceno, 
Mat. 10127-4, ocupante do cargo comissionado de Gerente 
Operação e Fiscalização de Trânsito - DTT, lotado na 
Diretoria Técnica de Trânsito – DTT da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público, para fins de gozo em outro 
período, respeitados os prazos normativos aplicáveis à 
matéria.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação retroagindo seus efeitos a partir de 14 de 
fevereiro de 2014.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE MARÇO DE 2014.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
                             Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 226/2014,
DE 18 DE MARÇO DE 2014.

“Interrompe Férias Concedidas a Servidor 
por motivo de superior interesse público e 
dá outras providências”.

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

Considerando a conclusão do Processo Administrativo nº. 
019/2014;

Considerando a concessão de Férias do Servidor conforme 
Portaria STT nº. 202, de 21 de janeiro de 2014, regularmente 
publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº. 551, de 
18 a 24 de janeiro de 2014;

Considerando o superior interesse público caracterizado 
pela necessidade de efetivo disponível para serviço em face 
do período no qual fora concedida as férias do servidor;

Considerando ainda a possibilidade legal de interrupção das 
férias, conforme preconizado nos do Estatuto dos 
Servidores do Município, em especial do disposto no art. 90, 
da Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998);

RESOLVE:

Art. 1º. INTERROMPER, a partir de 14 de fevereiro de 2014, 
o gozo das férias cuja fruição foi concedida no período de 
03/02/2014 a 04/03/2014 ao servidor Nandineidson Bispo 
dos Santos, Mat. 10129-2, ocupante do cargo 
comissionado de Supervisor de Trânsito, lotado na Diretoria 
Técnica de Trânsito – DTT da Superintendência de Trânsito 
e Transporte Público, para fins de gozo do período restante 
em outro período, respeitados os prazos normativos 
aplicáveis à matéria.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação retroagindo seus efeitos a 14 de fevereiro de 
2014.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE MARÇO DE 2014.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 227/2014,
DE 18 DE MARÇO DE 2014.

“Interrompe Férias Concedidas a Servidor 
por motivo de superior interesse público e 
dá outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

PÁGINA 25PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº 561 - de 29 de Março a 04 de Abril de 2014 - 



PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

Considerando a conclusão do Processo Administrativo nº. 
030/2014;

Considerando a concessão de Férias do Servidor conforme 
Portaria STT nº. 202, de 21 de janeiro de 2014, regularmente 
publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº. 551, de 
18 a 24 de janeiro de 2014;

Considerando a Designação Especial do Servidor para fins 
de composição da Comissão responsável pelo mapeamento 
dos pontos destinados à parada, embarque e desembarque 
de passageiros do sistema de transporte público coletivo 
(transporte por ônibus) e individual (táxis e mototáxis) do 
município de Camaçari, Portaria STT nº. 175, de 10 de 
dezembro de 2013, regularmente publicada no Diário Oficial 
do Município – DOM nº. 546, de 14 de 20 de dezembro de 
2013;

Considerando que a conclusão do estudo proposto deve se 
dar no prazo estabelecido e, a manutenção das férias do 
Servidor acarretaria prejuízos quanto ao prazo em face da 
limitação da equipe;

Considerando ainda a possibilidade legal de interrupção das 
férias, conforme preconizado nos do Estatuto dos 
Servidores do Município, em especial do disposto no art. 90, 
da Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998);

RESOLVE:

Art. 1º. INTERROMPER, a partir de 03 de fevereiro de 2014, 
o gozo das férias cuja fruição foi concedida no período de 
03/02/2014 a 04/03/2014 ao servidor Santiago Henrique 
dos Anjos Soares Nascimento, Mat. 1060, ocupante do 
cargo efetivo de Agente de Fiscalização de Transporte, 
lotado na Diretoria de Transporte Público – DTP da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público, para fins 
de gozo em outro período, respeitados os prazos normativos 
aplicáveis à matéria.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 
2014.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE MARÇO DE 2014.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
                               Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 228/2014,
DE 20 DE MARÇO DE 2014.

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

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

Considerando a interrupção de férias do servidor na forma 
da Portaria STT nº. 227, de 18 de março de 2014;

Considerando a necessidade de gozo do período de férias 
não desfrutada pelo Servidor em face da interrupção 
permitida nos termos do art. 90, Estatuto do Servidor do 
Município (Lei Municipal nº. 407/1998);
 
Considerando ainda o disposto nos artigos 87 e 88, ambos 
do Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998);

RESOLVE

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

Art. 2º. Autorizar o gozo de férias ao Servidor Santiago 
Henrique dos Anjos Soares Nascimento, Mat. 1060, 
ocupante do cargo efetivo de Agente de Fiscalização de 
Transporte, lotado na Diretoria de Transporte Público – DTP 
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público, no 
período de 10/03/2014 a 09/04/2014.

§ Único: O disposto no caput do presente artigo passa a 
produzir os seus efeitos a partir de 10 de março de 2014.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE MARÇO DE 2014.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente
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HOMOLOGAÇÃO

 A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 
PREGÃO Nº 193/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de curativos e 
pasta protetora, para atender as necessidades da rede de 
saúde do municíp io de Camaçar i .  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 24/03/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO - N.º 010/2014 (Presencial) – COMPEL - 
OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços de 
desinstalação, instalação, revisão elétrica e drenagem de 
aparelhos de ar condicionado tipo Split, em diversos setores 
da Administração Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
17/03/2014. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS. 
LOTE ÚNICO

PREGÃO Nº 191/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 01/04/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

PREGÃO Nº 118/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de lâminas de 
bisturi, destinado à Secretaria da Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 01/04/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 
PREGÃO Nº 199/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/03/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 207/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preços de bloqueador solar, 
destinado à Secretaria da Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal.. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 26/03/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 0067/2014. Inexigibilidade de licitação Nº. 
27/2014. Contratado: EDIMARIO DE SANTANA SENA - ME. 
Objeto: Contratação dos Artistas/Bandas: Zé da Galera, Toni 
Moreno, Pirigueto, Tempero Baiano, Jane Som, Diagonais 
do Forró, Wania Riwer, Movimento Arrochante e Robertinho 
do Arrocha, para Festa do Padroeiro São José (Lavagem de 
Maracaiúba 2014), que será realizada nos dias 15/03 e 
16/03/2014, na Localidade de Maracaiuba, em Camaçari-
Ba. Valor Global: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).  
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4021; Elemento 
de Despesa: 339039; Fonte de Recurso: 0100000.  Data da 
Assinatura: 12/03/2013. - Ademar Delgado das Chagas.

