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DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição à servidora MARIA APARECIDA DA SILVA, 
matrícula 3346, no cargo de Agente de Suporte 
Administrativo, nível I, referência E, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, com fundamento no artigo 3º da 
Emenda Constitucional 47/05 e artigo 43 da Lei Municipal 
nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

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 CLEMENTE JOSÉ DANTAS, para o cargo de 
Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura do 
Gabinete do Vice-Prefeito - GAVIP, em 17 de abril de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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 ANA FERREIRA DOS SANTOS, para o cargo 
de Secretária Executiva III, símbolo GAS V, da estrutura da 
Procuradoria Geral do Município - PGM, em 19 de abril de 
2017.

DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 2017

DECRETO DE 19 DE ABRIL DE 2017

DECRETO Nº 6718/2017
DE 19 DE ABRIL DE 2017

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

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 52.17.1812-12/2017, devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1°  Fica concedida Aposentadoria por Idade a 
servidora ANGELICA SANTOS DA COSTA, matrícula 
61475, no cargo de Agente de Combate as Endemias, 
nível II, referência C, lotada na SESAU – Secretaria de 
Saúde, com fundamento no § 1º, inciso III, alínea “b” do 
artigo 40 da Constituição Federal de 1988, combinado 
com o art. 1º da Lei Federal 10.887/04, e com os artigos 19 
e 45 da Lei Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 6719/2017
DE 19 DE ABRIL DE 2017

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

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 00063.17.1818.11/2017 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,
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DECRETOS



O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, Estado da 

Bahia, no uso de suas atribuições legais, que lhes são 

conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 

do Município,

RESOLVE

DESTITUIR os servidores constantes no anexo, 
designados para os cargos de Diretores e Vice-diretores 
das unidades escolares do Município de Camaçari, a partir 
de 02 de maio de 2017.

ANEXO

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 2017

Destitui os Diretores e Vice-diretores das 

Unidades Escolares do Município de 

Camaçari. 
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 007/2017
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade, através 
dos Mandados de Segurança Processos nº 0504873-
92.2016.8.05.0039 e 0500109.29.2017.05.0039 convoca 
a(o) candidatas(os) ANGELA CRISTINA BACELAR 
CRUZ e ALINE SOARES DA SILVA habilitadas(os) para o 
cargo ENFERMEIRO, para comparecer na Rua 
Francisco Drummond s/n Centro Administrativo – 
Centro  (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no 
período de  08/05 a   12/2017 das 09h00 às 12h00  e das 
13h30min às 16h00, para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos 
nível superior), Certificado de Especialização (quando o 
cargo exigir conforme Edital de abertura), Residência 
Médica (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou no 
órgão que regulamenta o exercício da profissão,  histórico 
e certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional 
(págs. da foto e o verso), comprovante de residência com 
CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de 
filhos (menores de 21 anos), certidão de nascimento, 
casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo 
masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente. 

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

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS:  15/05 a 12/06/2017
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA AV. EIXO URBANO CENTRAL, 
S/N, CENTRO, CAMAÇARI/BA (AO LADO DO 
COLEGIO CEMA Jr.) A PARTIR DO DIA 15/05/2017  
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DOS TELEFONES 3622 3819/ 3622 8622 
APÓS ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2017
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA EDITAL 

N°. 001/2014

(JOVEM APRENDIZ)

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONVOCA os candidatos 
aprovados e classificados no Processo de Seleção 
Pública - Programa Municipal de Aprendizagem para 
Jovens do Município (Jovem Aprendiz), convocados para 
entrega de documentos conforme Edital de Convocação 
nº 001 e 002/2017.Que deverão se dirigir no dia 
04/05/2017 ao SENAC, situado na Rua Duque de Caxias, 
nº 105, 1º andar, Centro (em cima da Caixa Econômica 
Federal em frente ao Subway), para assinatura do 
contrato e realização de matrícula às 9:00h

Obs.: Os candidatos deverão levar 2 fotos 3x4 e estar 
acompanhado do responsável, se for menor de idade.

CARGO: JOVEM APRENDIZ

GABINETE DO SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MAIO DE 2017.

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração
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RESOLVE

Art. 1º Indicar a servidora ILZETE SANTOS OLIVEIRA, 
matrícula 63071-4, para autorizar a movimentação 
financeira oriundas do SICONV – Sistema de Convênios.

