
Atos do Poder Executivo
LEIS

Art. 2º - Os recursos disponíveis para a abertura do presente Crédito 
Adicional Especial, são decorrentes da anulação parcial de dotações na 
forma definida da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 907/2008, em 
conformidade com o  estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, 
e com base no Art. 167, inciso V da Constituição Federal,  no valor de R$ 
2.454,80 (dois mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta 
centavos)   conforme detalhamento a seguir evidenciado:

Art. 3º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano Plurianual, das 
Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro de 2009, aprovados 
pelas Leis nº. 714/2005 e 907/2008, respectivamente, em decorrência do 
Crédito Especial autorizado nesta Lei.

Art. 4º - O Crédito Especial autorizado nesta Lei, será consignado à 
estrutura de custos do Órgão/Secretaria e respectiva Unidade, incorporado 
ao Quadro de Detalhamento da Despesa da referida Unidade.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE 
DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI Nº 1051/2009
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009 

Altera o Anexo I – Quadro de Pessoal, da Lei 
nº 873 de 04 de abril de 2008, que dispôs 

LEI Nº. 1050/ 2009
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009

Autoriza o Poder Executivo Municipal, Abrir  
Crédito Adicional Especial no valor de R$     
2.454,80 (dois mil, quatrocentos e cinqüenta 
e quatro reais e oitenta centavos), e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizada a 
abrir Crédito Adicional Especial, no valor global de R$ 2.454,80 (dois mil, 
quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta centavos)  conforme 
detalhamento abaixo:

sobre o Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Servidores do Magistério 
Público do Município de Camaçari, e dá 
outras providências.

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

 Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono 
a seguinte lei:

 Art. 1º -  Fica alterado o Anexo I da Lei n.º 873/2008, passando a 
vigorar conforme Anexo I – Quadro de Pessoal, que com esta Lei se publica. 

 Art. 2º - Fica o órgão responsável pela gestão de pessoas da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, juntamente com a comissão gestora do 
Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos - PCCV, autorizados a proceder 
as atualizações dispostas nesta lei, no prazo de até 90 (noventa) dias 
contados da data da publicação.

 Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 
por conta de dotações próprias previstas na lei de Diretrizes Orçamentárias, 
ficando Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos 
suplementares necessários à cobertura das respectivas despesas. 

 Art. 4º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ANEXO I

QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CARGOS EFETIVOS

CLASSE 1 - Grupo Ocupacional Serviços Auxiliares

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano VII - Nº 339 - de 26 de dezembro de 2009 a 01 de janeiro de 2010

CLASSE 2 - Grupo Ocupacional Serviços Administrativos e
Operacionais Auxiliares

CLASSE 3 - Grupo Ocupacional Serviços Técnicos Auxiliares
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso das suas atribuições,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam as Coordenadorias de Ações Administrativas 
Locais de Arembepe, de Vila de Abrantes  e  de Monte Gordo, vinculadas 
até a data da publicação desta Lei à Secretaria da Administração - SECAD, 
remanejadas para a Secretaria do Governo - SEGOV, mantidas a sua 
estrutura complementar e suas competências.

Art. 2º -  Fica criada na estrutura da Secretaria do Governo – 
SEGOV a Coordenação de Ações Administrativas Locais de Parafuso.

Art. 3º -  Fica criada na estrutura da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR a Coordenação de Fiscalização.

Art. 4º -  Ficam criados no Quadro de Assessoramento Superior 
da Administração Direta, instituído pela Lei nº 368, de 14 de fevereiro de 
1997 e suas alterações posteriores, os cargos estabelecidos no Anexo 
Único desta Lei.

Art. 5º - A Procuradoria Geral do Município - PGM passa a ter 
representação na Secretaria do Governo - SEGOV, mantidas as demais 
unidades organizacionais vigentes, na forma da Lei nº. 732, de 18  de maio 
de 2006.

Parágrafo único - Para atendimento ao disposto no caput deste 
artigo e no Art. 11 da Lei nº. 951, de 13 de fevereiro de 2009, fica  alterado ao 
Anexo I da Lei nº. 732, de 18 de maio de 2006, passando a contar com 06 
(seis) Cargos de Representante da Procuradoria-Geral, Símbolo PGM-IV.

Art. 6º - O valor do vencimento dos Cargos correspondentes ao 
Símbolo GES-V, criados por esta Lei, fica fixado em R$ 897,00 (oitocentos e 
noventa e sete reais).

Art. 7º -  Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover, 
no prazo de até 90 (noventa)  dias a complementação da estrutura dos 
Órgãos com as respectivas competências e as atribuições dos titulares dos 
Cargos de Assessoramento Superior, para ajustá-los às disposições desta 
Lei.

Art. 8º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias das respectivas Secretarias.

Art. 9º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover 
as alterações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento 
desta Lei, respeitados os valores globais  do Orçamento Programa vigente.

Art. 10 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CARTANO
PREFEITO

ANEXO ÚNICO
Quadro de Assessoramento Superior da Administração Direta

CRIAÇÃO DE CARGOS

LEI Nº1052/2009
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009

Altera a Lei no. 368, de 14 de fevereiro de 
1997, modificada pelas Leis  no 483, de 28 
de dezembro de 2000, Lei no 546, de 26 de 
dezembro de 2001, Lei no 597, de 03 de abril 
de 2003, Lei no 617, de 08 de agosto de 
2003, Lei no 664, de 27 de janeiro de 2005, 
Lei no 665, de 27 de janeiro de 2005, Lei no 
667, de 27 de janeiro de 2005, Lei no 668, de 
27 de janeiro de 2005, Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006, Lei nº. 732, de 18 de maio de 
2006, Lei nº. 758, de 31 de outubro de 2006, 
Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007, Lei nº. 
814, de 06 de setembro de 2007, Lei nº. 951, 
de 13 de fevereiro de 2009 e Lei nº. 1005, de 
11 de setembro de 2009 que modifica a 
estrutura organizacional da Administração 
Pública Municipal, e dá outras providências.

CLASSE 4 - Grupo Ocupacional Serviços Técnicos

CARGOS EM EXTINÇÃO

CARGA HORÁRIA - 30H
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LEI Nº 1053/2009
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009

“ Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 
965/2009 de 27 de fevereiro de 2009, que 
dispõe sobre a estrutura organizacional, 
quadro de pessoal, cargos e vencimentos e 
dá outras providências”.

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

Faço saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1° - Ficam criados 2 (dois) cargos de Assistente Técnico de 
Comissão (código 5016) e 2 (dois) cargos de Assessor Técnico de 
Comissões (código 5014), alterando-se o quantitativo constante do anexo II 
da Lei Municipal n.° 965/2009.

Art. 2° -  Fica criado o quadro de técnico de servidores da TV 
Câmara, conforme anexo único da presente lei, que passará a integrar a Lei 
Municipal n.°965/2009.

Art. 3° - Para preenchimento dos cargos de que trata o Art. 
anterior os ocupantes deverão ter, obrigatoriamente, registro no DRT como 
radialista.

Art. 4° - Todos os cargos de que trata o Art. 2° desta lei, serão 
enquadrados no nível hierárquico NH 60, de que trata o Art. 32 da Lei 
Municipal n.° 965/2009, exceção feita ao cargo de gerente geral, que deverá 
ser enquadrado no nível hierárquico NH 85, cujo vencimento corresponderá 
a 80% (oitenta por cento) dos vencimentos do fixados no Anexo VII, da Lei 
Municipal n.° 965/2009. 

Art. 5° - Inclua-se um inciso, a ser numerado como III, com a 
redação seguinte, renumerando-se os demais incisos, no Art. 32 da Lei 
Municipal n.° 965/2009. 

“  III –Nível Hierárquico (NH) 85– Atividades de gerência da TV 
Câmara, cujo titular subordina-se ao Chefe da Assessoria de Comunicação, 
com exigência de escolaridade de nível superior.”

Art. 6° - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à 
conta de dotações próprias do Orçamento vigente da Câmara Municipal de 
Camaçari, provisionadas no projeto atividade n.° 010310012002 – Gestão 
das ações e atividades administrativas do Poder Legislativo – elemento 
319011 – vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil.

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

QUADRO DE PESSOAL
DA TV CÂMARA – CARGOS EM COMISSÃO

ANEXO II

LEI Nº. 1049/2009
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009

Cria o Fundo Municipal de Segurança 
Pública e Cidadania do Município de 
CAMAÇARI - FUMSEC, e dá outras 
providências. 

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Segurança Pública e 
Cidadania de Camaçari - FUMSEC, vinculado ao Núcleo de Segurança e 
Promoção da Cidadania, integrante da estrutura da Secretaria de 
Desenvolvimento Social - SEDES, destinado a propiciar apoio e suporte 
financeiro aos projetos de segurança municipal e ao Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI.

 §1º. O Fundo Municipal de Segurança Pública e Cidadania de 
Camaçari - FUMSEC tem como objetivo o apoio financeiro às ações de 
segurança municipal, a manutenção e informatização de equipamentos 
necessários a Polícia Civil e Polícia Militar e promoção de ações para 
minimizar a criminalidade e a violência no Município.

§2º. O Fundo Municipal de Segurança Pública e Cidadania de 
Camaçari - FUMSEC tem na Secretaria de Desenvolvimento Social a 
estrutura de controles contábeis, inclusive para efeito de prestação de 
contas, na forma da legislação vigente.

§3º. Os recursos advindos do Fundo criado por esta Lei será 
fiscalizado pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM e pela 
Controladoria Geral do Município - CGM.

Art. 2º. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Segurança 
Pública e Cidadania de Camaçari - FUMSEC:

I. repasse efetuado do tesouro municipal.

II. doações, auxílio e contribuições de terceiros;

III. recursos financeiros oriundos do Governo Estadual e Federal e 
de outros órgãos públicos, recebidos diretamente ou por meio de convênio;

IV. recursos financeiros oriundos de organizações nacionais e 
internacionais de cooperação, recebidos diretamente ou por meio de 
convênios;

V. aporte de capital decorrente de realizações de operações de 
créditos em instituições financeiras oficiais;

VI. rendas provenientes de aplicação financeira de seus recursos no 
mercado de capitais.

Art. 3°. O Fundo Municipal de Segurança Pública e Cidadania de 
Camaçari - FUMSEC será administrado pelo Secretário Executivo do 
Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Camaçari - GGIM.

§1º. São atribuições do Administrador do FUMSEC, além daquelas que a 
norma regulamentadora estabelecer:

I. administrar o Fundo Municipal de Segurança Pública e Cidadania 
de Camaçari – FUMSEC de que trata a presente Lei;

II. submeter aos membros do GGIM e da Controladoria Geral do 
Município - CGM, as demonstrações mensais de receitas e despesas do 
FUMSEC;

III. ordenar empenhos e pagamentos das despesas determinadas.

Art. 4º. O valor do recurso a ser destinado ao Fundo Municipal de 
Segurança Pública e Cidadania de Camaçari - FUMSEC, na forma 
estabelecida no art. 2º, inciso I, desta Lei, será repassado mensalmente 
pela Fazenda Municipal, em data pré determinada em calendário próprio, 
após a apuração da receita mensal e depositada conta corrente própria do 
Fundo de que trata a presente Lei;

Art. 5º. As pessoas físicas ou jurídicas abrangida por esta Lei 
poderão instalar e adotar câmeras de vídeomonitoramento nas imediações 
do imóvel de sua propriedade, e suas imagens serão monitoradas pela 
central de vídeo monitoramento, observadas as seguintes orientações: 

I. solicitar ao Município o prévio estudo técnico de conveniência 

DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 339 - de 26 de dezembro de 2009 a 01 de janeiro de 2010



PÁGINA 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

para aprovação;

II. instalar equipamentos compatíveis com os já instalados, assim 
como providenciar a devida adaptação e instalação das câmeras de 
segurança.

III. a Empresa adotante fará a manutenção técnica aos 
equipamentos instalados.

§1º. A pessoa física ou jurídica instituída no Município que optar 
pela instalação das câmeras, na forma estabelecida no caput deste artigo, 
terá monitoração 24 horas por dia, realizada pelo sistema instituído pelo 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, 
que disponibilizará as imagens para que autoridades competentes tomem 
as devidas providências.

§2º. O equipamento, após sua instalação será de domínio 
público, não podendo privilegiar, exclusivamente a Empresa adotante.

§3º. As imagens monitoradas têm finalidade específica e deverá 
se observar os seguintes princípios básicos:

I. as imagens monitoradas terão por finalidade exclusiva de 
controle e monitoramento de atos violência e criminalidade ou ação da 
Administração Municipal, não podendo ser usada para outro fim. 

II. o banco de imagens poderá ser requisitado por Secretário 
Municipal, chefe do Executivo Municipal, por autoridade policial ou por 
autoridade judiciária mediante ato próprio devidamente justificado.

III. as imagens cedidas sem a devida autorização, será considerado 
crime e o autor do ato será afastado de suas funções e responderá processo 
judicial.

IV. as imagens monitoradas além de apoio ao trabalho policial 
servirão também a órgãos da Administração Municipal no ajudando em 
suas atividades finalísticas.

Art. 6º. A pessoa física ou jurídica proprietária de área ou imóvel 
que tenha aglomeração de pessoas, como escolas, faculdades, clínicas e 
outros, terão pr ior idades na instalação das câmeras de 
vídeomonitoramento.

Art. 7º. A Central de vídeomonitoramento será operacionalizada 
pelo GGI-M ou por Empresa terceirizada, desde que obedecida os 
princípios da Administração Pública e o estabelecido na Lei 8666/93.  

Art. 8º. A aplicação dos recursos provenientes desta Lei será 
analisada e aprovada anualmente pelo pleno do Gabinete de Gestão 
Integrada Municipal, GGI-M e o Executivo Municipal seguindo as ações 
indicadas pelo Conselho Municipal de Segurança e Cidadania.

Art. 9°. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária 
cobertura de recursos.

Art. 10. Até o final de cada exercício, o titular da Secretaria da 
Fazenda apresentará ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao GGIM, 
para análise e acompanhamento, o calendário de repasse ao FUMSEC e a 
projeção de receita, para planejamento das ações do ano subsequente.

Parágrafo único. Para os casos de insuficiência ou inexistência 
de recursos poderão ser utilizados os créditos adicionais já autorizados por 
esta Lei e abertos por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 11. O orçamento do FUMSEC evidenciará as políticas e o 
programa de trabalho do Município, as ações indicadas pelo Conselho 
Municipal de Segurança e Cidadania, observados o Plano Plurianual e a Lei 
de Diretrizes Orçamentária e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§1º. O orçamento do FUMSEC integrará o orçamento do 
Município, em obediência ao princípio da unicidade.

§2º. O Orçamento do FUMSEC observará, na sua elaboração e 
na execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 12. A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar as 
situações financeiras, patrimoniais e orçamentárias do FUMSEC 
observadas os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 13. A contabilidade será organizada de forma a permitir o 
exercício de suas funções de controle prévio, concomitante e 
conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como possibilitar a 
interpretação e análise dos resultados obtidos.

Art. 14. A escrituração contábil será feita pelo método técnico e 
será integrada a Contabilidade Geral do Município.

§1º. O GGIM emitirá através de contabilidade própria, relatórios mensais de 
gestão, inclusive dos custos dos serviços e relatório semestrais para 
acompanhamento e análise do Conselho.

§2º. Entende-se por relatórios mensais e trimestrais de gestão, o balancete 
mensal de receita e despesas do FUMSEC e demais demonstrações 
exigidas pela Administração Municipal e pela Legislação pertinente.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a aplicação da 
presente Lei através de Decreto Municipal.