Contrato Nº 048/2014. Inexigibilidade de licitação Nº. 
1 5 / 2 0 1 4 .  C o n t r a t a d o .  O U R  P U B L I C I D A D E  
PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. 
Objeto: Contratação de artistas e bandas: Big Bend, Samba 
Nativo, Trade Samba, Volante Forrozeira, Kortezia, Dois 
Amores, Latitude 10, Ta Ligado, Os Danadynhos, 
Selakuatro, Junior Barley, Fogo de Lenha e Santa Show, 
através do seu representante exclusivo a empresa Our 
Publicidade para apresentação de shows musicais na Festa 
do Padroeiro São Sebastião (Lavagem de Cachoeirinha 
2014),  que será realizada no período de 07 à 10/02/20014, 
na localidade de Cachoeirinha Camaçari-BA. Valor Global: 
R$ R$ 116.000,00 (cento e dezeseis mil reais).  Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 4021; Elemento de 
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Despesa: 339039; Fonte de Recurso0001. 000-0 Data da 
Assinatura: 07/02/2014. - Ademar Delgado das Chagas.

Contrato Nº 0078/2014, Termo de Dispensa Nº 19/2014 – 
Processo Nº 120/2014. Contratado: Adauto Batista de 
Melo Objeto: Destina-se à locação de 01 (um) imóvel, 
situado à Rua Eduardo Pinto, QD 06, LT 10, Arembepe, 
Camaçari – BA, para atender ao Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS. Valor Global R$ 4.500,00 
(quatro mil e quinhentos reais). Fundamentada no Art. 24, 
Inciso X da Lei Federal Nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 4068 Natureza da Despesa: 3390.36; 
Fonte de Recurso: 9129041.Data da Assinatura: : 
21/03/2014. Ademar Delgado das Chagas.

Contrato Nº 0053/2014, Termo de Inexigibilidade Nº 
021/2014 – Processo Nº 0114/2014. Contratado: Marion 
Santos Pereira-ME. Objeto: Contratação de artistas e 
bandas: Anderson Freire, Marcos Nunes, Davi Sacer, Aline 
Barros, Pr. Eric Carvalho, Missionários do Reino, Banda 
Asafe, Banda Vida, Davi Ulisses, Banda Kadoshi, Banda 
Manancial, Banda Emet, Banda Antidoto, Nildo Kirva e 
Evandro Alves, através de seu representante exclusivo a 
empresa Marion Santos Pereira - ME, para realização de 
shows musicais na festa denominada YAHWEH 
SHAMMAH, que será realizada no período de 14/02 à 
16/02/2014, na localidade de Vila de Abrantes, Camaçari-
BA.  (Valor Global R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco 
mil reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal 
Nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 
4021 Natureza da Despesa: 3390.39; Fonte de Recurso: 
0001.000-0. Data da Assinatura: 13/02/2014. Ademar 
Delgado das Chagas.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
073/2014. CONTRATADA: TECMÉDICA HOSPITALAR 
LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 193/2013 – 
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de curativos e pasta protetora, para atender as 
necessidades da rede de saúde do município de Camaçari, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora dos lotes 01 e 03.VALOR GLOBAL: R$ 
31.440,00 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta 
reais). DATA DA ASSINATURA: 24/03/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
074/2014. CONTRATADA: VITABAHIA COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
193/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de curativos e pasta protetora, para atender 
as necessidades da rede de saúde do município de 
Camaçari, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal.Vencedora do lote 05. VALOR GLOBAL: R$ 
24.430,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e trinta reais). 
DATA DA ASSINATURA: 24/03/2014. VITAL SAMPAIO 
NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
075/2014. CONTRATADA: TECNOVIDA COMERCIAL 
LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 193/2013 – 
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de curativos e pasta protetora, para atender as 
necessidades da rede de saúde do município de Camaçari, 

para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora do lote 02.VALOR GLOBAL: R$ 9.000,00 
(nove mil reais). DATA DA ASSINATURA: 24/03/2014. 
VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
062/2014. CONTRATADA: ULYFRION COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA-EPP. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
010/2014 – COMPEL – OBJETO: Registro de preços para 
prestação de serviços de desinstalação, instalação, revisão 
elétrica e drenagem de aparelhos de ar condicionado tipo 
Split, em diversos setores da Administração Municipal. 
Vencedora do lote único.  VALOR GLOBAL: 
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 18/03/2014. LEZINEIDE ANDRADE C. 
SANTOS - SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
 
T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O  N . º  0 8 2 / 2 0 1 4 .  
CONTRATADA: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
191/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal.  Vencedora do lote 06. VALOR 
GLOBAL: R$ 28.890,00 (vinte e oito mil oitocentos e 
noventa reais). DATA DA ASSINATURA: 01/04/2014. 
VITAL SAMPAIO NETO.
  