Art. 2º Esta portaria entra em vigência na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE ABRIL DE 2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA                                                                                                                          
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PORTARIA N. 023/2017                                                                                                                                                    
DE 27 DE ABRIL DE 2017

ESTABELECE A ESTRUTURA E A COMPETÊNCIA DOS 
SERVIDORES INTEGRANTES DO NÚCLEO DE 
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, e, em especial ao art. 72, II, do Código 
Tributário Municipal,

RESOLVE

Art. 1º. O Núcleo de Cobrança Extrajudicial, que tem a 
sigla NCE, tem por finalidade desenvolver ações de 
cobrança do crédito tributário e não tributário, dos 
parcelamentos e Programas de Refinanciamento 
interrompidos, inscritos ou não em Dívida Ativa.
Art. 2º. O NCE será composto por 07 (sete) servidores com 
sua estrutura descrita no Organograma anexo a esta 
Portaria e com a seguinte competência:
Élida Vanessa Souza Carvalho
Matrícula: 63.501-3
Gestora do Núcleo
Responsável pela gestão das atividades vinculadas ao 
NCE.

Funcionarão como auxiliares técnicos, assistentes 
administrativos e tributários, responsáveis pelo 
recebimento de documentos, movimentação, 
pesquisa e instrução de processos, sem prejuízo de 
outras atribuições, sob a supervisão técnica e 
hierárquica da Gestora do Núcleo: 

Amariles Tavares de Souza
Matrícula: 2.426-2
Auxiliar Técnico

Ana Crispina Teles Nascimento 
Matrícula: 6.131-7
Assistente Administrativo

Angela Cristina Assis Paixão
Matrícula: 61.679-4
Assistente de Atividade Tributária

Laura dos santos Lopes
Matrícula: 588-0
Auxiliar Técnico

acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);

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

CONVOCADOS: 

ENFERMEIRO

DISPOSIÇÕES FINAIS:

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

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

www.camacari.ba.gov.br a partir de 02/05/2017

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 02 DE   MAIO DE 2017.

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA Nº: 025/2017
SERVIDOR: LUCIANA JAQUELINE XAVIER PEREIRA 
SILVA
CADASTRO: 9922         LOTAÇÃO: SESAU
PERÍODO AQUISITIVO: 05/01/2009 A 10/01/2014
GOZO: A partir de 01 de Maio de 2017

PORTARIA Nº 018/2017                                                                                                                                               
DE 18 DE ABRIL DE 2017

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, 
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Marilene Gonçalves Pita
Matrícula: 8.242-6
Guarda Municipal (conforme determinação judicial nos 
autos do processo judicial nº. 0307452-
02.2013.8.05.0039)

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando integralmente os efeitos da 
Portaria nº 010, de 09 de fevereiro de 2017, Publicada no 
Diário Oficial do Município nº 713.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA. EM 27 
DE ABRIL DE 2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA                                                                                                                     
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA N° 024/2017                                                                                                                                                              
DE 26 DE ABRIL DE 2017

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

RESOLVE

Art. 1º. Designar as servidoras Eliete dos Santos, cadastro 
60768-8, Jackeline Siqueira Dantas, cadastro nº 61356-0 
e Karina Luzia Ferreira de Souza, cadastro 63399-8, sob a 
gestão da primeira, para compor a COMISSÃO DE 
GESTÃO/ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE 
FINANCIAMENTOS PACTUADOS PELO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI/BA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA 
FAZENDA, para avaliar e conferir os avisos de cobranças, 
assim como, os relatórios emitidos pelos agentes 
financeiros.

Art. 3º. Esta comissão acompanhará o cumprimento das 
Cláusulas Contratuais, e terá mandato de 01 (um) ano.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando integralmente os efeitos da 
Portaria nº 021, de 11 de abril de 2017, Publicada no Diário 
Oficial do Município nº 721.

Gabinete do Secretário da Fazenda do Município de 
Camaçari, em 26 de abril de 2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA                                                                                                                         
SECRETÁRIO DA FAZENDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 009/2017

Tendo em vista o disposto do art. 11, IV, do Decreto nº 
5712, de 11 de junho de 2014, ficamas empresas abaixo 
identificadas NOTIFICADAS da decisão administrativa 
relativamente à impugnação ao termo de indeferimento da 
opção do Simples Nacional – 2017

Art. 2º. O gestor deverá adotar as providências 
necessárias ao fiel cumprimento do ajuste e das regras 
previstas no instrumento contratual.