Art. 16. Fica criado o Conselho Municipal de Segurança e Cidadania – 
CONSEC e os Conselhos Regionais de Segurança, vinculado ao Núcleo de 
Segurança e Promoção da Cidadania e a Secretaria de Desenvolvimento 
Social – SEDES.

§1º. Os conselhos regionais serão criados mediante reivindicação da 
comunidade, cabendo apenas sete no município.

§2º O Conselho Municipal de Segurança e Cidadania será composto por 13 
membros e será distribuído da seguinte forma:

I. 02 representantes do Governo Municipal;

II. 01 representante do GGIM;

III. 01 representante da Policia Civil;

IV. 01 representante da Policia Militar;

V. 01 representante da Polícia Rodoviária;

VI. 01 representante da ACEC;

VII. 01 representante do COFIC;

VIII. 07 representantes dos Conselhos de Segurança Regionais 
Municipais.

§3º. Cada segmento deverá indicar seus representantes que serão 
nomeados mediante decreto do Executivo municipal.

§4º. O Presidente do conselho será nomeado mediante eleição entre os 
membros e seu mandato será de um ano, podendo ser reconduzido por 
igual período.

§5º. Cabe ao Conselho Municipal de Segurança e Cidadania:

I. acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal de Segurança e Cidadania;
II. indicar e aprovar ações para cada exercício; 
III. acompanhar e avaliar as indicações de ações dos conselhos 
regionais;
IV. regulamentar, aprovar e publicar o regimento interno do 
Conselho;
V. referendar, aprovar e publicar o regimento interno dos conselhos 
regionais de Segurança obedecendo o princípio da uniformidade e da 
igualdade;
VI. elaborar resoluções sobre as decisões das reuniões;
VII. outras atribuições desde que aprovadas pelo conselho.  

Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE 
DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO
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DECRETOS

DECRETO Nº 4831/ 2009
 DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2009

Declara de Utilidade Pública, para fins de 
desapropriação, uma área de terra 
destinada à implantação de uma vila 
olímpica, localizada na avenida Jorge 
Amado, Município de Camaçari e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e 
tendo em vista o quanto consta no processo administrativo nº. 07317/2008,
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Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº 4833/2009
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009

            

Altera o Decreto nº 4807/09, da convocação 
da 4ª Conferencia da Cidade de Camaçari. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 15, da Lei Orgânica do 
Município e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 43, da Lei nº. 
10.257, de 10 de julho de 2001.

DECRETA

Art. 1º - Altera o Decreto nº 4807/09  da  convocação da 4ª. 
Conferência da Cidade de Camaçari, como uma “Etapa Preparatória 
Municipal da 4ª Conferência Estadual das Cidades da Bahia” para os dias 27 
e 28 de janeiro de 2010, em Camaçari, sob a coordenação da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
– SEDUR.

Art. 2º  -  Ficam mantidos na integra os demais artigos do Decreto 
nº 4807/2009, de 13 de outubro de 2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009

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

Resolve:

           Exonerar SALVADOR DIAS PEIXOTO FILHO, cadastro nº. 37807-9 
do cargo de Supervisor de Defesa Civil, símbolo GAS - IV, da estrutura da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, a partir de 30 de 
novembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
NOVEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009

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

Resolve:

D E C R E T A

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de 
desapropriação, uma área de terra localizada na Avenida Jorge Amado, 
situada à margem da pista direita dessa avenida, no sentido do Centro 
Administrativo em direção ao Viaduto do Trabalhador na Via Parafuso, 
abrangendo uma área de 62.574,30 m² e um perímetro demarcado de 
1.031,90 m, cujo polígono está descrito conforme as coordenadas UTM dos 
seus vértices numerados abaixo.

Parágrafo Primeiro – O imóvel descrito no caput deste artigo tem 
a seguintes dimensões e confrontações: Inicia-se a descrição desse 
polígono com frente para Avenida Jorge Amado e limitado pela seguinte 
linha poligonal: O Ponto de Origem e Fechamento P.00 está localizado a 
89,77m no sentido oeste-leste, contado a partir do ponto situado a 10,96m 
de recuo em relação ao meio fio, no ponto de inserção da linha da divisa do 
lado esquerdo do imóvel sede da Secretaria da Infra-estrutura com a linha 
de meio-fio, na mesma margem da Avenida Jorge Amado, indicado na 
planta anexa: Partindo do PONTO P.00 (N=574673,3400 E=8595371,6600) 
deste, segue com a distância de 202,00m para o PONTO P.01 
(N=574868,3100 E=8595424,4950) deste, segue a uma distância de 
339,54m para o PONTO P.21 (N= 574955,7536 E =8595096,4042) deste, 
segue com distância de 210,36m para o PONTO P.22 (N=574745,4503 E= 
8595101,1014) deste, segue a uma distância de 280,00m e encontra-se 
com o PONTO P.00, de origem e fechamento do polígono, circunscrevendo 
uma área de 62.574,30 m².

Parágrafo Segundo – A área objeto deste DECRETO destina-se à 
implantação de uma VILA OLÍMPICA, na Avenida Jorge Amado, distrito 
sede do Município.

Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a 
promover e executar com recursos do Município, pela via judicial, a 
desapropriação definida neste Decreto, mediante processo regular, na 
forma da legislação vigente.

 Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para a 
Desapropriação autorizada a promover e executar, com recursos do 
Município, pela via amigável, a desapropriação definida neste Decreto, 
mediante processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário,  em especial, o Decreto nº. 
4627/2008 de 07 de maio de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇAR, EM 30 DE  
DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO Nº 4832/2009
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009.

                                                            
Concede Benefício Fiscal e, dá outras 
providências, com lastro no artigo n.182 da 
Lei 392/97.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições, e, considerando o disposto na Lei nº 392, de 22 de 
dezembro de 1997, nos autos do Processo Administrativo Fiscal nº 13406, 
de 03 do julho de 2009

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida Isenção Tributária relativa à Taxa de 
Localização e Funcionamento – TLF, na forma do art. 182, da Lei 392/97, 
para ASSOCIAÇÃO DIVULGADORA DO ENSINO DIVINO, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF sob o nº 01.892.519/0001-94 e Cadastro Geral de Atividade de nº 
016.384/001-1, situada à Via Parafuso, Km10, Via Parafuso, Camaçari/BA.

Art. 2º - O ato será revogado quando ausentes os motivos 
ensejadores da isenção;

Art. 3º - Os efeitos jurídicos da isenção, com amparo no art. 182 
da Lei 392, de 22 de dezembro de 1997, com as modificações produzidas 
pela Lei 540, de 17 de dezembro de 2001, retroagem a data do seu 
requerimento.
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Resolve:

Exonerar DANIELA CARLA DE CARVALHO RAMOS, cadastro nº. 37369-1 
do cargo de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da Controladoria 
Geral do Município - CGM, a partir 30 de novembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE 
NOVEMBRO DE 2009.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009

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

Resolve:

Exonerar RICARDO ANTONIO RAMOS DOS SANTOS, cadastro nº. 
37401-1 do cargo de Gerente, símbolo GES - IV, da estrutura da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, a partir de 30 de novembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
NOVEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009

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

Resolve:

Exonerar VÂNIA DA SILVA COSTA, cadastro n°. 37554-6, do cargo de 
Gerente, símbolo GES - IV, da estrutura da Secretaria da Cultura - SECULT, 
a partir de 30 de novembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
NOVEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

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

Resolve:

Nomear SALVADOR DIAS PEIXOTO FILHO, para o cargo de Gerente, 
símbolo GES - IV, da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 
SEDUR, a partir de 1º de dezembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 1º DE 
DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

Exonerar EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO, cadastro nº. 35904-7 do 
cargo de Secretário Executivo I, símbolo GAS-III da estrutura da 
Procuradoria Geral do Município - PGM, a partir de 30 de novembro de 
2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
NOVEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009

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

Resolve:

Exonerar ANA CECÍLIA AUSTREGESILO HEREDA, cadastro nº. 37056-0 
do cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, a partir de 30 de novembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
NOVEMBRO DE 2009.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009

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

Resolve:

Exonerar CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA, cadastro nº. 37817-2 do 
cargo de Subsecretário, símbolo GES I-A, da estrutura da Secretaria da 
Saúde - SESAU, a partir de 30 de novembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
NOVEMBRO DE 2009.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009

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

Resolve:

Exonerar MARIA REJANE RANGEL DE JESUS, cadastro nº. 35088-3 do 
cargo de Assessor Técnico II, Símbolo GAS II, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, a partir de 30 de novembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
NOVEMBRO DE 2009.  
        

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009

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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PÁGINA 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

SERVIDOR: Rita de Cássia Ogando de Oliveira
CADASTRO: 7354-8
PERIODO AQUISITIVO: 05/06/1995 a 04/06/2000
GOZO: 01 /fevereiro a 03/maio/2010

SERVIDOR: Valnice da França Santos
CADASTRO: 8497-3
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 01 /fevereiro a 03/maio/2010

SERVIDOR: Rita de Cássia de Jesus Santos
CADASTRO: 7254-2
PERIODO AQUISITIVO: 20/05/2000 a 19/05/2005
GOZO: 01 /fevereiro a 03/maio/2010

uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Nomear REJANE CRUZ DE JESUS, para o cargo de Supervisor, Símbolo 
CC III, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 1º de 
dezembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 1º DE 
DEZEMBRO DE 2009.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

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

Resolve:

Nomear ANGELA FERREIRA DA SILVA NUNES, para o cargo Supervisor 
de Defesa Civil, símbolo GAS IV, da estrutura da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, a partir de 1º de dezembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 1º DE 
DEZEMBRO DE 2009.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009

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

Resolve:

Nomear IRANILDES BARBOSA MARQUES, para o cargo de Supervisor, 
símbolo CC - III, da estrutura da Secretaria de Saúde - SESAU, a partir de 1° 
de dezembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE 
DEZEMBRO DE 2009.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO 
À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Mônica Maria  Nascimento Barros  
CADASTRO: 2885-3
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 01 /fevereiro a 03/maio/2010

SERVIDOR: Carlos Alberto dos Santos
CADASTRO: 3155-3
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 01 /fevereiro a 03/maio/2010

SERVIDOR: Paulo Roberto Santos de Almeida
CADASTRO: 8358-1
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2000 a 30/09/2005
GOZO: 01 /fevereiro a 03/maio/2010 

SERVIDOR: Maria Auxiliadora Santos Camardelli 
CADASTRO: 7251-0
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 01 /fevereiro a 03/maio/2010

Secretaria da Administração

S
E

C
A

D

PORTARIA   Nº. 05
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2009

O  SECRETÁRIO  DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
no uso de suas atribuições legais,  resolve:

       Art. 1º.   Designar   as  servidoras  DIVALDA  MARIA  DOS  SANTOS, 
Cadastro  nº 1141-0,  EUNICE  OLIVEIRA DOS  SANTOS  CARNEIRO, 
Cadastro nº 2782-0, e JUVANEIDE LEITE  DUARTE,  cadastro nº 35765-9,  
´para  sob a presidência da primeira, compor a Comissão de Avaliação dos 
Processos  Administrativos  concessão da promoção nos termos do Artigo 
12 da Lei nº. 874/2009.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2010
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N°. 001/2009

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, CONVOCA os candidatos aprovados e classificados no 
Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2009, para os cargos de 
ENFERMEIRO PSF, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICÓLOGO, no 
período de 11, 12, 13, 14 e 15/01/2010 das 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 
16h00 na Travessa 02 de Maio nº 29 – Centro, Camaçari-Bahia (ao lado do 
Hospital Semed), para apresentação dos seguintes documentos em 
originais e cópias: carteira de identidade, CTPS – carteira profissional 
(págs. Da foto e o verso), diploma de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função, expedida por instituição de 
ensino autorizada por Secetaria de Educação ou IES reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC, e devidamente registrado, comprovante de 
escolaridade, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, CPF, certificado 
de reservista (sexo masculino), Pis/Pasep, certidão de antecedentes 
criminais, duas fotos 3 x 4, certidão de nascimento de filhos (menores de 14 
anos) e comprovante de residência. Os candidatos devem apresentar 
também os exames médicos conforme item 10.4 do edital do PSS nº 
001/2009.

CARGO – ENFERMEIRO 40H PSF:

CARGO – PSICÓLOGO 40H ORLA:
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DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória os candidatos que não comparecerem no 
período acima mencionado, automaticamente serão ELIMINADOS do 
certame, Processo Seletivo Simplificado 001/2009. Em hipótese nenhuma 
haverá prorrogação do referido período.

Este Edital encontra-se publicado no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Camaçari e na internet no Site –  a 
partir de 05 de janeiro de 2010.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 015/2009
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2007

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI convoca os candidatos aprovados e classificados no Concurso 
Público 001/2007, para os cargos de: PROFESSOR NÍVEL I, PROFESSOR 
NÍVEL IV E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, conforme relação abaixo, no 
período de 11, 12, 13, 14 e 15/01/2010, das 09h00 às 12h00 das 13h30 às 
16h00 na Rua Francisco Drumond s/nº Centro Administrativo - 
Centro/Camaçari (Auditório da Secretaria da Administração/ SECAD), para 
apresentação dos seguintes documentos em originais e cópias: carteira de 
identidade, CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o verso), diploma de 
conclusão do curso referente à escolaridade mínima exigida para a função, 
expedida por Instituição de ensino autorizada por Secretaria da Educação 
ou IES reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e devidamente 
registrado, comprovante de escolaridade, título de eleitor, certidão de 
quitação eleitoral, CPF, certificado de reservista (sexo masculino), 
Pis/Pasep, certidão de antecedentes criminais, duas fotos 3 x 4, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 14 anos), comprovante de residência, 
participar de desempate, quando for o caso, realizar  exames médicos e 
psicológicos. Estas etapas são de caráter eliminatório conforme item 10.8 e 
10.9 do edital.

OBS.: SERÃO ATENDIDOS NO MÁXIMO 100 CANDIDATOS 
CONVOCADOS NESTE EDITAL POR DIA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS DEVIDAMENTE ENUMERADAS, A PARTIR 
DAS 08h00 DE CADA DIA, CONFORME PERÍODO ACIMA 
MENCIONADO.

CONVOCADOS:

www.camacari.ba.gov.br
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DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de Etapa Eliminatória, o candidato que não comparecer no 
período acima mencionado, automaticamente será ELIMINADO do 
certame – Concurso Público 001/2007. Em hipótese nenhuma haverá 
prorrogação do referido período.