T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O  N . º  0 8 3 / 2 0 1 4 .  
CONTRATADA: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
118/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de laminas de bisturi, destinados à Secretaria 
de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal.  Vencedora do lote 01, 02, 03, 04, 05 e 
06. VALOR GLOBAL: R$ 40.950,00 (quarenta mil, 
novecentos e cinquenta reais). DATA DA ASSINATURA: 
01/04/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O  N . º  0 7 8 / 2 0 1 4 .  
CONTRATADA: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
199/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de 
preços para aquisição de medicamentos diversos, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal.  
Vencedora do lote 01, 02,03 e 05. VALOR GLOBAL: R$ 
97.220,00 (noventa e sete mil duzentos e vinte reais). 
DATA DA ASSINATURA: 21/03/2014. VITAL SAMPAIO 
NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
063/2014. CONTRATADA: D&D-PRODUTOS DE HIGIENE 
E LIMPEZA LTDA-ME. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
207/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de Preços 
de bloqueador solar, destinado à Secretaria da Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora do lote unico. VALOR GLOBAL: R$ 
27.600,00 (Vinte e sete mil e seiscentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 26/03/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
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Termo de Dispensa Nº 019/2014 – Processo Nº 120/2014. 
Contratado: Adauto Batista de Melo.Objeto: Destina-se à 
locação de 01 (um) imóvel, situado à Rua Eduardo Pinto, 
QD 06, LT 10, Arembepe, Camaçari – Ba, para atender ao 
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.  
(Valor Global R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais),) Fundamentada no Art. 24, Inciso X da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 021/03/2014

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Termo de Inexigibilidade nº. 27/2014 – Processo 
Nº.0112/2014  Contratado: EDIMARIO DE SANTANA SENA 
- ME. Objeto: Contratação dos Artistas/Bandas: Zé da 
Galera, Toni Moreno, Pirigueto, Tempero Baiano, Jane Som, 
Diagonais do Forró, Wania Riwer, Movimento Arrochante e 
Robertinho do Arrocha, para Festa do Padroeiro São José 
(Lavagem de Maracaiúba 2014), que será realizada nos dias 
15/03 e 16/03/2014, na Localidade de Maracaiuba, em 
Camaçari-Ba. Valor Global: R$ 62.000,00 (sessenta e dois 
mil reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso III, da Lei Federal 
nº. 8.666/93. Data da Homologação: 12/03/2014.

Termo de Inexigibilidade nº. 15/2014 – Processo Nº. 
095 /2014 .  Con t ra tado .  OUR PUBLIC IDADE 
PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 
Objeto Contratação de artistas e bandas: Big Bend, Samba 
Nativo, Trade Samba, Volante Forrozeira, Kortezia, Dois 
Amores, Latitude 10, Ta Ligado, Os Danadynhos, 
Selakuatro, Junior Barley, Fogo de Lenha e Santa Show, 
através do seu representante exclusivo a empresa Our 
Publicidade para apresentação de shows musicais na Festa 
do Padroeiro São Sebastião (Lavagem de Cachoeirinha 
2014),  que será realizada no período de 07 à 10/02/20014, 
na localidade de Cachoeirinha Camaçari-BA, Valor Global: 
R $  1 1 6 . 0 0 0 , 0 0  ( c e n t o  e  d e z e s s e i s  m i l  
reais)Fundamentada no Art. 25, Inciso III, da Lei Federal nº. 
8.666/93. Data da Homologação; 07/02/02014.

Termo de Inexigibilidade Nº 021/2014 – Processo Nº 
0114/2014. Contratado: Marion Santos Pereira-ME. Objeto: 
Contratação de artistas e bandas: Anderson Freire, Marcos 
Nunes, Davi Sacer, Aline Barros, Pr. Eric Carvalho, 
Missionários do Reino, Banda Asafe, Banda Vida, Davi 
Ulisses, Banda Kadoshi, Banda Manancial, Banda Emet, 
Banda Antidoto, Nildo Kirva e Evandro Alves, através de seu 
representante exclusivo a empresa Marion Santos Pereira - 
ME, para realização de shows musicais na festa 
denominada YAHWEH SHAMMAH, que será realizada no 
período de 14/02 à 16/02/2014, na localidade de Vila de 
Abrantes, Camaçari-BA.  (Valor Global R$ 335.000,00 
(trezentos e trinta e cinco mil reais). Fundamentada no Art. 
25, Inciso III da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 13/02/2014

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, torna público, para conhecimento dos 
interessados o resultado da licitação abaixo:
 
PREGÃO Nº 040/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado a Secretaria de Saúde – 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA: 31/03/2014. Vanilda Carmen Pinto de Sá.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/OBRAS, no uso de suas atribuições, torna público 
para conhecimento dos interessados que foi DESERTA a 
sessão do CONVITE N.º 002/2014 – COSEL/OBRAS, cujo 
objeto é a à Contratação de empresa para instalação de 
passarela metálica sobre o Rio Capivara, no Município 
de Camaçari – Bahia. Camaçari, 03/04/2014. Maria Ivonete 
Gomes Silva – Presidente da COSEL/OBRAS.

TERMO DE APOSTILAMENTO

APOSTILA 001 AO TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO N.º 140/2013
(Processo Administrativo n.º 0501/2013)

A SECRETARIA DA ADMINITRAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, informa a correção 
no CNPJ da empresa MMV INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA LTDA, cujo objeto é Registro de Preço para 
Aquisição de Material de Limpeza para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Municipal.

Onde se lê: CNPJ nº 03.094.290/0001-76

Leia-se: CNPJ nº 03.094.290/0001-78

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO

                       Camaçari, 27 de março de 2014.

____________________________________________
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SAÚDE, no uso de suas atribuições, retifica a tabela 
da homologação do Pregão n.º 017/2014 (Presencial) – 
COSEL/SAÚDE, na publicação veiculada no D.O.M., nº 560 
de 22 à 28/03/2014, na página 53. 
 
Onde se lê: 
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AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO N.º 050/2014 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinado a Secretaria de Saúde – SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 
22/04/2014, às 13:30h. Edital/Informações: www.compras. 
camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Jaciara Teixeira de Jesus 
Silva – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS 
AO CONTRATO E CONVÊNIO 

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio Nº 002/2013; 
Concedente: Município de Camaçari; Conveniente: Sociedade 
de Assistência Familiar dos Servidores Federais, Estaduais e 
Municipais do Brasil - SOCIELA Assistencial; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Quarta do Convênio de origem de 002/2013; Do Prazo: 
Por força do presente Termo Aditivo, a data prevista para 
encerramento do Convênio original, que é de 22 de março de 
2014, passará a ser de 22 de março de 2015; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Convênio originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 22/03/2014; Ademar Delgado das 
Chagas  – Município.