De acordo com o Parágrafo único do art. 15 do Decreto nº 
5712/2014, da decisão não cabe recurso, sendo definitiva 
na esfera administrativa.

Camaçari, 02 de MAIO de 2017.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO DE GESTÃO DO 

SIMPLES NACIONAL
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___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes                
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  154 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
o oRECURSO de n 500/2016 vinculado ao Auto de Infração n 1.103 

/ 2015 tendo como Contribuinte ENERGÉTICA CAMAÇARI 
MURICY S/A, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
18/04/2017, em Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que 
segue acostada aos autos deste Auto de Infração, PELO 
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E NO 
MÉRITO MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELA JUNTA DE 
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  155 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
o oRECURSO de n 501/2016 vinculado ao Auto de Infração n 1.102 

/ 2015 tendo como Contribuinte ENERGÉTICA CAMAÇARI 
MURICY S/A, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
18/04/2017, em Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que 
segue acostada aos autos deste Auto de Infração, PELO 
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E NO 
MÉRITO MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELA JUNTA DE 
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N 156 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 057/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 049000341300111000066282016 tendo como Contribuinte M 
C BOMFIM SERVIÇOS PREDIAIS LTDA ME, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 18/04/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada aos autos 
deste Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  157 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 058/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 049000341300111000066742016 tendo como Contribuinte 
DA20 ARTE CENOGRAFIA LTDA ME, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 18/04/2017, em Votação UNÂNIME 
dos seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

oRESOLUÇÃO N  150 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 063/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 0409000341300111000067632016 tendo como Contribuinte 
TRANSERMAN – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 13/04/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  151 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 064/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 0409000341300111000067642016 tendo como Contribuinte 
TRANSERMAN – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 13/04/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  152 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 156/2017 vinculado ao Processo Administrativo 

on 00.216/2016 tendo como Contribuinte ALBINO CÂNDIDO DA 
SILVA, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
13/04/2017, em Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que 
segue acostada aos autos deste Processo Administrativo, PELO 
CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO E NO MÉRITO 
MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELA JUNTA DE 
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes                
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  153 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
o o RECURSO de n 153/2017 vinculado ao Auto de Infração n

01.732/2016  tendo como Contr ibuinte CONCRET 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 13/04/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, PELO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE 
REPRESENTAÇÃO MANTENDO A DECISÃO DE 
CANCELAMENTO DO AUTO DE  INFRAÇÃO E  
DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 
EFETUADO PARA O REFERIDO LANÇAMENTO 
TRIBUTÁRIO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.
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Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  158 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 059/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 049000341300111000067092016 tendo como Contribuinte 
JTJ CONSTRUTORA LTDA ME, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 20/04/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  159 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 177/2017 vinculado ao Processo Administrativo 

on 29.020 / 2005 tendo como Contribuinte ANTONIO CARLOS 
MARTINELLI CESARONI, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 20/04/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Processo 
Administrativo, PELO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LANÇAMENTOS DOS 
EXERCÍCIOS DE 2002 A 2006, E PELO CANCELAMENTO 
DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DO 
EXERCÍCIO DE 2009, BEM COMO QUE, EM SUBSTITUIÇÃO, 
SE PROCEDA NOVOS LANÇAMENTOS DO IPTU; TLC / TRSD 
E COSIP PARA OS ÚLTIMOS 5 (CINCO) EXERCÍCIOS 
CALCULADOS SOBRE O VALOR CORRETO DA ÁREA DE 
TERRENO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  160 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
o oRECURSO de n 159/2017 vinculado ao Auto de Infração n 1.545 

/ 2016 tendo como Contribuinte BR PARTNERS BAHIA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 20/04/2017, em Votação UNÂNIME 
dos seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, PELO CONHECIMENTO DO RECURSO 
VOLUNTÁRIO E NO MÉRITO MANTER A DECISÃO 
PROFERIDA PELA JUNTA DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______
.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  161 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
o oRECURSO de n 160/2017 vinculado ao Auto de Infração n 1.544 