Este Edital encontra-se publicado no Quadro de Avisos da  Prefeitura 
Municipal de Camaçari e na internet no Site –  a 
partir 29/12/2009.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 29 DE DEZEMBRO DE 2009.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

www.camacari.ba.gov.br

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano

S
E

D
U

R

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

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação da Urbanização 
Integrada denominada Reserva Lucaia que entre si fazem, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, com 
sede na Rua Francisco Drummond, Centro Administrativo, Camaçari, 
Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica 
Municipal Revisada, neste ato representado pelo Prefeito Municipal LUIZ 
CARLOS CAETANO e pelo Sr. JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO, 
Secretário de Desenvolvimento Urbano, doravante denominado 
MUNICÍPIO e, do outro lado, WAR PATRIMONIAL LTDA, sociedade 
limitada inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
05.220.129/0001-29, com sede na Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 1034, 
Sala 228 A, Salvador, Bahia, representada da forma do contrato social por 
MARCEL WATT PEIXOTO GUERRA, brasileiro, solteiro, engenheiro de 
produção, portador da Cédula de Identidade RG n.º 07553289-14 SSP/BA, 
inscrito no CPF/MF sob nº 010.097.545-30 e por MONISE WATT PEIXOTO 
GUERRA, brasileira, solteira, estudante universitária, portadora da Cédula 
de Identidade RG n.º 09724645-06 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob nº 
015.570.625-01, residentes e domiciliados em Salvador, Estado da Bahia, 
na Rua Prof. Aristides Novis, n.º 103, Apto. 801, Bairro Federação, 
doravante denominados PROPRIETÁRIOS, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município estabelece 
normas para implantação do  Projeto Urbanístico denominado “Reserva 
Lucaia”, tendo em vista o constante no processo administrativo n° 
10.824/2009 de 29.05.2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

I – Localização: A Área de 179.588,51m² (cento e setenta e nove mil, 
quinhentos e oitenta e oito metros e cinqüenta e um centímetros 
quadrados), destinada ao empreendimento denominado “Reserva Lucaia”, 
está situada na Via Parafuso, s/nº, Distrito Sede, Camaçari – Bahia, no local 
da antiga Fábrica Lucaia.

II – Características e memorial descritivo da área: medindo o total de 
179.588,51m², com o seguinte memorial descritivo: Partindo do ponto P.01, 
coordenada plana N8594181.4249 e E570976.5459, deste, seguindo, 
limitando-se com área da Construtora Tenda S.A. , com distância de 
253,19m e direção de 282°54'8"NW chega-se ao ponto P.02, deste, ainda 
limitando-se com área da Construtora Tenda S.A., com distância de 
404,72m e direção de 17°41'12"NE chega-se ao ponto P.03, deste, 
seguindo, limitando-se com área da Cerâmus, com distância de 260,63m e 
direção de 107°59'30"SE chega-se ao ponto P.04, deste, ainda seguindo, 
limitando-se com área da Cerâmus, com distância de 260,62m e direção de 
107°59'07"SE chega-se ao ponto P.05, deste, seguindo, limitando-se com 
faixa de domínio da Via Parafuso, com distância de 30,68m e direção de 
189°32'4"SW chega-se ao ponto P.06, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com faixa de domínio da Via Parafuso, com distância de 31,14m e direção 
de 195°53'42"SW chega-se ao ponto P.07, deste, seguindo, ainda 

limitando-se com faixa de domínio da Via Parafuso, com distância de 
25,66m e direção de 200°49'21"SW chega-se ao ponto P.08, deste, 
seguindo, ainda limitando-se com faixa de domínio da Via Parafuso, com 
distância de 30,79m e direção de 208°59'32"SW chega-se ao ponto P.09, 
deste, seguindo, ainda limitando-se com faixa de domínio da Via Parafuso, 
com distância de 42,89m e direção de 216°6'39"SW chega-se ao ponto 
P.10, deste, seguindo, ainda limitando-se com faixa de domínio da Via 
Parafuso, com distância de 179,29m e direção de 215°58'15"SW chega-se 
ao ponto P.11, deste, seguindo, limitando-se com área do Mundo do 
Concreto, com distância de 198,46m e direção de 289°38'35"NW chega-se 
ao ponto P.12, deste, seguindo, ainda limitando-se com área do Mundo do 
Concreto, com distância de 59,04m e direção de 196°24'4"SW chega-se ao 
ponto P.01, ponto inicial da descrição deste perímetro.

III – Documentação: o imóvel, no qual o empreendimento será implantado, 
foi adquirido pela PROPRIETÁRIA e encontra-se devidamente registrado 
no Cartório de 2º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – 
BA, sob matrícula nº 6390 de 18 de janeiro de 2008.

IV – Características gerais do projeto: uma urbanização integrada, de uso 
plurirresidencial, sujeita ao regime instituído nos termos do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – PDDU, Lei Municipal nº. 866, de 11 de janeiro de 
2008 e Código Urbanístico e Ambiental, Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, com 03 (três) lotes destinados ao uso residencial 
pluridomiciliar; 01 (um) lote destinado a futuros empreendimentos; 01 (uma) 
área destinada à equipamentos de comércio/serviço; área de preservação 
permanente; áreas públicas a serem doadas à Prefeitura Municipal e 01 lote 
que será doado à EMBASA, implantados em etapas e distribuídos segundo 
plantas arquivadas na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – Distribuição das áreas: a área total do empreendimento é de 
179.588,51m² (cento e setenta e nove mil e quinhentos e oitenta e oito 
metros e cinqüenta e um decímetros quadrados), assim distribuídas:
a) Área de Preservação Permanente (APP): 13.449,52m², correspondendo 
a 7,49% da gleba, com a seguinte descrição: partindo do ponto P.29, 
coordenada plana N8594336.8050 e E571319.7683, deste, seguindo, 
limitando-se com área da Construtora Tenda S.A., com distância de 
103,81m e direção de 17°41'12"NE chega-se ao ponto P.03, deste, 
seguindo limitando-se com área da Cerâmus, com distância de 192,87m e 
direção de 107°59'30"SE chega-se ao ponto P.52, deste, seguindo, 
limitando-se com Área Verde 01, com distância de 9,26m e direção de 
179°29'8"SE chega-se ao ponto P.51, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área Verde 01, com distância de 9,51m e direção de 3°7'28"SW chega-
se ao ponto P.50, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área Verde 01, 
com distância de 15,52m e direção de 194°42'10"SW chega-se ao ponto 
P.49, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área Verde 01, com distância 
de 26,97m e direção de 227°24'25"SW chega-se ao ponto P.48, deste, 
seguindo, ainda limitando-se com Área Verde 01, com distância de 24,82m e 
direção de 283°3'19"NW chega-se ao ponto P.47, deste, seguindo, ainda 
limitando-se com Área Verde 01, com distância de 12,95m e direção de 
306°32'21"NW chega-se ao ponto P.46, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área Verde 01, com distância de 9,12m e direção de 313°4'12"NW 
chega-se ao ponto P.45, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área 
Verde 01, com distância de 7,18m e direção de 313°5'51"NW chega-se ao 
ponto P.44, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área Verde 01, com 
distância de 6,44m e direção de 309°442'31"NW chega-se ao ponto P.43, 
deste, seguindo, ainda limitando-se com Área Verde 01, com distância de 
4,70m e direção de 303°14'27"NW chega-se ao ponto P.42, deste, 
seguindo, ainda limitando-se com Área Verde 01, com distância de 1,40m e 
direção de 292°15'32"NW chega-se ao ponto P.41, deste, seguindo, ainda 
limitando-se com Área Verde 01, com distância de 11,33m e direção de 
249°35'6"SW chega-se ao ponto P.40, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área Verde 01, com distância de 7,02m e direção de 254°38'8"SW 
chega-se ao ponto P.39, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área 
Verde 01, com distância de 15,02m e direção de 166°11'11"SW chega-se ao 
ponto P.38, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área Verde 01, com 
distância de 2,91m e direção de 299°11'33"NW chega-se ao ponto P.37, 
deste, seguindo, ainda limitando-se com Área Verde 01, com distância de 
11,33m e direção de 155°56'3"SW chega-se ao ponto P.36, deste, seguindo, 
ainda limitando-se com Área Verde 01, com distância de 13,70m e direção 
de 267°37'54"SW chega-se ao ponto P.35, deste, seguindo, ainda limitando-
se com Área Verde 01, com distância de 10,84m e direção de 275°17'30"NW 
chega-se ao ponto P.34, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área 
Verde 01, com distância de 17,34m e direção de 239°23'11"SW chega-se ao 
ponto P.33, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área Verde 01, com 
distância de 11,58m e direção de 245°13'32"SW chega-se ao ponto P.32, 
deste, seguindo, ainda limitando-se com a Área Verde 01, com distância de 
14,09m e direção de 254°58'12"SW chega-se ao ponto P.31, deste, 
seguindo, ainda limitando-se com Área Verde 01, com distância de 19,76m e 
direção de 275°15'29"NW chega-se ao ponto P.30, deste, seguindo, ainda 
limitando-se com Área Verde 01, com distância de 6,53m e direção de 
310°23'48"NW chega-se ao ponto P.29, ponto inicial da descrição deste 
perímetro.

b) Área Líquida da Gleba, obtida da subtração de toda a área “non 
aedificandi” (APP) da área total da gleba, resultando em uma área de 
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166.138,99m² (cento e sessenta e seis mil e cento e trinta e oito metros e 
noventa e nove decímetros quadrados), que será destinada ao projeto, 
correspondendo a 92,51% da área total da gleba;
c) Área de empreendimentos residenciais e de usos diversos: 129.397,94m² 
(cento e vinte e nove mil, trezentos e noventa e sete metros e noventa e 
quatro centímetros quadrados), equivalentes a 77,89% da área líquida do 
empreendimento, distribuída em 04 (quatro) lotes, conforme descrição a 
seguir:

1. Lote 01: 21.309,36m² (vinte e um mil, trezentos e nove metros e trinta e 
seis decímetros quadrados) para implantação do Condomínio Residencial 
Lucaia, composto de 460 apartamentos distribuídos em 23 módulos 
residenciais com cinco pavimentos, 01 módulo destinado a quiosque de 
lazer com um pavimento e parque infantil, com: área total construída de 
20.938,23m² (vinte mil, novecentos e trinta e oito metros e vinte e três 
decímetros quadrados), área ocupada de 4.392,03m² (quatro mil, trezentos 
e noventa e dois metros e três decímetros quadrados), área permeável de 
11.598,80m² (onze mil, quinhentos e noventa e oito metros e oitenta 
decímetros quadrados), área de praça e lazer de 3.011,56m² (três mil e onze 
metros e cinqüenta e seis decímetros quadrados), correspondendo a 
14,13% da área do lote, taxa de ocupação de 20,61% (vinte vírgula sessenta 
e um por cento), coeficiente de aproveitamento de 0,98 (noventa e oito 
décimos), índice de permeabilidade de 0,54 (cinqüenta e quatro décimos) e 
234 (duzentos e trinta e quatro) vagas de estacionamento, ficando o lote 
com a seguinte descrição: partindo do ponto P.25, coordenada plana 
N8594208.8857 e E571249.6418, deste, seguindo, limitando-se com área 
para implantação de Sistema Viário/Áreas Públicas, com distância de 
132,97m e direção de 107°58'12"SE chega-se ao ponto P.14, deste, ainda 
limitando-se com área para implantação de Sistema Viário/Áreas Públicas, 
com distância de 158,12m e direção de 195°20'20"SW chega-se ao ponto 
P.22, deste, seguindo, limitando-se com Lote 03, com distância de 136,23m 
e direção de 287°41'12"NW chega-se ao ponto P.23, deste, seguindo, 
limitando-se com Lote 02, com distância de 158,67m e direção de 
16°31'2"NE chega-se ao ponto P.25, ponto inicial da descrição deste 
perímetro;   

2. Lote 02: 21.395,57m² (vinte e um mil, trezentos e noventa e cinco metros e 
cinqüenta e sete decímetros quadrados) para implantação do Condomínio 
Residencial Praia da Penha, composto de 460 apartamentos distribuídos 
em 23 módulos residenciais com cinco pavimentos, 01 módulo destinado a 
quiosque de lazer com um pavimento e parque infantil, com: área total 
construída de 20.938,23m² (vinte mil, novecentos e trinta e oito metros e 
vinte e três decímetros quadrados), área ocupada de 4.392,03m² (quatro 
mil, trezentos e noventa e dois metros e três decímetros quadrados), área 
permeável de 11.674,81m² (onze mil, seiscentos e setenta e quatro metros e 
oitenta e um decímetros quadrados), área de praça e lazer de 3.049,37m² 
(três mil e quarenta e nove metros e trinta e sete decímetros quadrados), 
correspondendo a 14,25% da área do lote, taxa de ocupação de 20,06% 
(vinte vírgula zero seis por cento), coeficiente de aproveitamento de 0,98 
(noventa e oito décimos), índice de permeabilidade de 0,55 (cinqüenta e 
cinco décimos) e 233 (duzentos e trinta e três) vagas de estacionamento, 
ficando o lote com a seguinte descrição: partindo do ponto P.25, coordenada 
plana N8594208.8857 e E571249.6418, deste, seguindo, limitando-se com 
Lote 01, com distância de 158,67m e direção de 196°31'2"SW chega-se ao 
ponto P.23, deste, seguindo, limitando-se com Lote 03, com distância de 
136,2m e direção de 287°41'12"NW chega-se ao ponto P.24, deste, 
seguindo, limitando-se com área da Construtora Tenda S.A., com distância 
de 159,30m e direção de 17°41'12"NE chega-se ao ponto P.15, deste, 
seguindo, ainda limitando-se com área para implantação de Sistema 
Viário/Áreas Públicas, com distância de 132,98m e direção de 
107°58'12"SE chega-se ao ponto P.25, ponto inicial da descrição deste 
perímetro;

3. Lote 03: 26.615,79m² (vinte e seis mil, seiscentos e quinze  metros e 
setenta e nove  decímetros quadrados) para implantação do Condomínio 
Residencial Praia de Mutá, composto de 460 apartamentos distribuídos em 
25 módulos residenciais com cinco pavimentos, 01 módulo destinado a 
quiosque de lazer com um pavimento, parque infantil e quadra de esportes, 
com: área total construída de 22.750,25m² (vinte e dois mil, setecentos e 
cinquenta metros e vinte e cinco decímetros quadrados), área ocupada de 
4.765,25m² (quatro mil, setecentos e sessenta e cinco metros e vinte e cinco 
decímetros quadrados), área permeável de 15.266,69 m² (quinze mil, 
duzentos e sessenta e seis metros e sessenta e nove decímetros 
quadrados), área de praça e lazer de 3.500,21m² (três mil e quinhentos 
metros e vinte e um decímetros quadrados), correspondendo a 13,15% da 
área do lote, taxa de ocupação de 17,90% (dezessete vírgula noventa por 
cento), coeficiente de aproveitamento de 0,86 (oitenta e seis décimos), 
índice de permeabilidade de 0,57 (cinqüenta e sete décimos) e 307 
(trezentos e sete) vagas de estacionamento, ficando o lote com a seguinte 
descrição: partindo do ponto P.01, coordenada plana N8594181.4249 e 
E570976.5459, deste, seguindo, limitando-se com área da Construtora 
Tenda S.A., com distância de 253,19m e direção de 282°54'8"NW chega-se 
ao ponto P.02, deste, seguindo, ainda limitando-se com área da Construtora 
Tenda S.A., com distância de 113,45m e direção de 17°41'12"NE chega-se 
ao ponto P.24, deste, seguindo, limitando-se com Lotes 02 e 01, com 
distância de 272,45m e direção de 107°41'12"SE chega-se ao ponto P.22, 

deste,  seguindo, limitando-se com área para implantação de Sistema 
Viário/Áreas Públicas, com distância de 33,76m e direção de 195°20'20"SW 
chega-se ao ponto P.13, deste, seguindo, limitando-se com Área do Mundo 
do Concreto, com distância de 22,86m e direção de 289°38'35"NW chega-
se ao ponto P.12, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área do Mundo 
do Concreto, com distância de 59,04m e direção de 196°24'4"SW chega-se 
ao ponto P.01, ponto inicial da descrição deste perímetro;