Primeiro Termo Aditivo de Contrato de Fornecimento Nº 
112/2013; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Printer Informática Ltda.-Me; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Terceira - Do Preço, do Contrato original; Do Preço: Fica 
acrescido, através do presente Termo Aditivo, o valor de R$ 
22.470,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais), 
correspondendo a 25%, aproximadamente, do total previsto no 
Contrato original de fornecimento, de nº 112/2013. Em virtude do 
referido acréscimo, o valor global do Contrato passa a ser R$ 
112.470,00 (cento e doze mil quatrocentos e setenta reais). Tendo 
em vista o acréscimo previsto no Presente Termo Aditivo, os 
quantitativos previstos na Planilha de Quantitativos do Pregão 
Presencial – COMPEL, de nº 043/2013, da Empresa Printer 
Informática Ltda.-Me, ficam substituídos pelos constantes na 
“Planilha”, oriunda da SEGOV, anexada ao presente Instrumento.  
Fica mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula Quarta, 
do Contrato de Fornecimento. Da Ratificação: Permanecem 
também inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 12/03/2014; Ademar Delgado das 
Chagas  – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 0080/2011; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
Telix Teleinformática e Transportes Ltda.-EPP; Do Objeto: Alterar 
o item 3.1 da Cláusula Terceira e o item 5.2 da Cláusula Quinta do 
Contrato de origem; Do Prazo: Por força do presente Termo 
Aditivo a data prevista para o encerramento do Contrato original, 
prevista no Segundo Termo Aditivo que é de 01 de abril de 2014, 
passará a ser de 01 de abril de 2015; Do Preço: Em virtude do 
Contrato original, ser de prestação de serviços de caráter 
continuado e, considerando a prorrogação de prazo contida na 
Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global 
estipulado para o referido instrumento é de R$ 307.398,00 

(trezentos e sete mil, trezentos e noventa e oito reais),não 
sofrendo alteração em relação ao Segundo Termo Aditivo. O valor 
mensal estipulado para o referido instrumento é de R$ 25.616,50 
(vinte e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e cinqüenta 
centavos), não sofrendo em relação ao Segundo Termo Aditivo. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula Quarta 
do Contrato original; Da Ratificação: Permanecem também 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário e de seu Termo Aditivo posterior, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 01/04/2014; 
Ademar Delgado das Chagas  – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
Nº 050/2012; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Santa Cruz Engenharia Ltda.; Do Objeto: Alterar o 
Caput da Cláusula Terceira e o Caput da Cláusula Sexta, do 
Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente Termo 
Aditivo, a data prevista para encerramento do Contrato original, 
que é de 13 de março de 2014, passará a ser de 13 de junho de 
2014; Do Preço: Em virtude do Contrato original, ser de natureza 
de prestação de serviços de caráter continuado, e considerando a 
renovação contida na Cláusula Segunda, do presente Termo 
Aditivo, o valor global, proporcional, estipulado para o referido 
Instrumento é de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 
reais), considerando para todos os Aditivos posteriores, conforme 
planilha anexa ao presente Aditivo. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Terceira, do Contrato original; Da 
Ratificação: Permanecem também inalteradas e em pleno vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e de 
seus Termos Aditivos posteriores, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 13/03/2014; Ademar Delgado das 
Chagas  – Município.

Primeiro Termo Aditivo de Contrato de Fornecimento Nº 
114/2013; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa ZOOM Publicidade Exterior Ltda.-Me; Do Objeto: 
Alterar a Cláusula Terceira - Do Preço, do Contrato original; Do 
Preço: Fica acrescido, através do presente Termo Aditivo, o valor 
de R$ 81.250,00 (oitenta e um mil, duzentos e cinqüenta reais), 
correspondendo a 25%, aproximadamente, do total previsto no 
Contrato original de fornecimento, de nº 114/2013. Em virtude do 
referido acréscimo, o valor global do Contrato passa a ser R$ 
406.250,00 (quatrocentos e seis mil, duzentos e cinqüenta reais). 
Tendo em vista o acréscimo previsto no Presente Termo Aditivo, 
os quantitativos previstos na Planilha de Quantitativos do Pregão 
Presencial – COMPEL, de nº 043/2013, da Empresa ZOOM 
Publicidade Exterior Ltda.-Me, ficam substituídos pelos 
constantes na “Planilha”, oriunda da SEGOV, anexada ao 
presente Instrumento.  Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Quarta, do Contrato de Fornecimento. Da 
Ratificação: Permanecem também inalteradas e em pleno vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 12/03/2014; 
Ademar Delgado das Chagas  – Município.

Termo de Transação Extrajudicial de Desapropriação que 
entre si celebram O Município de Camaçari e o Sr. Dílson 
Magalhães Alves; Do Objeto: Desapropriação das dimensões e 
confrontações dos seguintes Pontos: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 
08; 09; 10 e 11, fechando um Polígono de 11 (onze) lados de 
perímetro igual a 257,93 (duzentos e cinqüenta e sete metros e 
noventa e três centímetros), e área superficial de 2.306,24m² 
(dois mil trezentos e seis metros e vinte e quatro centímetros 
quadrados); Do Valor da Indenização e Forma de Pagamento: 
O valor certo e ajustado da indenização devida na presente 
transação, com plena concordância do Expropriado é de R$ 
253.686,40 (duzentos e cinqüenta e três mil, seiscentos e oitenta 
e seis reais e quarenta centavos), a ser pago em parcela única. A 
descrição da dotação orçamentária correspondente será 
devidamente consignada, quando da elaboração da competente 
escritura pública; Assinatura: 24/09/2013; Ademar Delgado das 
Chagas – Município.