/ 2016 tendo como Contribuinte BR PARTNERS BAHIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 20/04/2017, em Votação UNÂNIME 
dos seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, PELO CONHECIMENTO DO RECURSO 
VOLUNTÁRIO E NO MÉRITO MANTER A DECISÃO 
PROFERIDA PELA JUNTA DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  162 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 091/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 049000341300111000068212016 tendo como Contribuinte 
MJ DE OLIVEIRA ME, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada 
no dia 20/04/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  163 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 060/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 049000341300111000066752016 tendo como Contribuinte 
DA20 ARTE CENOGRAFIA LTDA ME, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 20/04/2017, em Votação UNÂNIME 
dos seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  164 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 092/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 049000341300111000060142016 tendo como Contribuinte T I 
DOS S. BATISTA OLIVEIRA ME, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 25/04/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  165 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 093/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 049000341300111000068902016 tendo como Contribuinte 
CRN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME, DECIDIU, 
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oRESOLUÇÃO N  169 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 163/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 049000341300111000081742016 tendo como Contribuinte 
ALEXANDRE VIEIRA SOUZA EPP, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 02/05/2017, em Votação UNÂNIME 
dos seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  170 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 164/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 02.531/ 2016 tendo como Contribuinte COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE DE TÁXI ESPECIAL DE CAMAÇARI, DECIDIU, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 02/05/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada aos autos 
deste Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  171 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 173/2017 vinculado ao Processo Administrativo 

on 07.770 / 2014 tendo como Contribuinte IZA MARIA MOREIRA 
CALHAU, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
02/05/2017, em Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que 
segue acostada aos autos deste Processo Administrativo, PELO 
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NO 
MÉRITO MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELA JUNTA DE 
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  172 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 180/2017 vinculado ao Processo Administrativo 

on 02.355 / 2016 tendo como Contribuinte ROYAL BRASIL 
A D M I N I S T R A Ç Ã O ,  E M P R E E N D I M E N T O S  E  
PARTICIPAÇÕES LTDA, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 02/05/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Processo 
Administrativo, PELO CONHECIMENTO DO RECURSO 
VOLUNTÁRIO E NO MÉRITO MANTER A DECISÃO 
PROFERIDA PELA JUNTA DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

na Sessão Ordinária realizada no dia 25/04/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada aos autos 
deste Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  166 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 095/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 049000341300112000074112016 tendo como Contribuinte 
DAMASCENO ELEVADORES E PONTES ROLANTES LTDA 
EPP, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
27/04/2017, em Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que 
segue acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDO O 
AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  167 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 097/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 049000341300112000072472016 tendo como Contribuinte 
MIND MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA ME, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 27/04/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada aos autos 
deste Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  168 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos autos do 
oRECURSO de n 098/2017 vinculado ao Auto de Infração 

on 049000341300111000060172016 tendo como Contribuinte T I 
DOS S. BATISTA OLIVEIRA ME, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 27/04/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

PÁGINA 11PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº  723 - de 30 de Abril a 06 de Maio de  2017 -  



___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  176 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 168/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.248 / 2016 tendo como Contribuinte 
CAVANCANTI AUTO CENTER LTDA EPP, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 02/05/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  177 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 169/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.247 / 2016 tendo como Contribuinte 
CAVANCANTI AUTO CENTER LTDA EPP, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 02/05/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

PORTARIA Nº 21/2017
DE 02 DE MARÇO DE 2017

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

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  173 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 046/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 599 / 2015 tendo como Contribuinte 
AREMBEPE ENERGIA S/A, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 02/05/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, PELA SUSPENSÃO DO 
CURSO DO JULGAMENTO DESTE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO ATÉ QUE SEJA PROFERIDA 
DECISÃO DEFINITIVA NOS AUTOS DA AÇÃO 

OANULATÓRIA DE N  0305375-54.2012.805.0039.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  174 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 174/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 213 / 2015 tendo como Contribuinte MSX 
INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 02/05/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, PELO 
C O N H E C I M E N T O  D O S  E M B A R G O S  D E  
DECLARAÇÃO E NO MÉRITO MANTER A DECISÃO 
PROFERIDA PELA JUNTA DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS FISCAIS PELO CANCELAMENTO DO 

oAUTO DE INFRAÇÃO N  213 / 2015.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  175 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 167/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.255 / 2016 tendo como Contribuinte 
CAVANCANTI AUTO CENTER LTDA EPP, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 02/05/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.
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RESOLVE