4. Lote 04: 60.077,58m² (sessenta mil, setenta e sete metros e cinqüenta e 
oito decímetros quadrados), destinada à futuros empreendimentos, de usos 
diversos, com a seguinte descrição: partindo do ponto P.05, coordenada 
plana N8593809.4978 e E571257.6976, deste, seguindo, limitando-se com 
faixa de domínio da Via Parafuso, com distância de 30,68m e direção de 
189°32'4"SW chega-se ao ponto P.06, deste, ainda limitando-se com faixa 
de domínio da Via Parafuso, com distância de 31,14m e direção de 
195°53'42"SW chega-se ao ponto P.07, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com faixa de domínio da Via Parafuso, com distância de 25,66m e direção 
de 200°49'21"SW chega-se ao ponto P.08, deste, seguindo, ainda limitando-
se com faixa de domínio da Via Parafuso, com distância de 30,79m e direção 
de 208°59'32"SW chega-se ao ponto P.09, deste, seguindo, ainda limitado-
se com faixa de domínio da Via Parafuso, com distância de 42,89m e direção 
de 216°6'39"SW chega-se ao ponto P.10, deste, seguindo, ainda limitado-se 
com faixa de domínio da Via Parafuso, com distância de 179,29m e direção 
de 215°58'15"SW chega-se ao ponto P.11, deste, seguindo, limitando-se 
com área do Mundo do Concreto, com distância de 126,23m e direção de 
289°38'35"NW chega-se ao ponto P.21, deste, seguindo, limitando-se com 
área para implantação de Sistema Viário/Áreas Públicas, com distância de 
208,27m e direção de 15°20'20"NE chega-se ao ponto P.20, ainda 
limitando-se área para implantação de Sistema Viário/Áreas Públicas, com 
desenvolvimento de 118,70m em curva de Raio=480,60m e direção de 
8°47'31"NE chega-se ao ponto P.19, deste, seguindo, limitando-se com 
área da Cerâmus, com distância de 224,91m e direção de 107°59'7"SE 
chega-se ao ponto P.05, ponto inicial da descrição deste perímetro.
 
d) Área Comércio / Serviço: 3.452,41m² (três mil e quatrocentos e cinqüenta 
e dois metros e quarenta e dois decímetros quadrados), destinada à 
implantação de comércio e serviço, em etapa futura, com a seguinte 
descrição: partindo do ponto P.17, coordenada plana N8594076.6968 e 
E571228.8448, deste, seguindo, limitando-se com área para implantação 
de Sistema Viário/Áreas Públicas, com distância de 88,12m e direção de 
287°58'12"NW chega-se ao ponto P.26, deste, seguindo, limitando-se com 
Área Verde 01, com distância de 40,01m e direção de 17°41'58"NE chega-
se ao ponto P.27, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área Verde 01, 
com distância de 83,87m e direção de 107°58'36"SE chega-se ao ponto 
P.28, deste, limitando-se com área para implantação de Sistema 
Viário/Áreas Públicas, com desenvolvimento de 40,24m em curva de 
Raio=480,60m e direção de 172°7'20"SE chega-se ao ponto P.17, ponto 
inicial da descrição deste perímetro.

e) Áreas Públicas doadas à Prefeitura Municipal e EMBASA: 66.867,67m² 
(sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete metros e sessenta e sete 
decímetros quadrados), equivalente a 40,25 % da área líquida do 
empreendimento, que serão doadas ao domínio público, distribuídas da 
seguinte forma:

1. Áreas para Implantação de Sistema Viário e Áreas Públicas: 54.306,52m² 
(cinqüenta e quatro mil, trezentos e seis metros e cinqüenta e dois 
decímetros quadrados), equivalente a 32,69% da área líquida da gleba, com 
a seguinte descrição: partindo do ponto P.01, coordenada plana 
N8594181.4249 e E570976.5459, deste, seguindo, limitando-se com área 
da Construtora Tenda S.A., com distância de 37,99m e direção de 
289°38'35"NW chega-se ao ponto A.01, deste, seguindo, limitando-se com 
Área  Privativa do Lote 03, com distância de 53,62m e direção de 
17°41'13"NE chega-se ao ponto A.02, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 03, com distância de 41,76m e direção de 
287°38'21"NW chega-se ao ponto A.03, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 03, com distância de 35,07m e direção de 
283°53'58"NW chega-se ao ponto A.04, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 03, com distância de 151,30m e direção de 
54°31'7"NE chega-se ao ponto A.05, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 03, com distância de 67,70m e direção de 
17°41'13"NE chega-se ao ponto A.06, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 03, com distância de 212,50m e direção de 
107°41'12"SE chega-se ao ponto A.07, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 03, com distância de 21,92m e direção de 
17°41'13"NE chega-se ao ponto A.08, deste, seguindo, limitando-se com 
Área  Privativa do Lote 01, com distância de 21,92m e direção de 
17°41'13"NE chega-se ao ponto P.22, deste, seguindo,ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 01, com distância de 158,12m e direção de 
15°20'20"NE chega-se ao ponto P.14, deste, seguindo,ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 01, com distância de 68,57m e direção de 
287°58'21"NW chega-se ao ponto A.09, deste, seguindo,ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 01, com distância de 21,92m e direção de 
197°58'12"SW chega-se ao ponto A.10, deste, seguindo,ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 01, com distância de 47,61m e direção de 
107°58'12"SE chega-se ao ponto A.11, deste, seguindo,ainda limitando-se 

DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 339 - de 26 de dezembro de 2009 a 01 de janeiro de 2010



PÁGINA 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

com Área  Privativa do Lote 01, com distância de 114,32m e direção de 
195°20'20"SW chega-se ao ponto A.12, deste, seguindo,ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 01, com distância de 45,95m e direção de 
287°40'7"NW chega-se ao ponto A.13, deste, seguindo, limitando-se com 
Área Implantação Sistema Viário e Doação de Áreas Públicas, com 
distância de 20,00m e direção de 197°40'19"NE chega-se ao ponto A.14, 
deste, seguindo, limitando-se com Área  Privativa do Lote 01, com distância 
de 25,11m e direção de 107°40'19"SE chega-se ao ponto A.15, deste, 
seguindo,ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 01, com distância 
de 18,05m e direção de 15°20'20"NE chega-se ao ponto A.16, deste, 
seguindo,ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 01, com distância 
de 51,09m e direção de 287°41'13"NW chega-se ao ponto A.17, deste, 
seguindo,ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 01, com distância 
de 18,05m e direção de 196°30'52"SW chega-se ao ponto A.18, deste, 
seguindo,ainda limitando-se com Área Privativa do Lote 01, com distância 
de 26,35m e direção de 107°40'19"SE chega-se ao ponto A.14, deste, 
seguindo, limitando-se com Área Implantação Sistema Viário e Doação de 
Áreas Públicas, com distância de 20,00m e direção de 197°40'19"SE chega-
se ao ponto A.13, deste, seguindo, limitando-se com Área  Privativa do Lote 
01, com distância de 45,95m e direção de 287°40'7"NW chega-se ao ponto 
A.19, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 01, 
com distância de 114,72m e direção de 16°30'52"NE chega-se ao ponto 
A.20, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 01, 
com distância de 25,65m e direção de 107°58'8"SE chega-se ao ponto A.21, 
deste, seguindo, ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 01, com 
distância de 21,92m e direção de 17°58'12"NE chega-se ao ponto A.22, 
deste, seguindo, limitando-se com Áreas Privativas dos Lotes 01 e 02, com 
distância de 96,16m e direção de 287°58'12"NW chega-se ao ponto A.23, 
deste, seguindo, ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 02, com 
distância de 21,92m e direção de 197°58'12"SW chega-se ao ponto A.24, 
deste, seguindo,ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 02, com 
distância de 26,66m e direção de 107°58'7"SE chega-se ao ponto A.25, 
deste, seguindo,ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 02, com 
distância de 114,93m e direção de 196°31'12"SW chega-se ao ponto A.26, 
deste, seguindo,ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 02, com 
distância de 45,96m e direção de 287°41'12"NW chega-se ao ponto A.27, 
deste, seguindo, limitando-se com Área Implantação Sistema Viário e 
Doação de Áreas Públicas, com distância de 19,99m e direção de 
17°41'13"NE chega-se ao ponto A.28, deste, seguindo, limitando-se com 
Área  Privativa do Lote 02, com distância de 25,55m e direção de 
107°41'13"SE chega-se ao ponto A.29, deste, seguindo,ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 02, com distância de 17,53m e direção de 
16°31'12"NE chega-se ao ponto A.30, deste, seguindo,ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 02, com distância de 51,15m e direção de 
287°40'46"NW chega-se ao ponto A.31, deste, seguindo,ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 02, com distância de 17,51m e direção de 
197°41'12"SW chega-se ao ponto A.32, deste, seguindo,ainda limitando-se 
com Área  Privativa do Lote 02, com distância de 25,96m e direção de 
107°41'12"SE chega-se ao ponto A.28, deste, seguindo, limitando-se com 
Área Implantação Sistema Viário e Doação de Áreas Públicas, com 
distância de 19,99m e direção de 197°41'12"SW chega-se ao ponto A.27, 
deste, seguindo, limitando-se com Área  Privativa do Lote 02, com distância 
de 45,96m e direção de 287°41'12"NW chega-se ao ponto A.33, deste, 
seguindo,ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 02, com distância 
de 115,35m e direção de 17°41'13"NE chega-se ao ponto A.34, deste, 
seguindo,ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 02, com distância 
de 46,61m e direção de 107°58'7"SE chega-se ao ponto A.35, deste, 
seguindo,ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 02, com distância 
de 21,92m e direção de 17°58'12"NE chega-se ao ponto A.36, deste, 
seguindo,ainda limitando-se com Área  Privativa do Lote 02, com distância 
de 68,65m e direção de 287°58'12"NW chega-se ao ponto P.15, deste, 
seguindo, limitando-se com área da Construtora Tenda S.A., com distância 
de 11,00m e direção de 17°41'12"NE chega-se ao ponto P.16, deste, 
seguindo, limitando-se com Área Verde 01, Área de doação para a EMBASA 
e Área de Comércio e Serviços, com distância de 275,44m e direção de 
107°58'12"SE chega-se ao ponto P.17, deste, seguindo, limitando-se com 
Área de Comércio e Serviços e Área Verde 01, com desenvolvimento de 
112,03m em curva de Raio=480,60m e direção de 7°36'54"NE chega-se ao 
ponto P.18, deste, seguindo, limitando-se com Área da Cerâmus, com 
distância de 4,74m e direção de 107°59'8"SE chega-se ao ponto P.04, 
deste, seguindo, ainda limitando-se com Área da Cerâmus, com distância 
de 35,71m e direção de 107°59'7"SE chega-se ao ponto P.19, deste, 
seguindo, limitando-se com Área do Lote 04, com desenvolvimento de 
118,70m em curva de Raio=480,60m e direção de 188°47'31"SW chega-se 
ao ponto P.20, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área do Lote 04, 
com distância de 208,27m e direção de 195°20'20"SW chega-se ao ponto 
P.21, deste, seguindo, limitando-se com Área do Mundo do Concreto, com 
distância de 38,93m e direção de 289°38'35"NW chega-se ao ponto P.12, 
deste, seguindo, ainda limitando-se com Área do Mundo do Concreto, com 
distância de 59,04m e direção de 196°24'4"SW chega-se ao ponto P.01, 
ponto inicial da descrição deste perímetro, compreendendo todo o sistema 
viário interno e o sistema viário externo ao empreendimento, ou seja: 
ampliação da Via “A”, aprovada no empreendimento “Camaçari Life” e o 
sistema viário da Via “B” a serem implantadas, cujas obras serão de 
responsabilidade da PROPRIETÁRIA, conforme projetos específicos 
devidamente analisados e aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano – SEDUR, a serem apresentados pela PROPRIETÁRIA, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de expedição do alvará de 
licença para implantação do empreendimento;

2. Área Verde 01: 11.748,65m² (onze mil, setecentos e quarenta e oito 
metros e sessenta e cinco decímetros quadrados), equivalente a 7,07% da 
área líquida da gleba, com a seguinte descrição: partindo do ponto P.16, 
coordenada plana N8594338.6964 e E571313.8228, deste, seguindo, 
limitando-se com área da Construtora Tenda S.A., com distância de 6,23m e 
direção de 17°41'12"NE chega-se ao ponto P.29, deste, seguindo, 
limitando-se com Área de A.P.P., com distância de 6,53m e direção de 
130°23'48"SE chega-se ao ponto P.30, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área de A.P.P., com distância de 19,76m e direção de 95°15'29"SE 
chega-se ao ponto P.31, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área de 
A.P.P., com distância de 14,09m e direção de 74°58'12"NE chega-se ao 
ponto P.32,  deste, seguindo, ainda limitando-se com Área de A.P.P., com 
distância de 11,58m e direção de 65°13'32"NE chega-se ao ponto P.33, 
deste, seguindo, ainda limitando-se com Área de A.P.P., com distância de 
17,34m e direção de 59°23'11"NE chega-se ao ponto P.34, deste, seguindo, 
ainda limitando-se com Área de A.P.P., com distância de 10,84m e direção 
de 95°17'30"SE chega-se ao ponto P.35, deste, seguindo, ainda limitando-
se com Área de A.P.P., com distância de 13,70m e direção de 87°37'54"NE 
chega-se ao ponto P.36, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área de 
A.P.P., com distância de 11,33m e direção de 75°56'3"NE chega-se ao ponto 
P.37, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área de A.P.P., com distância 
de 2,91m e direção de 119°11'33"SE chega-se ao ponto P.38, deste, 
seguindo, ainda limitando-se com Área de A.P.P., com distância de 15,02m e 
direção de 86°11'11"NE chega-se ao ponto P.39, deste, seguindo, ainda 
limitando-se com Área de A.P.P., com distância de 7,02m e direção de 
74°38'8"NE chega-se ao ponto P.40, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área de A.P.P., com distância de 11,33m e direção de 69°35'7"NE 
chega-se ao ponto P.41, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área de 
A.P.P., com distância de 1,40m e direção de 112°15'32"SE chega-se ao 
ponto P.42, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área de A.P.P., com 
distância de 4,70m  e direção de 123°14'27"SE chega-se ao ponto P.43, 
deste, seguindo, ainda limitando-se com Área de A.P.P., com distância de 
6,44m e direção de 129°44'31"SE chega-se ao ponto P.44, deste, seguindo, 
ainda limitando-se com Área de A.P.P., com distância de 7,18m e direção de 
133°5'51"SE chega-se ao ponto P.45, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área de A.P.P., com distância de 9,12m e direção de 133°4'12"SE 
chega-se ao ponto P.46, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área de 
A.P.P., com distância de 12,95m e direção de 126°32'21"SE chega-se ao 
ponto P.47, deste, seguindo, ainda limitando-se com Área de A.P.P., com 
distância de 24,82m e direção de 103°3'19"SE chega-se ao ponto P.48, 
deste, seguindo, ainda limitando-se com Área de A.P.P., com distância de 
26,97m e direção de 43°27'25"NE chega-se ao ponto P.49, deste, seguindo, 
ainda limitando-se com Área de A.P.P., com distância de 15,52m e direção 
de 14°42'10"NE chega-se ao ponto P.50, deste, seguindo, ainda limitando-
se com Área de A.P.P., com distância de 9,51m e direção de 3°7'28"NE 
chega-se ao ponto P.51, , deste, seguindo, ainda limitando-se com Área de 
A.P.P., com distância de 9,26m e direção de 359°29'9"NW chega-se ao 
ponto P.52, deste, seguindo, limitando-se com área da Cerâmus, com 
distância de 63,03m e direção de 107°59'30"SE chega-se ao ponto P.18, 
deste, seguindo, limitando-se com área para implantação de Sistema 
Viário/Áreas Públicas, com desenvolvimento de 71,71m em curva de 
Raio=480,60m e direção de 185°12'41"SW chega-se ao ponto P.28, deste, 
seguindo, limitando-se com Área de Comércio e Serviços, com distância de 
83,85m e direção de 287°54'53"NW chega-se ao ponto P.27, deste, 
seguindo, ainda limitando-se com Área de Comércio e Serviços, com 
distância de 40,01m e direção de 187°58'12"SW chega-se ao ponto P.26, 
deste, seguindo, limitando-se com área para implantação de Sistema 
Viário/Áreas Públicas, com distância de 123,57m e direção de 
287°58'12"NW chega-se ao ponto P.53, deste, seguindo, limitando-se com 
Área de doação para a EMBASA, com distância de 35,00m e direção de 
17°58'12"NE chega-se ao ponto P.54, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área de doação para a EMBASA, com distância de 5,00m e direção de 
287°58'12"NW chega-se ao ponto P.55, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área de doação para a EMBASA, com distância de 40,70m e direção de 
245°27'39"SW chega-se ao ponto P.56, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área de doação para a EMBASA, com distância de 7,50m e direção de 
197°58'12"SW chega-se ao ponto P.57, deste, seguindo, limitando-se com 
área para implantação de Sistema Viário/Áreas Públicas, com distância de 
28,76mm e direção de 287°58'12"NW chega-se ao ponto P.16 , ponto inicial 
da descrição deste perímetro; 