PÁGINA 30 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  561 - de 29 de Março a 04 de Abril de 2014 - 



PÁGINA 31PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº 561 - de 29 de Março a 04 de Abril de 2014 - 
C

ID
A

D
E 

D
O

 S
A

B
ER

PROFESSOR RAIMUNDO PINHEIRO

 

 

 

 

 

  

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE METAS 

 CONTRATO DE GESTÃO Nº 050/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camaçari, abril de 2014  



PÁGINA 32 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº 561 - de 29 de Março a 04 de Abril de 2014 - 

 

 

 2 

 

ÍNDICE 

  

1. Apresentação....................................................................................... 3 

2. Metas C.G. 050/2013 – Quadro Resumo........................................ 6 

3. Resultados Finais............................................................................... 

3.1. Resultados por Área.................................................................... 

8 

8 

              3.1.1. Área de Cultura........................................................................ 9 

              3.1.2. Área de Esporte....................................................................... 12 

              3.1.3. Área de Educação.................................................................... 14 

      3.2. Resultados Por Meta - Quadro Resumo..................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 



PÁGINA 33PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº 561 - de 29 de Março a 04 de Abril de 2014 - 

 

 

 3 

 

1. Apresentação 

 

Em 27 de março passado, encerrou-se o primeiro ano de vigência do Contrato de 

Gestão 050/2013, que estabelece as condições de parceria e os resultados da 

Cidade do Saber, equipamento público da Prefeitura de Camaçari, gerido e 

operado por este Instituto Professor Raimundo Pinheiro. O novo Contrato de 

Gestão vigendo desde março de 2013, com prazo de conclusão em março de 

2015, renovável por mais dois anos, está pautado no firme propósito do município 

de ampliar este equipamento público de grande êxito, que já consolidado, segue 

agora, buscando ampliar o seu alcance, quer pela diversificação finalística, quer 

por nova e expressiva expansão espacial, estendendo a sua ação para 

localidades da orla e zona rural, fora da sede do município onde iniciou as suas 

operações, exclusivamente, no ano de 2007.  Neste Contrato 050/2013, o 

Programa Cidade do Saber, após consolidado, cresceu, e muito, inaugurando uma 

fase inédita de sua existência, como determinou o PDI, Plano de Desenvolvimento 

Institucional do Programa Cidade do Saber para o quadriênio de 2013-2016.  

Assim, o novo ciclo de vida da Cidade do Saber na forma do documento-guia 

mencionado foi dirigido, em primeiro lugar, para a expansão de atividades, que 

ocorrem através de ações descentralizadas, notadamente, aquelas destinadas ao 

alunos da rede pública municipal de ensino.  

Decorreu disso, a incorporação, no novo Contrato, de uma série de atividades 

para a Secretaria de Educação, área que, contemplada pelo Programa Cidade do 

Saber na sua origem em 2007, por opção estratégica da Prefeitura, teve a 

inclusão, de fato, adiada até 2013, por razões orçamentárias e diretrizes 

operacionais, que desaconselharam a sobrecarga de atividades de um Programa 

inédito e em experimentação, com incontestável êxito e crescente evolução. Já 
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presente anteriormente, na orla e zona rural do município através do Ponto Móvel, 

com o novo Contrato de Gestão e na nova fase, a Cidade do Saber, em parceria 

com as escolas da rede municipal, está levando o ensino da arte e do esporte a 

inúmeras novas comunidades do município e a milhares de crianças e jovens que 

ainda não tinham sido alcançados pelo Programa.  

Em segundo e relativamente à diversificação de suas atividades-fins, a Cidade do 

Saber buscou com o novo Contrato o reconhecimento e a formalização de novas 

linhas de ação e atividades, claro, dentro do seu escopo legal-institucional, 

consagrando tendência histórica desse equipamento, sempre atento às 

demandas, dinâmicas, da população a que presta serviços. Nesse sentido, é 

exemplo a inclusão de Metas inéditas, no novo Contrato de Gestão, voltadas para 

a criação e manutenção, no município de Camaçari, de um pólo de música 

sinfônica. Tais novas responsabilidades, ampliaram o raio de ação do 

equipamento Cidade do Saber, que além de suas inúmeras áreas e atividades, 

passou no novo Contrato a administrar e manter uma orquestra sinfônica pública 

municipal, a oferecer e executar cursos regulares de música orquestral nas 

escolas da rede pública municipal de ensino, oferecendo ainda, e executando, 

cursos de formação em música sinfônica, em unidade pedagógica, para esse fim 

criada, da sede da Cidade do Saber, tudo, na perspectiva e como desdobramento 

da estratégia governamental de transformação do município num pólo de música 

sinfônica, popular e erudita.  

Concluído em março o primeiro ano de execução do Contrato 050/2013, fazemos 

aqui a prestação de contas dos resultados pactuados, como manda a Lei e ratifica 

o Contrato, ora em vigor.  

Compraz a este Instituto informar o cumprimento de todas as 13 Metas 

negociadas e executadas ao longo do período contratual, de 27 março de 2013 a 

27 de março de 2014, atingindo os resultados estabelecidos e superando-os em 

70% dos casos, ou seja, em 9 das 13 Metas pactuadas. Registro especial deve 
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ser feito em relação aos resultados atingidos na área de Educação, que por ser 

inédita e com Metas de grande alcance e complexidade, demandaram esforço 

coletivo considerável deste Instituo e muitos ajustes estratégico-operacionais, 

previamente negociados, com a Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão, 

colegiado da Prefeitura, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 

Contrato de Gestão.       

Ao final do prazo contratual, as 3 (três) Metas da área da educação pública, a 

primeira, concernente às oficinas sócio-educativas (Meta 1.1), a segunda, dirigida 

ao ensino da música sinfônica  (Meta 2.1) e a terceira, destinada às visitas 

guiadas ao Museu Única da Cidade do Saber (Meta 3.1) foram atingidas com 

percentuais respectivos de131%,  100% e 101% .  