Art. 1º – Ficam designados Anete Simões de Santana, 
cadastro nº 61260, Janaína dos Santos Cardoso, 
cadastro nº 60192, Hosana de Souza Gonçalves, 
cadastro nº 60999, Nayara Cardoso dos Santos, 
cadastro nº 9230-2, para, sob a presidência da primeira, 
compor a COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DAS 
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PRIVADAS SEM FINS 
LUCRATIVOS HABILITADAS EM CREDENCIAMENTO 
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, visando atender às 
exigências dos Editais de Credenciamento bem como o 
cadastramento de novas unidades educacionais da 
Secretaria de Educação do Município de Camaçari. 

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 02 DE MARÇO DE 
2017. 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 22/2017
DE 01 DE ABRIL DE 2017

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, Considerando a necessidade 
de formação de equipe técnica para monitoramento das 
ações do Plano Municipal de Educação (PME), Lei nº 1415 
de 1º de dezembro de 2015 e no cumprimento ao que 
dispõe o art. 7º, da referida Lei e art. nº 7 § 3º da Lei nº 
13.005 de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano 
Nacional de Educação, 

RESOLVE

Art. 1º – Designar PATRICIA DE ARAUJO SILVA, 
cadastro nº 8796-7. Designar GILENO MOURA DE 
OLIVEIRA, cadastro nº 829555, LENIEVERSON 
NASCIMENTO DE SANTANA, cadastro nº 7897-0, 
ANETE SIMÕES DE SANTANA, cadastro nº 6126-0, 
FRANCISCO LIMA DOS SANTOS JÚNIOR, cadastro nº 
82044, MARIA LUIZA D`ERRICO NIETO, cadastro nº 
832-9 e EDMILSON RIBEIRO LIMA, cadastro nº 61712, 
para, sob a presidência da primeira, compor a EQUIPE 
TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), Lei nº 1415 
de 1º de dezembro de 2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 01 DE ABRIL DE 
2017. 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº.  071 / 2017 
DE  07  DE ABRIL  DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº00678.22.09.461.2017, de 23.03.2017,  apensado ao 
de n° 16765.2011, de 08.08.2011,