3. Áreas para doação à EMBASA: Partindo do ponto P.53, coordenada plana 
N8594278.0558 e E571294.1533, deste, seguindo, limitando-se com área 
para implantação de Sistema Viário/Áreas Públicas, com distância de 
35,00m e direção de 287°58'12"NW chega-se ao ponto P.57, deste, 
seguindo, limitando-se com Área Verde 01, com distância de 7,50m e 
direção de 17°58'12"NE chega-se ao ponto P.56, deste, seguindo, ainda 
limitando-se com Área Verde 01, com distância de 40,70m e direção de 
65°27'39"NE chega-se ao ponto P.55, deste, seguindo, ainda limitando-se 
com Área Verde 01, com distância de 5,00m e direção de 107°58'12"SE 
chega-se ao ponto P.54,  deste, seguindo, ainda limitando-se com Área 
Verde 01, com distância de 35,00m e direção de 197°58'12"SW chega-se ao 
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ponto P.53, ponto inicial da descrição deste perímetro, com área total 
812,50m² (oitocentos e doze metros e cinqüenta decímetros quadrados), 
equivalente a 0,49 % da área líquida da gleba.

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

O sistema viário interno do empreendimento será implantado 
exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, e apresenta: pistas com largura de 
7,00m (sete metros), faixa de estacionamento de 5,00m (cinco metros) e 
passeio de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), sendo uma faixa 
de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) pavimentada e 1,00m (um 
metro) gramada, nos dois lados da rua e meios-fios padrão DNER.

O sistema viário externo de acesso ao empreendimento Parque Lucaia será 
implantado exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, e compreende à Via “A”, 
trecho entre o empreendimento Camaçari Life e Lote 04 e Via “B”, trecho 
entre Via “A” e Lote 03, com pista de 7,00m (sete metros) e passeios de 
2,40m (dois metros e quarenta centímetros) de largura, sendo uma faixa de 
2,00m (dois metros) pavimentada, para circulação de pedestres, e 0,40m 
(quarenta centímetros) gramada.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E USO DO 
SOLO

I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir registrados, referem-
se à distância dos limites dos lotes para as edificações.
a) frente = 6,00m (seis metros);
b) laterais/fundo = 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) a partir da 
edificação, não sendo permitido alinhar nas divisas. A partir do 5º pavimento, 
obedecer a fórmula: 1,50 + 0,50 (n-2);

II – Gabarito: Livre;

III – Índice de ocupação máximo (IO): 50% (cinquenta por cento), a ser 
aplicado sobre a área total de cada lote residencial e de 60% (sessenta por 
cento) para o lote de comércio/serviço; 

IV – Índice de utilização máximo (IU): 2,40 (dois e quarenta décimos), a ser 
aplicado sobre a área total de cada lote residencial e do lote de 
comércio/serviço;

V – Índice de permeabilidade mínimo (IP): 0,50, a ser aplicado sobre a área 
total de cada lote residencial e de 0,40 para o lote de comércio/serviço; 

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E PROIBIÇÕES

I – Fica vedada qualquer construção ou intervenção nas Áreas de 
Preservação Permanente – APP, permitindo-se apenas, a recuperação 
ambiental, quando necessária, devendo os projetos específicos serem 
submetidos à aprovação do órgão competente, conforme legislação 
ambiental vigente. 

II – Ficam vedadas construções, ampliação ou alteração das unidades e das 
áreas comuns, sem a prévia e indispensável aprovação dos respectivos 
projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua obediência aos parâmetros 
urbanísticos e ambientais estabelecidos pela legislação em vigor, bem 
como as seguintes proibições:
a) Construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer lote;
b) Construção nas áreas de recuos laterais e de fundo.

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

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA

I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, exclusivamente pela 
PROPRIETÁRIA. 
a) Acesso: será realizado através da ampliação da Via “A”, aprovada 
no empreendimento “Camaçari Life”, a ser implantada pela 
PROPRIETÁRIA, até o acesso ao Lote 04, interligando com a Via “B”, a qual 
fará acesso ao Lote 03, conforme projeto, a ser analisado pela Secretaria de 
Infra-Estrutura – SEINFRA e Superintendência de Trânsito e Transportes – 
STT do Município, submetido à aprovação da SEDUR, sendo garantido o 
devido tratamento de abatimento de poeira, durante o período de sua obra;
b) Pavimentação das pistas: as pistas terão 7,00m (sete metros) de 
largura com pavimentação de tratamento asfáltico, disposto sobre base de 
arenoso compactada;
c) Meio-fios: meios-fios serão no padrão DNER;
d) Calçadas / Passeios: os passeios terão 2,40m (dois metros e 
quarenta centímetros) de largura, sendo uma faixa de 2,00m (dois metros) 
pavimentada, para circulação de pedestres, e 0,40m (quarenta centímetros) 
gramada, externamente e 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), 
sendo uma faixa de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) pavimentada 
e 1,00m (um metro) gramada, internamente, com tratamento paisagístico, 
nos dois lados das ruas;

II – Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública: Os lotes 
serão abastecidas por rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
executadas pela PROPRIETÁRIA, conforme projeto devidamente aprovado 
na COELBA e alvará de construção do empreendimento e arquivado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR;

III – Rede de abastecimento de água: o sistema de abastecimento de água 
potável será executado pela PROPRIETÁRIA e contará com rede de 
distribuição interna ao empreendimento, interligada à adutora local, 
conforme projeto específico, aprovado pela EMBASA e alvará de 
construção do empreendimento, ficando a cargo de cada adquirente a 
ligação de cada;

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

V – Sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários: o sistema de 
coleta e tratamento de esgotos sanitários será executado pela 
PROPRIETÁRIA e contará com rede de coleta externa ao empreendimento 
e todo efluente gerado será encaminhado a uma Elevatória que bombeará 
para rede indicada pela concessionária. A Elevatória deverá ser executada 
em conformidade com às normas técnicas, de acordo com projeto 
específico, a ser aprovado pela EMBASA e alvará de construção do 
empreendimento;

VI – Paisagismo – Nas faixas gramadas, ao longo dos passeios, nos 
canteiros projetados e nas áreas verdes internas serão plantadas mudas de 
árvores de espécies nativas, garantindo-se a proporção mínima de uma 
árvore nativa para cada 100,00m² de área permeável. As espécies exóticas 
serão toleradas apenas quando adaptadas ao ecossistema local. Os 
taludes e canteiros serão revestidos com grama natural ou outra variedade 
de vegetação rasteira, adequados ao tipo de solo, insolejamento, ventilação 
e ao clima local;

VII – Divisas: Os Lotes serão protegidos por muros, cercas vivas, grades ou 
alambrados, de acordo com as indicações do projeto específico, devendo 
atender aos requisitos de segurança dos seus proprietários e usuários.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES

I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, herdeiros e sucessores a 
qualquer título, obrigam-se a:
a) Cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) Executar todas as obras relacionadas, de acordo com as 
especificações indicadas nas cláusulas terceira e sexta do presente Termo 
de Acordo e Compromisso, às suas expensas e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, no prazo indicado na cláusula sétima;
c) Fazer constar dos instrumentos de alienação das unidades 
comercializáveis a obrigação dos respectivos adquirentes em cumprirem 
fielmente a legislação pertinente à matéria;
d) Responsabilizar-se pela construção de depósitos de lixo 
dispostos internamente ao empreendimento, de acordo com a viabilidade 
da empresa responsável pela limpeza urbana municipal; 
e) Comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de qualquer 
uma das unidades residenciais: 

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e Compromisso;
b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o cumprimento da 
legislação vigente, em especial a legislação ambiental;
c) Observar, quando da aprovação de projetos de construção, 
reforma e ampliação, bem como da emissão de alvará, se foram atendidas 
as exigências estabelecidas neste Termo e na Legislação vigente.

III – Os futuros adquirentes dos lotes obrigam-se a:
a) Realizar individualmente ou pela Associação de Moradores e às 
suas expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, colocando-o 
no depósito previsto de fácil acesso ao veículo municipal coletor, que 
recolherá os resíduos sob responsabilidade do Município;
b) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e Compromisso, 
especialmente no que tange aos parâmetros urbanísticos e à legislação 
ambiental;
c) Cumprir as decisões da assembléia da Associação dos 
Moradores, que defina princípios, normas e posturas próprias, de acordo 
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com a legislação em vigor e com os princípios apontados pelas licenças 
ambientais as quais o empreendimento será submetido;
d) Apresentar para aprovação junto à Municipalidade, quaisquer 
projetos arquitetônicos de construção, reforma ou ampliação, só podendo 
dar inicio às respectivas obras, após o recebimento do alvará de construção 
correspondente.

CLÁUSULA NONA – REGISTRO DO EMPREENDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

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

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

Camaçari, 24 de novembro de 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
MUNICIPIO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

WAR PATRIMONIAL LTDA.
MARCEL WATT PEIXOTO GUERRA e MONISE WATT PEIXOTO 

GUERRA 
PROPRIETÁRIOS

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À APROVAÇÃO 
DO PROJETO URBANÍSTICO DENOMINADO RESIDENCIAL RESERVA 
FLORESTAL – ETAPA 1, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do Conjunto 
Residencial Reserva Florestal – Etapa 1, que entre si fazem, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, com 
sede na Rua Francisco Drummond, Centro Administrativo, Camaçari, 
Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica 
Municipal Revisada, neste ato representado pelo Prefeito Municipal LUIZ 
CARLOS CAETANO e pelo Sr. JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO, 
Secretário de Desenvolvimento Urbano, doravante denominado 
MUNICÍPIO, conforme competência delegada pelo Decreto Municipal Nº 
4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e, do outro lado, CHUÍ ENGENHARIA 
LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
15.200.991/0001-23, com sede na Rua André L R Fontes, Quadra 09, nº 25, 
sala 105, edifício Mediterrâneo, Município de Lauro de Freitas, Estado da 
Bahia, neste ato representado, na forma do contrato social, por Raimundo 
Alves dos Santos Junior, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua 
Piauí, 751, aptº 902, Pituba, Engenheiro Civil, inscrito no Registro Geral sob 
nº 0390843539 SSP-BA, Cadastro de Pessoa Física nº. 616068635-68, 
doravante denominado PROPRIETÁRIO, mediante as seguintes cláusulas 
e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município estabelece 
normas para implantação do Projeto Urbanístico denominado Residencial 
Reserva Florestal Etapa 1, tendo em vista o constante no processo 
administrativo nº 27.696/2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

I – Localização: área de 28.554,58m² (vinte e oito mil, quinhentos e 
cinqüenta e quatro metros e cinqüenta e oito decímetros quadrados), 
destinada ao empreendimento denominado Residencial Reserva Florestal 
Etapa 1, situada na Via Copec, Distrito Sede, Camaçari – Bahia.
II – Características e memorial descritivo da área: a área caracteriza-se 

como terreno próprio com 28.554,58m² (vinte e oito mil, quinhentos e 
cinqüenta e quatro metros e cinqüenta e oito decímetros quadrados), 
desmembrada de maior porção, situada no Municipio de Camaçari, Estado 
da Bahia, com o seguinte memorial descritivo: Partindo do marco P1, no 
quadrante Sudoeste, deste, seguindo com distância de 53,54 m e azimute 
plano de 137° chega-se ao marco P2, deste , seguindo com distância de  
54,90 m e azimute plano de 138° chega-se ao marco P3, deste, seguindo 
com distância de  21,64 m e azimute plano de 139° chega-se ao marco P4, 
deste,  seguindo com distância de 22,07 m  e azimute plano de 139° chega-
se a P5, deste, seguindo com distância de  2,90 m e azimute plano de 133° 
chega-se ao marco P6, deste,  seguindo com distância de 50,04 m  e 
azimute plano de 166° chega-se a P7, deste, seguindo com distância de  
15,00 m e azimute plano de 165° chega-se ao marco P8, deste,  seguindo 
com distância de 30,00 m  e azimute plano de 165° chega-se a P9, deste, 
seguindo com distância de 30,00 m e azimute plano de 165° chega-se ao 
marco P10, deste,  seguindo com distância de 14,98 m  e azimute plano de 
165° chega-se ao marco P11, deste,  seguindo com distância de 12,25 m  e 
azimute plano de 214° chega-se   ao marco P12, deste , seguindo com 
distância de  56,51 m e azimute plano de 34° chega-se ao marco P13, deste, 
seguindo com distância de  128,78 m e azimute plano de 282° chega-se ao 
marco P14, deste,  seguindo com distância de 33,54 m  e azimute plano de 
166° chega-se a P15, deste, seguindo com distância de  59,10 m e azimute 
plano de 176° chega-se ao marco P16, deste,  seguindo com distância de 
33,16 m  e azimute plano de 138° chega-se a P17, deste, seguindo com 
distância de  26,42 m e azimute plano de 48° chega-se ao marco P18, deste,  
seguindo com distância de 16,49 m  e azimute plano de 138° chega-se a 
P19, deste, seguindo com distância de 4,89 m e azimute plano de 48°  
chega-se ao marco P20, deste,  seguindo com distância de 196,09 m  e 
azimute plano de 110° chega-se ao marco P21, deste,  seguindo com 
distância de 61,07 m  e azimute plano de 26° chega-se   ao marco P22, 
deste , seguindo com distância de  196,35 m e azimute plano de 48° chega-
se ao marco P23, deste , seguindo com distância de  26,45 m e azimute 
plano de 48° chega-se ao marco P1 fechando a poligonal de 28.554,58m2.