Ao alcançar os desafiadores resultados dos últimos 12 (doze) meses, 

estabelecendo novas fronteiras territoriais de atuação no município, atuando com 

sucesso na área pioneira da Educação pública municipal, gerindo grupos artísticos 

do porte da Orquestra Sinfônica Popular de Camaçari, isso tudo, sem qualquer 

prejuízo quantitativo ou qualitativo das atividades pedagógicas e culturais até 

então oferecidas à comunidade, pode-se afirmar, sem receios, que a Cidade do 

Saber é equipamento e Programa consolidados, administrado com comprovada 

expertise por entidade que reúne hoje, as condições institucionais e 

organizacionais necessárias para absorver as mais variadas e complexas 

demandas. 
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3. Resultados Finais 

       3.1. Resultados por Área 

 

Com a conclusão do 4° Trimestre de Execução, em março de 2014, o Contrato de 

Gestão 050/2013 apresenta-se finalizado, tendo sido atingidos todos os resultados 

estabelecidos nas 13 Metas pactuadas, desconsiderada a Meta 5.2, relativa à 

Orquestra Sinfônica, cuja execução ficou prejudicada pela ausência de repasse 

dos recursos necessários sendo parcialmente executada, na forma autorizada 

pela Comissão do Contrato de Gestão, com recursos próprios, captados por este 

Instituto,  Das 13 Metas acordadas, vale aqui consignar, 4 delas, atingiram 

percentual final de resultado surpreendente, se comparado ao previsto, igual ou 

acima de 130%..  

Já tendo chegado ao final do terceiro trimestre de execução do Contrato com 11 

das 13 Metas concluídas, no último trimestre (janeiro a março de 2014) houve 

atenção especial às Metas ainda pendentes (Metas 7.1 e 3.1), que por força da 

sua natureza acumulativa, requeriam o uso do prazo inteiro do Contrato para 

serem plenamente alcançadas. A seguir, é detalhada a situação final de cada 

Meta, por área que se vinculam, relativamente aos resultados obtidos até março 

de 2014. 
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              3.1.1. Área de Cultura 

      

Metas: 1.1, 1.2, 2.1, 3.3, 5.2, 7.1 e 8.1 

1.1. Realização de 1.000 atendimentos diretos em cursos e oficinas de arte-educação 

(dança e teatro).  

1.2. Realização de 1.400 atendimentos diretos em cursos e oficinas de arte -educação 

(música, idiomas e artes visuais). 

2.1. Realização de 1 Mostra Didática de Arte (música, dança, artes visuais, teatro). 

3.3. Apoio à formação técnica de jovens talentos, nas diversas linguagens artísticas, em 

escolas nacionais ou internacionais, sediadas no país.   

5.2. Realização de 8 concertos e ensaios da Orquestra Sinfônica Popular de Camaçari. 

7.1. Atender, anualmente, através do Ponto Móvel, 12 comunidades da sede e litoral do 

município de Camaçari, com total de 3.000 atendimentos diretos e aproximadamente 

10.000 atendimentos indiretos à crianças, jovens e adultos. 

8.1. Realização de 760 atendimentos diretos e 15.000 indiretos, anualmente, no Espaço 

Infantil, através de Oficinas Literárias, que visem o reforço da leitura e escrita. 

 

Em relação às Metas voltadas para a oferta de cursos e oficinas (Metas 1.1, 1.2 e 

2.1), ao concluir o terceiro trimestre, todas, encontravam-se plenamente 

alcançadas, conforme foi devidamente informado no Relatório Trimestral e de 

Consolidação do Exercício de 2013 e em reunião da Comissão de Avaliação, em 

meados de janeiro, destacando-se os excepcionais resultados obtidos na Meta 2.1 

concernente às Mostras Didáticas, neste ano inaugural do Contrato, atingindo 

resultados até então, inéditos. Momento fundamental de culminância nos cursos 
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anuais de arte, as Mostras Didáticas tornaram-se tradição na Cidade do Saber, 

sendo realizadas todos os anos, desde 2007 e já incorporada à agenda cultural do 

município. Em 2013, no propósito de fortalecer tais eventos, o Instituto Prof 

Raimundo Pinheiro, através de sua equipe de captação de recursos, inscreveu e 

conseguiu aprovar Projeto junto à FUNARTE, viabilizando recursos para 

realização das Mostras Didáticas, resultando em programação com.23 

apresentações, algumas delas na área externa da Cidade do Saber e em praças 

públicas da cidade, próximas deste complexo cultural e esportivo.  

A Meta 3.3, que diz respeito ao apoio na formação externa de jovens talentos, 

tendo sido atingida em 100% desde o segundo trimestre, neste percentual (100%) 

permaneceu até o final do prazo contratual, agora em março passado, já que, a 

Cidade do Saber, cumpriu regularmente, as obrigações com a Secretaria de 

Cultura do município, administrando, controlando e suprindo os recursos 

necessários para que jovens camaçarienses de talento desenvolvam seus 

excepcionais dons em outros locais e instituições renomadas, como é o caso dos 

alunos do Bolshoi.   

Quanto à Meta 5.2 relativa à Orquestra, como apontado nos Relatórios anteriores, 

não foram disponibilizados recursos em 2013, o que comprometeu 

definitivamente, a realização desta Meta. Não obstante, por se tratar de 

equipamento dos mais relevantes para a vida cultural do município e para a 

disseminação da música sinfônica nesta cidade, o Instituto Prof. Raimundo 

Pinheiro como responsável pela criação e implantação da 1ª Orquestra Sinfônica 

de Camaçari, se sentiu obrigado e envidou esforços na captação de recursos 

incentivados, extra-contrato, disponíveis no segmento público de cultura, nacional. 

Obtendo êxito neste desafio, conseguiu viabilizar uma programação mínima de 3 

(três) concertos musicais, sob a regência do maestro Bira Marques  e com a 

participação da maioria dos músicos que atuaram na Orquestra, no período 

anterior.O primeiro concerto ocorreu no dia 25 de setembro, o segundo em 30 de 
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outubro e o terceiro e último, no dia 27 de novembro, todos, realizados no Teatro 

da Cidade do Saber, com entrada gratuita. 

Na Meta 7.1, referente às atividades do Ponto Móvel Cidade do Saber tendo sido 

registrados até 31 de dezembro 2.012 atendimentos diretos e 8.013 indiretos, no 

último trimestre se alcançou 3.012 atendimentos diretos e 10.500 atendimentos 

indiretos, concluindo-se, assim, com êxito e muito esforço esta Meta, que também, 

previa como indicador complementar a ação em 12 comunidades, número de igual 

modo alcançado no último trimestre. As comunidades atendidas entre agosto de 

2013 e março de 2014, são as seguintes: Monte Gordo, Barra do Jacuípe, Fonte 

das Águas e Gleba H (Etapa 1);  Barra do Pojuca, Catu de Abrantes, Parque das 

Mangabas e Verdes Horizontes (Etapa 2); Arembepe, Jauá, Abrantes e Parafuso 

(Etapa 3 ). 