RESOLVE

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
Transbiribeira Mineração e Transportes Ltda Me, 
inscrito no CNPJ sob o  nº 04.151.666/0001-00, com sede 
no endereço na Fazenda Biribeira, S/N, Dias 
D'Ávila/BA,  para regularização da extração de areia, 
para o uso na construção civil, no lugar denominado 
Fazenda Imboacica, Distrito de Camaçari,  
Camaçari/BA (na área de abrangência do Processo 
DNPM nº 870.931/2007, com o polígono definido pelas 
coordenadas geográficas: V1. -12°35'56”199, -
38°09'04”177; V2. -12°35'56”198, -38°09'20”743; V3. -
12°36'28”740, -38°09'20”744; V4. -12° 36'28”740, -
38°09'04”177; V5. -12° 35'56”199, -38°09'04”177), 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. apresentar a SEDUR: 1) 
relatório de execução e acompanhamento do Plano de 
Recuperação de Área Degradada - PRAD, acompanhado 
de levantamento planialtimétrico cadastral atualizado na 
escala 1:5000, impresso e em meio digital, com detalhe 
sobre: a) avanço da lavra; b) recuperação da área 
degradada; c) as calhas de drenagens e contenções da 
área de lavra; d) elementos construtivos de apoio, com os 
sistemas de abastecimento de água e de esgoto; e) 
acessos; f) cadastro de corpos hídricos (riacho, área 
úmida, nascente) e suas respectivas faixas de Área de 
Preservação Permanente – APP; g) os locais para 
disposição do solo, para posterior revegetação. Os 
relatórios devem estar assinados por profissional 
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legalmente habilitado com a respectiva ART. Prazo: 120 
dias; II. proceder o cumprimento de exigências da Licença 
anterior quanto a: a) estocar o material orgânico oriundo 
do decapeamento do solo, se houver, em cordões ou leiras 
que não ultrapassem 1,5m de altura ou em pilhas 
individuais de 05(cinco) a 08(oito) m³, não passando 
também da altura de 1,5m  e deverá ser mantida em área 
adequada por no máximo 02 anos; b) o sistema de 
drenagem contemplar toda a área de lavra inclusive o 
acesso, assegurando o escoamento das águas pluviais e 
evitando o carreamento de sedimentos e o assoreamento 
dos corpos hídricos locais; c). fazer o resgate de toda 
fauna existente e retirar de imediato todo e qualquer 
animal de criação das áreas de lavra e servidão da 
mineração e soltá-los em habitat seguro; d) priorizar a 
contratação de mão de obra local na operação da jazida e 
transporte do minério; e) elaborar e executar Programa de 
Educação Ambiental e Sanitária, direcionado aos 
funcionários da área operacional de lavra, mantendo 
documentação comprobatória das ações executadas, 
para fins de fiscalização; f) construir fossa séptica com 
sumidouro, nas instalações destinadas aos funcionários, 
seguindo norma técnica NBR-7229 da ABNT, realizando 
limpeza periódica da mesma; g) realizar o abastecimento 
e/ou lavagem de máquinas, equipamentos e veículos, em 
instalações com Licença Ambiental, devendo ser mantidos 
comprovantes contemplando datas e locais das lavagens, 
para fins de fiscalização e de renovação desta licença; h) 
colocar placas de sinalização e advertência em pontos 
estratégicos dentro e fora da área de trabalho, para alertar 
quanto ao tráfego de veículos de transporte desmonte e 
carregamento; i) manter distância mínima de 05(cinco) 
metros da área da mineração para imóveis contíguos; j) 
transportar o minério em veículos equipados com 
cobertura (“lona”) nas caçambas, visando a redução da 
emissão de articulados no trajeto; k) aplicar nas diversas 
etapas da mineração a Norma Regulamentadora NR - 22, 
com redação dada pela Portaria nº2037, de 15/12/1999, 
e /ou atua l ização dessa Por tar ia ;  l )  co le tar  
sistematicamente e acondicionar em recipiente 
apropriado, os resíduos sólidos gerados pelos 
funcionários envolvidos na área de operacional de lavra, 
encaminhando-o para o aterro municipal de Camaçari; m) 
fornecer e estimular a todos os empregados, o uso de 
Equipamento de Proteção Individual - EPI como ação 
suplementar na vigilância do atendimento às prerrogativas 
trabalhistas e de segurança do trabalhador, normalizados 
pelo ministério do Trabalho e Emprego; III - proceder a 
recuperação e correção dos processos constatados de 
erosão superficial e profunda (voçoroca), por meio da 
implantação de um sistema de drenagem adequado, em 
locais onde existem maiores declividades do terreno 
natural; IV - proteger os taludes em geral, através do 
plantio maciço de espécies nativas locais a fim de evitar a 
formação de processos erosivos; IV. manter-se atualizado 
quanto às exigências estabelecidas no Decreto de Lavra 
de areia e em outros dispositivos de regularização 
expedidos pelo Departamento Nacional da Produção 
Mineral – DNPM; V. colocar placa de sinalização, 
contendo: a) nome da empresa, com telefone de contato; 
b) nome do responsável técnico com o CREA; c) número 
da Licença ambiental; d) número do telefone da 
fiscalização da SEDUR: 71 3621 6678; e) número do 
Decreto de Lavra expedido pelo DNPM. Prazo: 90 dias; VI. 
comunicar, de imediato a SEDUR, qualquer acidente ou 
ação resultante das atividades de lavra, que degrade ou 
polua, direta ou indiretamente o meio ambiente na área de 
influência do empreendimento; VII. fica proibido: a) o 