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica estabelecido o recuo de 30,00m (trinta metros) 
de qualquer construção para a margem da lagoa existente, sendo essa faixa 
considerada como área de preservação permanente (APP).
III – Documentação: o imóvel no qual o condomínio será implantado foi 
adquirido pelas outorgadas compradores Chuí Engenharia LTDA e RCA 
Empreendimentos Imobiliários LTDA e encontra-se devidamente registrado 
na Matrícula nº 7942, no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de 
Camaçari-Ba em 13/11/2009, estando livre e desembaraçado de quaisquer 
ônus.
IV – Características gerais do projeto: trata-se de um projeto de 
parcelamento do solo, para implantação da etapa 1 do Conjunto 
Habitacional, numa área total de 28.554,58m² (vinte e oito mil, quinhentos e 
cinqüenta e quatro metros e cinqüenta e oito decímetros quadrados), 
prevendo-se um total de 496 unidades residenciais, distribuídas em 31 
blocos de 04 pavimentos, com 298 vagas de estacionamento para 
automóveis, área de lazer, sujeito ao regime instituído nos termos da 
Constituição Federal; Código Florestal (Lei nº 4.771 de 15.09.1965); 
Resolução CONAMA nº303 de 20.03.2002; Lei Orgânica do Município; 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU (Lei Municipal nº 866 de 
11.01.2008) e Código Urbanístico e Ambiental (Lei Municipal nº 913 de 
03.09.2008), distribuídas segundo planta arquivada na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR.
V – Distribuição das áreas: a área do empreendimento para a etapa 1 é de 
28.554,58m² (vinte e oito mil, quinhentos e cinqüenta e quatro metros e 
cinqüenta e oito decímetros quadrados), assim distribuída:
a) Área ocupada com 4.852,40m² (quatro mil, oitocentos e cinqüenta 
e dois metros e quarenta decímetros quadrados), com taxa de ocupação 
equivalente a 16,99% (dezesseis e noventa e nove por cento) da área do 
empreendimento, sendo 4.724,40m2 (quatro mil setecentos e vinte e quatro 
metros e quarenta decímetros quadrados) correspondentes a 31 blocos, 
com 04 pavimentos, totalizando 496 unidades residenciais e 128,00m2 
(centos e vinte e oito metros quadrados) destinada a dois quiosques de 
lazer;
b) Área construída com 24.047,29m² (vinte e quatro mil, quarenta e 
sete metros e vinte e nove decímetros quadrados), com coeficiente de 
aproveitamento igual a 0,84, correspondendo a:
1. Área dos apartamentos com 23.919,29m²;
2. Área do quiosque com 128,00m²;
c) Área permeável com 14.516,09 m² (quatorze mil, quinhentos e 
dezesseis metros e nove decímetros quadrados), com taxa de 
permeabilidade igual a 51% (cinqüenta e um por cento da área do 
empreendimento);
d) Área internas de  uso comum com 16.156,65m²  (dezesseis mil 
cento e cinquenta e seis metros e sessenta e cinco decímetros quadrados) 
equivalente a 56,58% (cinquenta e seis e cinquenta e oito por cento) daárea 
líquida do empreendimento correspondendo a:

1.Estacionamento de uso comum, com 3.724,21m² (três mil 
setecentos e vinte e quatro metros e vinte e um decímetros quadrados), 
equivalente a 13,04%;

2. Área verde entre os blocos com 11.900,44m² (onze mil 
novecentos metros e quarenta e quatro decímetros quadrados), equivalente 
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a 41,68%;
3. Parque Infantil, com 100,00 (cem metros quadrados), 

equivalente a 0,35%;
4. Campo de Futebol society, com 432,00 (quatrocentos e trinta e 

dois metros quadrados), equivalente a 1,51%;
- distribuição das áreas publicas: as áreas publicas correspondem a 
7.545,53m² (sete mil quinhentos e quarenta metros e cinquenta e três 
decimentros quadrados) de área destinada ao domínio publico do 
município, ou seja 26,42% (vinte e seis virgula quarenta e dois por cento) da 
área total do empreendimento, sendo distribuida da seguinte forma: 

a) sistema viário correspondente as ruas e passeios com 
4.929,88m² (quatro mil novecentos e vinte e nove metros e oitenta e oito 
decimentros quadrados) equivalente a 17,26% ;  

b)  Área de lazer publica descoberta com 2.615,65m² (dois mil 
seiscentos e quinze metros e sessenta e cinco decímetros quadrados), 
equivalente a 9,16%.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDICIONANTES E PROIBIÇÕES

Ficam vedados a construção, ampliação ou alteração das unidades e das 
áreas comuns sem prévia e indispensável aprovação dos projetos pelo 
MUNICÍPIO, observada a sua obediência aos parâmetros estabelecidos, 
bem como as seguintes proibições: 
a. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer unidade;
b.  construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, em qualquer 
unidade;
§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as edificações, cuja 
respectiva via de acesso, possua infra-estrutura concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns e das áreas privativas, 
sob qualquer hipótese.

CLÁUSULA QUARTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA

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

II – Passeios: os passeios serão executados pelo PROPRIETÁRIO, em 
concreto;

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

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

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

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

VII – Paisagismo: nas áreas verdes internas e externas, serão plantadas 
mudas de árvores de espécies nativas ou adaptadas, conforme projeto 
específico, aprovado pela SEDUR, garantindo-se a proporção mínima de 1 
árvore para cada 100,00m² de área permeável. Os taludes e canteiros serão 
revestidos com grama natural ou outra variedade de vegetação rasteira, 
adequados ao tipo de solo, ventilação e ao clima local;

VIII – Fechamento: o fechamento do empreendimento será feito em todo o 
perímetro da poligonal, com  estaca  de concreto e tela revestida em PVC, 
até a altura de 2,00m (dois metros), sendo o acesso aberto e sem guarita;

IX – As edificações: serão executadas de acordo com as normas técnicas, 
conforme plantas aprovadas e memorial descritivo anexo, que constituem 
partes integrantes do processo.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução das obras será de 24 (vinte quatro) meses, a contar 

da expedição da competente licença para implantação do empreendimento 
pelo Município, sob pena de, não o fazendo, ser o empreendimento 
considerado clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES
I – O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, herdeiros e sucessores 
a qualquer título, obriga-se a:

a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;

b) executar todas a obras relacionadas, de acordo com as 
especificações indicadas nas cláusulas terceira e quarta do presente Termo 
de Acordo e Compromisso, às suas expensas e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, no prazo indicado na cláusula quinta;
c) fazer constar dos instrumentos de alienação das unidades 
comercializáveis a obrigação dos respectivos adquirentes em cumprirem 
fielmente a legislação pertinente à matéria;

d) comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de qualquer 
uma das unidades residenciais.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:

a) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e Compromisso;

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

c) observar, quando da aprovação de projetos de construção, 
reforma e ampliação, bem como da emissão de alvará, se foram atendidas 
as exigências estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:

a) realizar individualmente ou pela Associação de Moradores e às 
suas expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, colocando-o 
no depósito para que o  veículo municipal coletor possa recolher  os 
resíduos sob responsabilidade do Município;

b) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e Compromisso, 
especialmente no que tange a legislação ambiental;

c) cumprir as decisões da assembléia da Associação dos 
Moradores, que defina princípios, normas e posturas próprias, de acordo 
com as legislações em vigor e com os princípios apontados pelas licenças 
ambientais a que o empreendimento será submetido;

d) apresentar para aprovação junto à Municipalidade, quaisquer 
projetos arquitetônicos de construção, reforma ou ampliação, só podendo 
dar inicio às respectivas obras, após o recebimento do alvará de construção.

CLÁUSULA SÉTIMA – REGISTRO DO EMPREENDIMENTO

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

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES

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

CLÁUSULA NONA – FORO

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

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

Camaçari, 16 de dezembro de 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
MUNICIPIO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
CHUI ENGENHARIA LTDA 

PROPRIETÁRIO

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À APROVAÇÃO 
DO PROJETO URBANÍSTICO DENOMINADO RESIDENCIAL RESERVA 
FLORESTAL – ETAPA 2, NA FORMA ABAIXO:
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Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do Conjunto 
Residencial Reserva Florestal – Etapa 2, que entre si fazem, o MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na Rua 
Francisco Drummond, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-80, 
autorizado pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica Municipal Revisada, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal LUIZ CARLOS CAETANO e pelo 
Sr. JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO, Secretário de 
Desenvolvimento Urbano, doravante denominado MUNICÍPIO, conforme 
competência delegada pelo Decreto Municipal Nº 4.365, de 22 de fevereiro 
de 2007, e, do outro lado, CHUÍ ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 15.200.991/0001-23, com sede na Rua 
André L R Fontes, Quadra 09, nº 25, sala 105, edifício Mediterrâneo, 
Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, neste ato representada, na 
forma do contrato social, por Raimundo Alves dos Santos Junior, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua  Piauí, 751, aptº 902, Pituba, 
Engenheiro Civil, inscrito no Registro Geral sob nº 0390843539 SSP-BA, 
Cadastro de Pessoa Física nº. 616068635-68, doravante denominado 
PROPRIETÁRIO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município estabelece 
normas para implantação do Projeto Urbanístico denominado Residencial 
Reserva Florestal Etapa 2, tendo em vista o constante no processo 
administrativo nº. 27.698/2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

I – Localização: área de 23.949,30m² (vinte e três mil, novecentos e 
quarenta e nove metros e trinta decímetros quadrados), destinada ao 
empreendimento denominado Residencial Reserva Florestal Etapa 2, 
situada na Via Copec, Km 6, Distrito Sede, Camaçari – Bahia.

II – Características e memorial descritivo da área: a área caracteriza-se 
como terreno próprio com 23.949,30m² (vinte e três mil, novecentos e 
quarenta e nove metros e trinta decímetros quadrados), desmembrada de 
maior porção, situada no Município de Camaçari, Estado da Bahia, com o 
seguinte memorial descritivo: Partindo do marco P1, no quadrante 
Sudoeste, deste, seguindo com distância de 14,06 m e azimute plano de 80°  
chega-se ao marco P2, deste , seguindo com distância de  32,45 m e 
azimute plano de 80° chega-se ao marco P3, deste, seguindo com distância 
de  84,37 m e azimute plano de 87° chega-se ao marco P4, deste,  seguindo 
com distância de 32,00 m  e azimute plano de 102° chega-se a P5, deste, 
seguindo com distância de  38,57 m e azimute plano de 98° chega-se ao 
marco P6, deste,  seguindo com distância de 26,49 m  e azimute plano de 
95° chega-se a P7, deste, seguindo com distância de  32,48 m e azimute 
plano de 95° chega-se ao marco P8, deste,  seguindo com distância de 
58,62 m  e azimute plano de 95° chega-se a P9, deste, seguindo com 
distância de 67,20 m e azimute plano de 110° chega-se ao marco P10, 
deste,  seguindo com distância de 21,26 m  e azimute plano de 119° chega-
se ao marco P11, deste,  seguindo com distância de 22,63 m  e azimute 
plano de 107° chega-se   ao marco P12, deste , seguindo com distância de  
40,45 m e azimute plano de 94° chega-se ao marco P13, deste, seguindo 
com distância de  14,92 m e azimute plano de 274° chega-se ao marco P14, 
deste,  seguindo com distância de 16,42 m  e azimute plano de 95° chega-se 
a P15, deste, seguindo com distância de  22,61 m e azimute plano de 275° 
chega-se ao marco P16, deste,  seguindo com distância de 52,87 m  e 
azimute plano de 95° chega-se a P17, deste, seguindo com distância de  
19,65 m e azimute plano de 142° chega-se ao marco P18, deste,  seguindo 
com distância de 97,16 m  e azimute plano de 102° chega-se a P19, deste, 
seguindo com distância de 82,83 m e azimute plano de 282° chega-se ao 
marco P1 fechando a poligonal de 23.949,30 m².

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica estabelecido o recuo de 30,00m (trinta metros) 
de qualquer construção para a margem da lagoa existente, sendo essa faixa 
considerada como área de preservação permanente (APP).

III – Documentação: o imóvel no qual o condomínio será implantado foi 
adquirido pelas outorgadas compradores Chuí Engenharia LTDA e RCA 
Empreendimentos Imobiliários LTDA e encontra-se devidamente registrado 
na Matrícula nº 7943, no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de 
Camaçari-Ba, em 13/11/2009, estando livre e desembaraçado de quaisquer 
ônus.

IV – Características gerais do projeto: trata-se de um projeto de 
parcelamento do solo, para implantação da etapa 2 do Conjunto 
Habitacional, numa área total de 23.949,30m² (vinte e três mil, novecentos e 
quarenta e nove metros e trinta decímetros quadrados), prevendo-se um 
total de 496 unidades residenciais, distribuídas em 31 blocos de 04 
pavimentos, com 295 vagas de estacionamento para automóveis e área de 
lazer, sujeito ao regime instituído nos termos da Constituição Federal; 
Código Florestal (Lei nº 4.771 de 15.09.1965); Resolução CONAMA nº303 

de 20.03.2002; Lei Orgânica do Município; Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – PDDU (Lei Municipal nº 866 de 11.01.2008) e 
Código Urbanístico e Ambiental (Lei Municipal nº 913 de 03.09.2008), 
distribuídas segundo planta arquivada na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR.

V – Distribuição das áreas: a área do empreendimento para a etapa 2 é de 
23.949,30m² (vinte e três mil, novecentos e quarenta e nove metros e trinta 
decímetros quadrados),  assim distribuída:

a) Área ocupada com 4.852,40m² (quatro mil oitocentos e cinqüenta 
e dois metros e quarenta decímetros quadrados), com taxa de ocupação 
equivalente a 20,26% (vinte e vinte e seis por cento) da área do 
empreendimento, sendo 4.724,40m2 (quatro mil setecentos e vinte e quatro 
metros e quarenta decímetros quadrados) correspondentes a 31 blocos, 
com 04 pavimentos, totalizando 496 unidades residenciais e 128,00m2 
(centos e vinte e oito metros quadrados) destinados a dois quiosques.

b) Área construída com 24.047,29m² (vinte e quatro mil, quarenta e 
sete metros  e vinte e nove decímetros quadrados), com coeficiente de 
aproveitamento igual a 1,00, correspondendo a:

1. Área dos apartamentos com 23.919,29m²;

2. Área do quiosque com 128,00m²;

c) Área permeável com 8.830,86 m² (oito mil, oitocentos e trinta 
metros e oitenta e seis decímetros quadrados), com taxa de permeabilidade 
igual a 0,48% (quarenta e oito por cento da área do empreendimento);

d) Áreas públicas com 19.096,90m² (dezenove mil, noventa e seis 
metros e noventa decímetros quadrados), equivalentes a 79,73 % (setenta e 
nove e setenta e três por cento) da área líquida do empreendimento, 
correspondendo a: 

1. Sistema Viário correspondente a ruas e passeios com 3.489,69m² 
(três mil, quatrocentos e oitenta e nove metros e sessenta e nove 
decímetros quadrados) equivalentes a 17,26%;

2. Estacionamento de uso comum, com 3.518,78m² (três mil, 
quinhentos e dezoito metros e setenta e oito decímetros quadrados), 
equivalente a 14,69%;

3. Área verde entre os blocos com 8.830,86m² (oito mil, oitocentos e 
trinta metros e oitenta e seis decímetros quadrados), equivalente a 36,87%;
4. Parque Infantil, com 100,00 (cem metros quadrados), equivalente 
a 0,41%;

5. Campo de Futebol society, com 432,00 (quatrocentos e trinta e 
dois metros quadrados), equivalente a 1,8%;

6. Área de lazer pública descoberta com 2.725,57m² (dois mil, 
setecentos e vinte e cinco metros e cinqüenta e sete decímetros 
quadrados), equivalente a 11,38%.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDICIONANTES E PROIBIÇÕES

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

a. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer unidade;

b.  construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, em qualquer 
unidade;

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as edificações, cuja 
respectiva via de acesso, possua infra-estrutura concluída.