Na Meta, 8.1, referente às atividades lúdico-sócio-educativas realizadas no 

Espaço Infantil da Cidade do Saber, houve expressivo avanços nos atendimentos 

indiretos, no atual Contrato, como apontado nos Relatórios passados. Com 27.200 

atendimentos indiretos realizados de março a dezembro de 2013, antes de 

concluído o prazo do contrato, superou-se de forma inédita o previsto na Meta 

(15.000), chegando-se, como previsto anteriormente, na conclusão do prazo do 

Contrato a recorde histórico de crianças visitando o Espaço Infantil, oriundas de 

escolas públicas municipais, das comunidades no entorno da Cidade do Saber e 

das crianças alunas do Programa, seus amigos e parentes. Os atendimentos 

diretos, segundo indicador quantitativo desta Meta, motivo de preocupação no 

primeiro e segundo trimestres, como apontado nos Relatórios dos trimestres 

respectivos, foram plenamente alcançados, já em dezembro, como 

tempestivamente informado no último, Relatório encaminhado em janeiro e 

referente ao trimestre imediatamente anterior.  
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                    3.1.2. Área de Esporte 

Metas: 2.1, 3.1, 4.1 e 5.1 

2.1. Realização de 1.500 atendimentos diretos de hidroginástica, natação e macroginástica 

para jovens, adultos e idosos na piscina e ginásio de esportes da Cidade do Saber. 

3.1. Realização de 3.400 (três mil e quatrocentos) atendimentos diretos, anualmente, a 

crianças e adolescentes (6 a 17 anos) através de oficinas de iniciação esportiva nas 

modalidades de: Karatê, Gr, capoeira, boxe, xadrez, futsal, vôlei, handebol, basquete, 

natação e futebol. 

4.1. Formação e acompanhamento, na Cidade do Saber, de no mínimo 36 (trinta e seis) 

turmas de desenvolvimento de Talentos esportivo, em nove modalidades esportivas.  

5.1. Apoio às equipe de 9 modalidades esportivas de representação do município, no que se 

refere a disponibilizar instalações adequadas para treinamento, custeio dos técnicos e do 

material didático e esportivo, com a preparação de 480 atletas adultos. 

 

Vale aqui reiterar o texto do nosso Relatório anterior, quando consignou-se que a 

área municipal de esporte na Cidade do Saber, foi contemplada no Contrato de 

Gestão 050/2013, com 4 (quatro) Metas, todas, com grande dimensão e alcance, 

dirigidas à educação esportiva, à promoção da saúde e ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do esporte competitivo. Tendo este equipamento municipal, sido 

incumbido, nos termos do referido Contrato 050/2013, de realizar mais de 10.000 

atendimentos diretos (matrículas) na área do esporte e promoção da saúde, assim 

o fez, com pleno êxito como demonstram os números, já apresentados ao 

contratante, no Relatório do Trimestre passado.  

Como pode ser observado no QUADRO DE METAS do item seguinte, todas as 4 

Metas previstas para área de Esporte, sem exceção, foram alcançadas e 
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superadas, situação constatada e informada, desde o trimestre passado. Destaca-

se o número surpreendente de 5.613 atendimentos diretos nas oficinas de 

iniciação esportiva (Meta 3.1), contra 3.400 previstos na Meta, o que demandou 

esforços extras, operacionais e gerenciais, já que não houve aporte adicional de 

recursos no exercício. .A Meta 2.1, referente às atividades de promoção à saúde 

oferecidas à população, com 101 % dos resultados atingidos em dezembro, 

merece também registro, pois as atividades de esporte aí realizadas são na sua 

totalidade, praticadas ao ar livre, na piscina ou área externa, tendo sido altamente 

prejudicadas por índices pluviométricos fora da média no ano de 2013, que 

reduziu a procura por tais atividades, só recuperadas, com grande esforço de 

divulgação, no último trimestre do ano. As Metas 4.1 e 5.1 dedicadas ao esporte 

de rendimento, integralmente cumpridas, merecem aqui, comentário especial, já 

que, não sendo pretensão inicial do Programa exercer ações nessa área, o êxito 

continuado por 6 anos da Cidade do Saber, descobrindo e gerando talentos, a 

partir das suas escolas de iniciação, tornou praticamente, obrigatória, uma ação 

complementar e extensiva, especialmente com jovens entre 15 e 17 anos, sem 

perspectivas, após conclusão dos cursos. Decorre disso, a inclusão desde o 

Contrato anterior, de uma Meta específica, para a preparação de turmas de atletas 

em desenvolvimento ao lado de uma outra Meta de apoio a atletas adultos do 

município, sob a responsabilidade da SEDEL – Secretaria de Esportes e Lazer do 

município mas para os quais a Cidade do Saber, na forma do Contrato de Gestão 

050/2013 dá apoio técnico-logístico.  
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                    3.1.3. Área de Educação 

Metas: 1.1, 2.1 e 3.1 

1.1. Oferta de oficinas socioeducativas ( artes e esportes) para 15.400 educandos das 

séries iniciais do ensino fundamental I, da rede publica municipal de ensino. 

2.1. Oferta do ensino música, através de instrumentos sinfônicos, para 1252 educandos 

das séries finais do ensino fundamental II, da rede publica municipal de ensino. 

3.1. Oferta anual de 5.760  visitas ao Museu Única da Cidade do Saber , para os  alunos 

do ensino fundamental II. 