descarte/expurgo de materiais de qualquer origem nos 
recursos hídricos superficiais; b) extração de areia de 
Áreas de Preservação Permanente - APP; c) modificar 
e/ou lavrar substância mineral nas áreas onde os usos 
foram previamente estabelecidos em Leis e/ou Decretos 
Municipais, Estaduais ou Federais e/ou nos usos 
existentes, a exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, 
áreas verdes e áreas destinadas a equipamentos 
comunitários etc; d) constituir ameaça ao equilíbrio 
ecológico e as áreas de atração turística, de valor 
ambiental e de beleza paisagística; e) constituir ameaça a 
segurança da população; f )  comprometer o 
desenvolvimento da região; g) prejudicar o funcionamento 
regular de escolas, hospitais, ambulatórios, casas de 
saúde, repouso ou similares; VIII) só iniciar as atividades 
de lavra após apresentação nesta CLA/SEDUR, da 
Autorização de Supressão de Vegetação do Instituto de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA; IX. não 
ultrapassar os limites de exploração de areia da poligonal 
ativa do Processo DNPM nº 870.931/2007, obedecendo 
dentro desse polígono os limites da propriedade indicados 
na escritura pública apensada (nº44.495, livro 194, fl.023); 
X. requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008; 

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

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

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

GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 07 DE 
ABRIL  DE 2017

JULIANA FRANCA PAES

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO

COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº. 082 / 2017
DE 24 DE ABRIL DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
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ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº03484.22.09.461.2016, de 01 de dezembro de 2016, 

RESOLVE 

Ar t .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, á  
OTTOMAR MINERAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 
14.671.903/ 0001 - 09, com sede na Rua do Gravatá, 142 - 
Alto da Cruz, Camaçari/BA, para lavrar argila (produção 
anual estimada de 150.000 t/ano), numa área de 49,9 
hectares na Fazenda Capoame, Zona Rural, inserido na 
área de abrangência do processo DNPM Nº 870.999/2007 
com a poligonal da área de exploração delimitada pelas 
coordenadas: V . -12°40'53''900/ -38°15'24''881; V -1 2. 

12°40'53''900/ -38°14'58''367; V . -12°41'10''171/ -3

38°14'58''366; V . -12°41'10''171/ -38°15'31''510; V . -4 5

12°40'53''900/ -38°15'31''510; V . -12°40'53''900/ -6

38°15'24''881, Camaçari/BA, mediante o cumprimento  da .

legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 
armazenar o solo retirado,  e que será utilizado na 
recomposição, em leiras que possuam no máximo 1,5 m 
de altura promovendo sua proteção contra erosão; II. 
executar e cumprir todas as ações propostas para a 
proteção ambiental, recuperação, monitoramento e 
manutenção contemplados no PRAD, encaminhando a 
SEDUR relatório com registro fotográfico das ações 
implementadas e os resultados obtidos. Frequência: 
anual;  III. implementar sistema de drenagem que 
complete toda a área de extração de argila através de 
canaletas de contorno assegurando o escoamento 
superficial das águas pluviais. Prazo: 60 dias; IV. manter 
os processos naturais de recarga dos aquíferos e demais 
corpos hídricos; V. proceder a recuperação e correção dos 
processos existentes de erosão superficial e voçoroca, por 
meio da implantação de um sistema de drenagem 
adequado, em locais onde existem maiores declividades 
do terreno natural; VI. restaurar a área utilizada 
independentemente do uso a ser dado à mesma; VII. 
apresentar no prazo de 30 dias Programa de Educação 
Ambiental para os funcionários e usuários da lavra; VIII. 
comunicar de imediato à SEDUR, qualquer acidente ou 
ação que degrade ou polua, diretamente ou indiretamente 
o meio ambiente na área de inf luência do 
empreendimento, resultante das atividades exploratórias;
IX. utilizar modelo ecológico de plantas pioneira, 
secundária e clímax, em toda área de lavra a ser 
restaurada; X. Adotar os seguintes procedimentos na 
remoção da cobertura vegetal para executar a atividade:
a) suprimir a cobertura vegetal aos poucos e apenas na 
proporção que se avança na área; c) picotar  todo o 
material lenhoso e estocar para ser espalhado sobre o 
solo, posteriormente; d) em hipótese alguma deverá fazer 
uso de queimadas para remoção da cobertura vegetal; XI. 
replantar sempre que possível, em áreas adjacentes, as 
espécies arbóreas nativas da região; XII. priorizar a 
contratação da mão de obra local, a fim de minimizar os 
impactos socioeconômicos, além do conhecimento das 
particularidades da região pelos mesmos; XIII. implantar, 
imediatamente, faixa de segurança para exploração 
mineral, com sistema de segurança e monitoramento de 

 