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

CLÁUSULA QUARTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA

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

II – Passeios: os passeios serão executados pelo PROPRIETÁRIO, em 
concreto;

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

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

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

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

VII – Paisagismo: nas áreas verdes internas e externas, serão plantadas 
mudas de árvores de espécies nativas ou adaptadas, conforme projeto 
específico, aprovado pela SEDUR, garantindo-se a proporção mínima de 1 
árvore para cada 100,00m² de área permeável. Os taludes e canteiros serão 
revestidos com grama natural ou outra variedade de vegetação rasteira, 
adequados ao tipo de solo, ventilação e ao clima local;

VIII – Fechamento: o fechamento do empreendimento será feito em todo o 
perímetro da poligonal, com estaca de concreto e tela revestida em PVC, até 
a altura de 2,00m (dois metros), sendo o acesso aberto e sem guarita;

IX – As edificações: serão executadas de acordo com as normas técnicas, 
conforme plantas aprovadas e memorial descritivo anexo, partes 
integrantes do processo.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO

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

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES

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

a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;

b) executar todas a obras relacionadas, de acordo com as 
especificações indicadas nas cláusulas terceira e quarta do presente Termo 
de Acordo e Compromisso, às suas expensas e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, no prazo indicado na cláusula Quinta;

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

d) comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de qualquer 
uma das unidades residenciais.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:

a) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e Compromisso;

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

c) observar, quando da aprovação de projetos de construção, 
reforma e ampliação, bem como da emissão de alvará, se foram atendidas 
as exigências estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:

a) realizar individualmente ou pela Associação de Moradores e às 
suas expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, colocando-o 
no depósito para que o  veículo municipal coletor possa recolher  os 
resíduos sob responsabilidade do Município;

b) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e Compromisso, 
especialmente no que tange a legislação ambiental;

c) cumprir as decisões da assembléia da Associação dos 
Moradores, que defina princípios, normas e posturas próprias, de acordo 
com as legislações em vigor e com os princípios apontados pelas licenças 
ambientais a que o empreendimento será submetido.

CLÁUSULA SÉTIMA – REGISTRO DO EMPREENDIMENTO

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

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES

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

CLÁUSULA NONA – FORO

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

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

Camaçari, 16 de dezembro de 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
MUNICIPIO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

CHUI ENGENHARIA LTDA 
PROPRIETÁRIO

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À APROVAÇÃO 
DO PROJETO URBANÍSTICO DENOMINADO RESIDENCIAL RESERVA 
FLORESTAL – ETAPA 3, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do Conjunto 
Residencial Reserva Florestal – Etapa 3, que entre si fazem, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, com 
sede na Rua Francisco Drummond, Centro Administrativo, Camaçari, 
Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica 
Municipal Revisada, neste ato representado pelo Prefeito Municipal LUIZ 
CARLOS CAETANO e pelo Sr. JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO, 
Secretário de Desenvolvimento Urbano, doravante denominado 
MUNICÍPIO, conforme competência delegada pelo Decreto Municipal Nº 
4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e, do outro lado, CHUÍ ENGENHARIA 
LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
15.200.991/0001-23, com sede na Rua André L R Fontes, Quadra 09, nº 25, 
sala 105, edifício Mediterrâneo, Município de Lauro de Freitas, Estado da 
Bahia, neste ato representada, na forma do contrato social, por Raimundo 
Alves dos Santos Junior, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua  
Piauí, 751, aptº 902, Pituba, Engenheiro Civil, inscrito no Registro Geral sob 
nº 0390843539 SSP-BA, Cadastro de Pessoa Física nº. 616068635-68, 
doravante denominado PROPRIETÁRIO, mediante as seguintes cláusulas 
e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o Município estabelece 
normas para implantação do Projeto Urbanístico denominado Residencial 
Reserva Florestal Etapa 3, tendo em vista o constante no processo 
administrativo nº. 27.700/2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
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I – Localização: área de 26.737,46m² (vinte e seis mil, setecentos e trinta e 
sete metros e quarenta e seis decímetros quadrados), destinada ao 
empreendimento denominado Residencial Reserva Florestal - Etapa 3, 
situada na Via Copec, Km 6, Distrito Sede, Camaçari – Bahia.

II – Características e memorial descritivo da área: a área caracteriza-se 
como terreno próprio com 26.737,46m² (vinte e seis mil, setecentos e trinta e 
sete metros e quarenta e seis decímetros quadrados), desmembrada de 
maior porção, situada no Município de Camaçari, Estado da Bahia, com o 
seguinte memorial descritivo: Partindo do marco P1, no quadrante 
Noroeste, deste, seguindo com distância de 57,05 m e azimute plano de 
297° chega-se ao marco P2, deste , seguindo com distância de  45,06 m e 
azimute plano de 117° chega-se ao marco P3, deste, seguindo com 
distância de  19,72 m e azimute plano de 117° chega-se ao marco P4, deste,  
seguindo com distância de 40,71 m  e azimute plano de 117° chega-se a P5, 
deste, seguindo com distância de  17,34 m e azimute plano de 114° chega-
se ao marco P6, deste,  seguindo com distância de 24,40 m  e azimute plano 
de 103° chega-se a P7, deste, seguindo com distância de  18,99 m e 
azimute plano de 96° chega-se ao marco P8, deste,  seguindo com distância 
de 12,68 m  e azimute plano de 88° chega-se a P9, deste, seguindo com 
distância de 21,24 m e azimute plano de 76° chega-se ao marco P10, deste,  
seguindo com distância de 36,44 m  e azimute plano de 63° chega-se ao 
marco P11, deste,  seguindo com distância de 6,87 m  e azimute plano de 
58° chega-se   ao marco P12, deste , seguindo com distância de  80,80 m e 
azimute plano de 144° chega-se ao marco P13, deste, seguindo com 
distância de  14,72 m e azimute plano de 298° chega-se ao marco P14, 
deste,  seguindo com distância de 67,07 m  e azimute plano de 118° chega-
se a P15, deste, seguindo com distância de  44,34 m e azimute plano de 60° 
chega-se ao marco P16, deste,  seguindo com distância de 87,85 m  e 
azimute plano de 96° chega-se a P17, deste, seguindo com distância de  
28,94 m e azimute plano de 72° chega-se ao marco P18, deste,  seguindo 
com distância de 32,92 m  e azimute plano de 117° chega-se a P19, deste, 
seguindo com distância de 72,01 m e azimute plano de 218° chega-se ao 
marco P20, deste,  seguindo com distância de 11,00 m  e azimute plano de 
38° chega-se ao marco P21, deste,  seguindo com distância de 87,77 m  e 
azimute plano de 27° chega-se   ao marco P22, deste , seguindo com 
distância de  67,20 m e azimute plano de 297° chega-se ao marco P1 
fechando a poligonal de 26.737,46 m². 

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica estabelecido o recuo de 30,00m (trinta metros) 
de qualquer construção para a margem da lagoa existente, sendo essa área 
remanescente considerada como área de preservação permanente (APP).

III – Documentação: o imóvel no qual o condomínio será implantado foi 
adquirido pelas outorgadas compradores Chuí Engenharia LTDA e RCA 
Empreendimentos Imobiliarios LTDA e encontra-se devidamente registrado 
na Matrícula nº 7944, no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de 
Camaçari-Ba em 13/11/2009, estando livre e desembaraçado de quaisquer 
ônus.

IV – Características gerais do projeto: trata-se de um projeto de 
parcelamento do solo, para implantação da etapa 3 do Conjunto 
Habitacional, numa área total de 26.738,46m² (vinte e seis mil, setecentos e 
trinta e três metros e quarenta e seis decímetros quadrados), prevendo-se 
um total de 496 unidades residenciais, distribuídas em 31 blocos de 04 
pavimentos, com 260 vagas de estacionamento para automóveis e área de 
lazer, sujeito ao regime instituído nos termos da Constituição Federal; 
Código Florestal (Lei nº 4.771 de 15.09.1965); Resolução CONAMA nº303 
de 20.03.2002; Lei Orgânica do Município; Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – PDDU (Lei Municipal nº 866 de 11.01.2008) e 
Código Urbanístico e Ambiental (Lei Municipal nº 913 de 03.09.2008), 
distribuídas segundo planta arquivada na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR.

V – Distribuição das áreas: a área do empreendimento para a etapa 3 é de 
26.737,46m² (vinte e seis mil, setecentos e trinta e sete metros e quarenta e 
seis decímetros quadrados), assim distribuída:

a) Área ocupada com 4.852,40m² (quatro mil oitocentos e cinqüenta 
e dois metros e quarenta decímetros quadrados), com taxa de ocupação 
equivalente a 18,15% (dezoito e quinze por cento) da área do 
empreendimento, sendo 4.724,40m2 (quatro mil setecentos e vinte e quatro 
metros e quarenta decímetros quadrados) correspondentes 31 blocos com 
04 pavimentos, totalizando 496 unidades residenciais e 128,00m2 (centos e 
vinte e oito metros quadrados) destinados a dois quiosques;

b) Área construída com 24.047,29m² (vinte e quatro mil, quarenta e 
sete metros e vinte e nove decímetros quadrados), com coeficiente de 
aproveitamento igual a 0,90, correspondendo a:

1. Área dos apartamentos com 23.919,29m²;

2. Área do quiosque com 128,00m²;
c) Área permeável com 14.261,50 m² (quatorze mil, duzentos e 
sessenta e um metros e cinqüenta decímetros quadrados), com taxa de 
permeabilidade igual a 53,33% (cinqüenta e três e trinta e três por cento da 

área do empreendimento);

d) Áreas públicas com 21.886,06m² (vinte e um mil, oitocentos e 
oitenta e seis metros e seis decímetros quadrados) equivalentes a 81,85 % 
(oitenta e um e oitenta e cinco por cento) da área do empreendimento, 
correspondendo a: 

1. Sistema Viário correspondente a ruas e passeios, com 
3.887,38m² (três mil, oitocentos e oitenta e sete metros e trinta e oito 
decímetros quadrados), equivalente a 14,54%;

2. Estacionamento de uso comum, com 3.205,18m² (três mil, 
duzentos e cinco metros e dezoito decímetros quadrados), equivalente a 
11,99%;

3. Área verde entre os blocos com 11.656,05m² (onze mil, 
seiscentos e cinqüenta e seis metros e cinco decímetros quadrados), 
equivalente a 43,59%;

4. Parque Infantil, com 100,00 (cem metros quadrados), equivalente 
a 0,37%;

5. Campo de Futebol society, com 432,00 (quatrocentos e trinta e 
dois metros quadrados), equivalente a 1,6%;

6. Área de lazer pública descoberta com 2.605,45m² (dois mil, 
seiscentos e cinco metros e quarenta e cinco decímetros quadrados), 
equivalente a 9,74%.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDICIONANTES E PROIBIÇÕES

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

a. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer unidade;

b.  construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, em qualquer 
unidade;

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as edificações, cuja 
respectiva via de acesso, possua infra-estrutura concluída.

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

CLÁUSULA QUARTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA

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

II – Passeios: os passeios serão executados pelo PROPRIETÁRIO, em 
concreto;

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

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

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

VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem pluvial será 
executada exclusivamente pelo PROPRIETÁRIO, conforme projeto 
aprovado e arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
atendendo à contribuição pluvial interna e também às contribuições 
externas, provenientes da sub-bacia, na qual está inserido o 
empreendimento;
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O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Camaçari, 16 de dezembro de 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
MUNICIPIO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

CHUI ENGENHARIA LTDA 
PROPRIETÁRIO

TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA 
PÚBLICA, SITUADA NA AVENIDA JORGE AMADO, S/N, FAZENDA 
CAPUME, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA. 

Saibam quantos este instrumento de Concessão de Direito Real de Uso 
virem, que, aos quatorze (14) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
nove (2009), nesta cidade de Camaçari, Estado da Bahia, compareceram 
em meu Cartório situado na Rua Francisco Drummond, S/N, partes entre si 
justas e contratadas, a saber: de um lado, como OUTORGANTE 
CONCEDENTE, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, situada na Avenida Francisco Drummond, s/n, Centro 
Administrativo, Camaçari – BA, inscrita no CNPJ sob o Nº 14109763/0001-
80, devidamente representado pelo seu Prefeito, o Excelentíssimo Senhor 
LUIS CARLOS CAETANO e através da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, doravante denominada SEDUR, neste ato representada pelo Sr. 
Secretário, JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito no RG sob o nº 92427405 SSP/BA e inscrito no  CPF/MF 
sob o nº 073235575-34, infra-assinado e de outro lado, como OUTORGADA 
CONCESSIONÁRIA, a COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM 
RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RENASCER & RECICLAR – 
COOP – RENASCER & RECICLAR , sociedade de natureza civil, sem fins 
lucrativos e de caráter social, com sede na travessa São José, S/N, Alto da 
Cruz, CEP.: 42.800-000, Camaçari-Ba, registrada no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica, sob n° 10.225.252/001-72, neste ato representada pela 
sua Diretora Presidente, Sr.a Maria de Lourdes dos Santos, brasileira, 
casada, autônoma, residente a Rua Eixo 01, S/N, Verdes Horizontes, 
Camaçari – Ba, inscrita no RG. Sob o n.o 14611993-28 SSP/Ba e no 
CPF/MF sob o n.o 827647514-00,  pelos documentos que me foram 
apresentados, do que dou fé. E pela OUTORGANTE CONCEDENTE, 
através de seu representante legal, foram feitas as seguintes declarações: I 
- O Imóvel possui área de 2.000, 00m²; II – Que fica concedida a Concessão 
de Direito Real de Uso do referido imóvel, situado na Avenida Jorge Amado, 
S/N (BA-512, Km 3,5), Fazenda Capume (coordenadas geográficas: S 
12º41'31.4”, W 38º17'26,8”), no município de Camaçari, Estado de Bahia, 
inserido na Zona de Transformação, Comércio e Serviços – ZTCS, 
conforme Lei Municipal nº 866/2008, de 11/01/2008, obedecendo aos 
parâmetros e restrições estabelecidas na Lei Complementar nº. 913/2008; 
III - Que possuindo o Município de Camaçari o bem caracterizado no item II 
desta Escritura Pública, concede, o Direito Real de Uso gratuito, através da 
SEDUR, à OUTORGADA CONCESSIONÁRIA do referido imóvel; IV - O 
prazo de vigência da concessão do direito real de uso do lote discriminado 
no item II é de 5 (cinco) anos consecutivos, contados da data da averbação 
dessa Escritura no Cartório de Registro competente da respectiva 
jurisdição. No final do prazo da concessão, poderá esta ser renovada por 
igual período mediante V - Que a SEDUR desde já concede o Direito Real de 
Uso gratuito à OUTORGADA CONCESSIONÁRIA, que a tem sobre o 
imóvel ora concedido, imitindo-a na posse do mesmo, com todos os 
pertences e servidões, por força desta Escritura, obrigando-se pela validade 
desta a todo tempo, respondendo por si e seus sucessores, pela evicção, 
nos termos do artigo 447 do Código Civil; VI - Que a OUTORGADA 
CONCESSIONÁRIA se obriga às seguintes condições: a) zelar pela 
integridade dos bens vinculados à concessão; b) usar o domínio público 
necessário à execução da concessão observando a sua afetação e a 
legislação pertinente; c) manter em dia o inventário e o registro dos bens 
vinculados à concessão; d) prestar à SEDUR contas da gestão da 
concessão quando solicitado; e) utilizar o lote de acordo com as condições 
desta Escritura, atendendo as demais disposições legais à concessão; f) 
utilizar de forma adequada os recursos naturais disponíveis, assim sendo 
considerado quando a exploração se faz respeitando-se a vocação natural 
da terra, de modo a manter o potencial produtivo da mesma; g) preservar o 
meio ambiente, assim sendo considerado quando há manutenção das 
características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos 
ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico do 