 

As ações e resultados, pioneiros, da área municipal de Educação, através da 

Cidade do Saber, na forma do Contrato de Gestão 050/2013, definidas nas Metas 

1.1, 2.1 e 3.1, tiveram êxito total, ao concluir-se o mês de março de 2014 e 

encerrar-se o prazo contratual de 12 (doze) meses, adotado como período de 

referência das Metas. Pendente de cumprimento, no último trimestre (janeiro-

março de 2014) apenas uma Meta (Meta 3.1), esta foi contudo, superada ao final 

com grande esforço, já que, como apontado no Relatório anterior, esta Meta 

enfrentava e enfrentou, o recesso escolar antecipado, em função da programação 

letiva extraordinária no ano da Copa, o que limitou o calendário de visitas de 

alunos ao Museu, nos dois últimos trimestres Vale reiterar aqui, contudo, que 

tratava-se de Meta cumulativa e sem evolução linear no tempo, sempre passível 

de alterações e ajustes no seu planejamento e execução.   

As duas outras Metas (Metas 1.1 e 2.1) da área de Educação, que tiveram 

avanços definitivos no terceiro trimestre (outubro-dezembro), quando se falou “em 

verdadeira reviravolta no andamento dos trabalhos”, já estavam cumpridas desde 

dezembro passado, embora no caso da Meta 1.1, de natureza cumulativa, 

continuassem avançando os números durante o último trimestre, tendo ao final 
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3.2. Resultado Por Meta - Quadro Resumo

ÁREAS
METAS 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS
% SITUAÇÃO

 

 

 

 

 

CULTURA

 

 

 

 

 

 

1.1. Realização de 1.000 atendimentos diretos em cursos e 
oficinas de arte-educação (dança e teatro). 

 

1.003

 

atendimentos 
diretos realizados

 

 

100,3%

 

Meta superada

1.2. Realização de 1.400 atendimentos diretos em cursos e 
oficinas de arte -educação (música, idiomas e artes 
visuais).

 

1.808

 

atendimentos 
diretos realizados

 

 

129,1%

 

Meta superada

2.1. Realização de 1 Mostra Didática de Arte (música, 
dança, artes visuais, teatro).

 

Realização em 
dezembro/2013

 
 

100%

 

Meta cumprida

3.3. Apoio à formação técnica de jovens talentos, nas 
diversas linguagens artísticas, em escolas nacionais ou 
internacionais, sediadas no país.  

 Apoio técnico e 
financeiro a 4  
jovens na Casa 
Social de 
Camaçari em 
Joinvile

 

 

100,0%

 

Meta cumprida

5.2. Realização de 8 concertos e ensaios da Orquestra 
Sinfônica Popular de Camaçari.

 

 

-

 

 

-

 

 
-
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alcançado o total de 20.206 educandos atendidos contra 15.400 atendimentos 

previstos na Meta com o percentual expressivo de 131,2 %.  O êxito nesta Meta, 

relativa às oficinas sócio-educativas oferecidas aos estudantes das séries iniciais 

do ensino fundamental I, tem um profundo sentido pedagógico, para contratante e 

contratados envolvidos neste contrato de gestão, parceria baseada em resultados, 

planejados e executados. Após constatadas dificuldades operacionais na 

execução dessa Meta, ainda no primeiro trimestre de execução do Contrato, foram 

discutidas e adotadas conjuntamente, medidas, que tempestivas, mostraram-se 

acertadas e permitiram o atingimento, e superação, dos resultados previstos. 
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EDUCAÇÃO

 

 

1.1. Oferta de oficinas socioeducativas (artes e esportes) 
para 15.400 educandos das séries iniciais do ensino 
fundamental I, da rede publica municipal de ensino.

 

20.206 educandos 
atendidos.

131,2% Meta superada

2.1. Oferta do ensino música, através de instrumentos 
sinfônicos, para 1252 educandos das séries finais do 
ensino fundamental II, da rede publica municipal de ensino.

1.260 educandos 
atendidos

100,6% Meta superada

3.1. Oferta anual de 5.760 visitas ao Museu Única da 
Cidade do Saber , para os  alunos do ensino fundamental 
II.

 

5.825 visitas 
realizadas. 101,2%

Meta superada
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CULTURA

 

 

7.1. Atender, anualmente, através do Ponto Móvel, 12 
comunidades da sede e litoral do município de Camaçari, 
com total de 3.000 atendimentos diretos e 
aproximadamente 10.000 atendimentos indiretos à 
crianças, jovens e adultos.

 

12 comunidades 
com 3.012

 

atendimentos 
diretos e 10.500

 

indiretos

 

103,0% Meta superada

8.1. Realização de 760 atendimentos diretos e 15.000 
indiretos, anualmente, no Espaço Infantil, através de 
Oficinas Literárias, que visem o reforço da leitura e escrita.

 

769

 

atendimentos 
diretos e 27.200

 

indiretos 
realizados

 

143,0% Meta superada

 

 

 

 

 

ESPORTE

 

 

 

2.1. Realização de 1.500 atendimentos diretos de

 

hidroginástica, natação e macroginástica para jovens, 
adultos e idosos na piscina e ginásio de esportes da 
Cidade do Saber.

 

1.516

 

atendimentos 
diretos realizados

 

101,0% Meta superada

3.1. Realização de 3.400 (três mil e quatrocentos) 
atendimentos diretos, anualmente, a crianças e 
adolescentes (6 a 17 anos) através de oficinas de iniciação 
esportiva nas modalidades de: Karatê, Gr, capoeira, boxe, 
xadrez, futsal, vôlei, handebol, basquete, natação e futebol.

 

5.613

 

atendimentos 
diretos realizados

 

165,1% Meta superada

4.1. Formação e acompanhamento, na Cidade do Saber, 
de no mínimo 36 (trinta e seis) turmas de desenvolvimento 
de Talentos esportivo, em nove modalidades esportivas.

 

38

 

turmas, 9 
modalidades

 

105,5% Meta superada

5.1. Apoio às equipe de 9 modalidades esportivas de 
representação do município, no que se refere a 
disponibilizar instalações adequadas para treinamento, 
custeio dos técnicos e do material didático e esportivo, com 
a preparação de 480 atletas adultos.

Apoio a 9 
modalidades com 
um total de 500 

atletas

104,2% Meta superada
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