VII – Paisagismo: nas áreas verdes internas e externas, serão plantadas 
mudas de árvores de espécies nativas ou adaptadas, conforme projeto 
específico, aprovado pela SEDUR, garantindo-se a proporção mínima de 1 
árvore para cada 100,00m² de área permeável. Os taludes e canteiros serão 
revestidos com grama natural ou outra variedade de vegetação rasteira, 
adequados ao tipo de solo, ventilação e ao clima local;

VIII – Fechamento: o fechamento do empreendimento será feito em todo o 
perímetro da poligonal, com  estaca  de concreto e tela revestida em PVC, 
até a altura de 2,00m (dois metros), sendo o acesso aberto e sem guarita;

IX – As edificações: serão executadas de acordo com as normas técnicas, 
conforme plantas aprovadas e memorial descritivo anexo, partes 
integrantes do processo.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO

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

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES

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

a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;

b) executar todas a obras relacionadas, de acordo com as 
especificações indicadas nas cláusulas terceira e quarta do presente Termo 
de Acordo e Compromisso, às suas expensas e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, no prazo indicado na cláusula Quinta;

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

d) comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de qualquer 
uma das unidades residenciais.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:

a) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e Compromisso;

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

c) observar, quando da aprovação de projetos de construção, 
reforma e ampliação, bem como da emissão de alvará, se foram atendidas 
as exigências estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:

a) realizar individualmente ou pela Associação de Moradores e às 
suas expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, colocando-o 
no depósito para que o  veículo municipal coletor possa recolher  os 
resíduos sob responsabilidade do Município;

b) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e Compromisso, 
especialmente no que tange a legislação ambiental;

c) cumprir as decisões da assembléia da Associação dos 
Moradores, que defina princípios, normas e posturas próprias, de acordo 
com as legislações em vigor e com os princípios apontados pelas licenças 
ambientais a que o empreendimento será submetido.

CLÁUSULA SÉTIMA – REGISTRO DO EMPREENDIMENTO

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

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES

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

CLÁUSULA NONA – FORO
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PORTARIA Nº 29/2009.
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e nos autos do processo 
administrativo n.13406, de 03 de julho de 2009

RESOLVE

Art. 1º Reconhecer a Imunidade Constitucional Tributária para os impostos 
da competência municipal, na forma do art. 150, inciso VI, alínea “b”, da 
Constituição Federal de 1988, para o imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário 
sob nº 115.940-2 de propriedade da ASSOCIAÇÃO DIVULGADORA DO 
ENSINO DIVINO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.892.519/0001-94.

Parágrafo único. A Portaria será revogada a qualquer tempo, caso não 
permaneçam satisfeitas as condições exigidas para concessão da 
imunidade, sujeitando-se o contribuinte ao pagamento do tributo a contar da 
ocorrência do fato que a motivou, sem prejuízo das penalidades previstas.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 29 de Dezembro de 2009.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PÁGINA 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

meio e da saúde e qualidade de vida dos concessionários e das 
comunidades vizinhas; h) explorar o lote de forma a favorecer o bem-estar 
de todos; i) responsabilizar-se pelos encargos civis, administrativos e 
tributários que incidam sobre o referido imóvel; j) observar e respeitar as leis 
que regulam as relações de trabalho; VII – Que a concessão objeto desta 
Escritura será extinta na ocorrência dos seguintes casos: a) término do 
prazo sem que haja opção pela sua prorrogação; b) caducidade; c) rescisão 
amigável ou administrativa, que deverá ser precedida de relatório e da 
autorização escrita e fundamentada do titular da SEDUR; d) rescisão 
judicial; VIII – Que são motivos de rescisão dessa Escritura: a) o 
descumprimento de quaisquer das condições e/ou termos de compromisso; 
b) paralisar ou cessar a utilização do imóvel sem justa causa e prévia 
autorização do titular da SEDUR; c) a insolvência do OUTORGADO 
CONCESSIONÁRIO; d) a inexecução total ou parcial dos termos dessa 
Escritura; IX – Que a rescisão contratual motivada por qualquer das 
condições definidas nos itens “a” e “d” acima, acarretará como 
conseqüência para a OUTORGADA CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das 
sanções previstas em outras Cláusulas, a assunção e imediata ocupação 
pela SEDUR, do objeto dessa Escritura, no estado em que se encontrar, por 
ato próprio do Titular da SEDUR com utilização imediata das instalações 
equipamentos e materiais empregados na execução do objeto da Presente 
Escritura, necessários a sua continuidade; X – Que o término antecipado da 
concessão resultante de rescisão amigável será obrigatoriamente 
precedido de justificação que demonstre o interesse público do distrato, 
pormenorizado sobre a composição patrimonial decorrente do ajuste; XI – 
Que ocorrendo a extinção ou a rescisão da concessão, a OUTORGADA 
CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer tipo de indenização 
correspondente às benfeitorias, inclusive àquelas necessárias e/ou úteis 
realizadas, devendo as mesmas ser revertidas em favor do Município. A 
SEDUR procederá aos levantamentos e avaliações necessários no prazo 
de 60,00 (sessenta) dias contados da assunção da concessão. Pela 
OUTORGADA CONCESSIONÁRIA presente, me foi dito que aceitava a 
concessão de Direito Real de Uso nas condições em que é feita por esta 
Escritura em todos os seus termos e tal como se encontra redigida, por 
assim ter ajustado com a SEDUR, declarando expressamente que se 
obriga e se responsabiliza pelo cumprimento das obrigações estipuladas. 
Fica convencionado que correrá por conta da OUTORGADA 
CONCESSIONÁRIA o pagamento de todas as despesas da lavratura desta 
Escritura, sua transcrição no registro imobiliário, impostos, taxas e 
quaisquer outras. Assim o disseram do que dou fé, me pediram lhes 
lavrasse a presente Escritura, a qual feita e lhes sendo lida, a acharam 
conforme, aceitaram, outorgaram e assinam. 

Camaçari - BA, 16 de dezembro de 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa 
o Pregão Presencial - SECAD nº. 0109/2009, que tem como objeto a 
Contratação de empresa especializada na realização de shows 
pirotécnicos, a serem realizados nas festas de final de ano, no reveillon de 
2009/2010 no Município de Camaçari à empresa R.A PIROTECNIA E 
EVENTOS LTDA-ME, .com o valor global de R$ 75.350,00 (setenta e cinco 
mil, trezentos e cinqüenta reais). Data da Homologação: 23/12/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa 
o Pregão Presencial n.º 058/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como 
objeto o Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios do 
tipo hortifruti – coentro para atender as demandas das Secretarias, Órgãos 
e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a 
conveniência e necessidade da administração pública do município de 
Camaçari, à empresa VERDE IMPERIAL COMÉRCIO E DISTRIBUÍÇÃO 

Licitações

Contratos
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Urbano 

Nº.806/2007; que entre si Celebram o Município de Camaçari e José 

Raimundo de Figueiredo; OBJETO: Alterar cláusula segunda e quarta, do 

contrato original datado de 13 de dezembro de 2007, cujo objeto é a locação 

de 01 (um) imóvel, situado á Rua Marechal Floriano Peixoto n° 07, parafuso, 

Camaçari Bahia, com vistas ao funcionamento do programa de 

acompanhamento integral familiar, PAIF/ CRAS; DO PRAZO: será de 

12(doze) meses, contado a partir da data de assinatura do presente Termo 

Aditivo; DO PREÇO: Em virtude do contrato original,caracterizar-se por ser 

de natureza de prestação de serviços continuado, e considerando a 

prorrogação de prazo contida na cláusula segunda, do presente termo 

aditivo, o valor global, proporcional, estipulado para o referido instrumento é 

R$10.800,00(dez mil e oitocentos reais)O valor mensal ajustado para a 

locação do imóvel, constante da cláusula terceira do preço, do contrato 

original, que é de R$900,00(novecentos reais) permanece sem sofrer 

qualquer alteração Fica mantida a forma de pagamento prevista na cláusula 

terceira; Assinatura: 15/12/2009; Luiz Carlos Caetano - Município

Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal IS

S
M

PORTARIA Nº. 224/2009
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009 

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 1241-21/2009, com fundamento no artigo 21, inciso I da Lei 
Municipal  nº 997/2009.                
                    
                                             RESOLVE: 

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1241/2009, instituída pela 
ex.segurada FRANCISCA DE ASSIS DA CONCEIÇÃO GOMES, matricula, 
007061-3 integrada por 01 (hum) dependente JOSELITA DA CONCEIÇÃO 
GOMES (filha inválida), em R$ 689,52 (seiscentos e oitenta e nove reais e 
cinquenta e dois centavos), equivalente a 100% do salário de contribuição, 
verificado no mês de  agosto de 2009.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação retroagindo seus 
efeitos a 07 de agosto de 2009, data do requerimento.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, EM 08 DE 
DEZEMBRO DE 2009

                          NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
                                     DIRETOR SUPERINTENDENTE
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DE ALIMENTOS LTDA –ME, para o único lote, com o valor unitário de R$ 
5,15 (cinco reais e quinze centavos), perfazendo o valor total de R$ 
20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais). Data da Homologação: 15/12/2009. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa 
o Pregão Presencial nº 061/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como 
objeto a Contratação de empresa especializada para fornecimento de kits 
lanches, destinados para os alunos contemplados pelo Programa Brasil 
Alfabetizado no Município de Camaçari, à empresa DELICATESSEM 
GLAMOUR LTDA, para o único lote com o valor global de R$ 19.893,60 
(dezenove mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos). Data 
da Homologação: 14/12/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa 
o Pregão Eletrônico nº 059/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como 
objeto o Registro de preços para fornecimento de ventiladores de parede, à 
empresa COMERCIAL VAREJISTA DE ELETRO-ELETRÔNICA LTDA, 
para o único lote com o valor unitário de R$ 89,89 (oitenta e nove reais e 
oitenta e nove centavos), perfazendo o valor global de R$ 89.890,00 (oitenta 
e nove mil, oitocentos e noventa reais). Data da Homologação: 17/12/2009. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 0429/2009. CONTRATADO: R.A PIROTECNIA E 
EVENTOS LTDA-ME. LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SECAD nº 
0109/2009. OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização 
de shows protécnicos, a serem realizados nas festas de final de ano, no 
reveillon de 2009/2010 no Município de Camaçari. Valor global de 
R$75.350,00 (setenta e cinco mil trezentos e cinqüenta reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 8006; Elemento de despesa: 
3.3.90.39.00.00; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 28/12/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO – Prefeito Municipal. Camaçari, 28/12/2009.

CONTRATO Nº 415/2009. CONTRATADO: DELICATESSEM GLAMOUR 
LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 061/2009 – COSEL/EDUCAÇÃO. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de kits 
lanches, destinados para os alunos contemplados pelo Programa Brasil 
Alfabetizado no Município de Camaçari. Valor global de R$ 19.893,60 
(dezenove mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos). Data 
da assinatura: 17/12/2009. LUIZ CARLOS CAETANO

DISPENSA LICITAÇÃO

Dispensa nº.0390 /2009 – Processo nº.1424/ 2009. CONTRATADO: NCK 
Comércio de Equipamentos Ltda. Objeto: Aquisição de conjunto de 
Mopinho, Mop pó e Refil para mopinho, para atender as necessidades da 
rede de saúde do município de Camaçari – BA. Valor global: R$ 5.840,00 
(cinco mil oitocentos e quarenta reais) Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da 
Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 16/12/2009. 
 
 

REVOGAÇÃO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com o disposto no art. 49, da Lei no 8.666/93, 
resolve REVOGAR o processo licitatório, modalidade Convite, tombado na 
COSEL/EDUCAÇÃO sob o n.º 001/2009, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS 
CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL, na totalidade de seus lotes. Camaçari, 23 de dezembro de 
2009. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito. 
 

ERRATA - DISPENSA  DE LICITAÇÃO
 
 Dispensa de Licitação n.º 0391/2009 – Coseg Com. Serv. de Equip. de 
Segurança Ltda.
Publicação: DOM Nº 0338/2009
 
 Onde se lê nome do prestador de serviço ou fornecedor: Conseg Com. Serv. 
de Equip. de Segurança Ltda.
Leia-se nome do prestador de serviço ou fornecedor: Coseg Com. Serv. de 
Equip. de Segurança Ltda.
 
 Gilmara R. Lisboa
Gerente - GEMAT
Mat. nº 37.066-3

CANCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO

C A N C E L A M E N TO  D O  T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O  D E  
FORNECIMENTO/REGISTRO DE PREÇOS Nº  268 /2008.  
FORNECEDOR: MIRIAN DOS SANTOS SENA-ME. LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 119/2008. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 

Camaçari, 28 de dezembro de 2009. Carla Barbosa de Araújo – Presidente 
da COSEL/SESAU.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FUTURAS 
CONTRATAÇÕES, DE ACORDO COM A CONVENIENCIA E 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. Valor global 
de R$ 13.180,00 (treze mil, cento e oitenta reais) para os lotes 02 e 05. 
Dotação Orçamentária: Previstos no orçamento para o corrente exercício e 
correspondente nos exercícios subseqüentes, da Secretaria a qual será 
discriminada no empenho ou documento equivalente. Data da assinatura: 
15/12/2009. ADEMAR DELGADO CHAGAS – SECRETARIO DE 
ADMINISTRAÇÃO.
                                                 
C A N C E L A M E N TO  D O  T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O  D E  
FORNECIMENTO/REGISTRO DE PREÇOS Nº  296 /2008.  
FORNECEDOR: PAPELARIA MARES LTDA-ME. LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 055/2008. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI. Valor 
global de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) para os lotes 02, 03, 04 e 
05. Dotação Orçamentária: Previstos no orçamento para o corrente 
exercício e correspondente nos exercícios subseqüentes, da Secretaria a 
qual será discriminada no empenho ou documento equivalente. Data da 
assinatura: 15/12/2009. ADEMAR DELGADO CHAGAS – SECRETARIO 
DE ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

Termo de Compromisso de Fornecimento/Registro de Preços n.º 310/2009. 
Fornecedor: OFFICE COMERCIAL VAREJISTA DE ELETRO-
ELETRÔNICO LTDA. Pregão Eletrônico nº. 059/2009-Cosel/Educação. 
Objeto: Registro de preços para fornecimento de ventiladores de parede, 
para o único lote com o valor unitário de R$ 89,89 (oitenta e nove reais e 
oitenta e nove centavos), perfazendo o valor global de R$ 89.890,00 (oitenta 
e nove mil, oitocentos e noventa reais). Data da assinatura: 17/12/2009. 
Ademar Delgado das Chagas – Secretário de Administração – Município de 
Camaçari.

RESULTADO DA LICITAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SESAU, no uso de 
suas atribuições, divulga o resultado da licitação abaixo discriminada:

CONCORRÊNCIA N.º 002/2009 - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços em diversas especialidades médicas, para atender as demandas 
dos serviços essenciais na área de saúde, nas unidades de atendimento do 
Município de Camaçari.
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