 

pessoas e animais na área de influência direta e indireta do 
empreendimento; XIV. aplicar nas diversas etapas da 
mineração a Norma Regulamentadora NR - 22, com 
redação dada pela Portaria n.° 2.037 de 15/12/99; XV. 
apresentar a SEDUR, Carta de Viabilidade da Secretaria 
de Serviços Públicos - SESP, para recolhimento de 
resíduos sólidos. Prazo: 60 dias. XVI. efetuar o 
recolhimento e a destinação final do lixo doméstico das 
faixas marginais da jazida, de acordo com o Art. 75 do 
Regulamento da Lei Estadual n° 10.431, de 20 de 
dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
11.235, de 10 de outubro de 2008; XVII. fica 
terminantemente proibida: a) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 
mineral nas áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos Municipais, 
Estaduais ou Federais e/ou nos usos existentes, a 
exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, áreas verdes e 
áreas destinadas a equipamentos comunitários etc; c) a 
deposição e/ou lançamento de quaisquer materiais, 
resíduos e/ou produtos resultantes do processo de lavra, 
em locais que possa direta ou indiretamente vir a 
comprometer a qualidade das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, bem como causar impactos paisagísticos 
ou danos ao meio biótico; XVIII. limitar a lavra de argila às 
áreas definidas na poligonal que consta do Memorial 
Descritivo da Área, aprovado no DNPM, ressalvadas as 
condições estabelecidas nesta licença e na legislação 
vigente; XIX. respeitar as normas, manifestações e 
regulamentos estabelecidos pela Superintendência de 
Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC/BA; XX. 
otimizar os acessos, já existentes, com melhoramentos, 
sinalização e ampliação da rede de drenagem, porém, 
sem utilização da exploração de jazidas; XXI. não 
constituir ameaça ao equilíbrio ecológico nem as áreas de 
atração turística, de valor ambiental e de beleza 
paisagística; XXII. não constituir ameaça a segurança da 
população nem comprometer o desenvolvimento urbano 
da região; XXIII. não prejudicar o funcionamento regular 
de escolas, hospitais, ambulatórios, casas de saúde, 
repouso ou similares; XXIV. requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 
nº 913/2008, de 03/09/2008. 

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 24 DE ABRIL DE 2017.
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JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 83 / 2017
DE  03 DE   MAIO DE 2017 

Aprova a implantação do Projeto Urbanístico 
denominado “RESIDENCIAL PRIVILEGE 
PREMIUM (ABRANTES PREMIUM II) ” e dá 
outras providências. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto nº 4.245, de 20 de junho   de 2006, 
e ainda no Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro 
de 2017, com fundamento na Lei 1092/21010 de 22 de 
dezembro de 2010 e seus anexos, e tendo em vista o que 
c o n s t a  n o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
00880.22.09.324.2017. 

RESOLVE

Art. 1º - Fica aprovada a implantação do Projeto de 
Urbanização Integrada denominado “RESIDENCIAL 
PRIVILEGE PREMIUM (ABRANTES PREMIUM II) ”, 
situado na Rua Lagoa Brancas/n, próximo ao Consulado 
da Bélgica, Distrito de Abrantes, Camaçari - Bahia.

Art. 2° - O  Projeto de Urbanização Integrada denominado 
“RESIDENCIAL PRIVILEGE PREMIUM (ABRANTES 
PREMIUM II) ” é composta por 384 unidades residenciais 
do tipo apartamento, distribuídas em 24 blocos de 04 
pav imentos ,  Área púb l ica  com 3.986,73m²,  
correspondente a 14,86% da área líquida do terreno, com 
acesso pela Rua Lagoa Branca s/n, próximo ao Consulado 
da Bélgica, sendo subdividido em Área Verde com 
3.230,94m² (12,04% da área líquida do terreno ) e área 
Institucional com 755,79m², (2,81% da área líquida do 
terreno), inserido em um terreno com 26.815,78m².

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

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE, 03 DE MAIO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 84 / 2017
DE  03 DE MAIO DE 2017 

 “Alterar a Portaria de nº. 152/2016, referente 
a o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
02927.22.09.461.2016, na forma que indica”.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
00700.22.09.151.2017, de 24 de março de 2017, assim 
como as demais disposições de direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Alterar a Portaria de nº 152/2016, de 19 de 
dezembro de 2016, publicada no DOM n° 711 de 05 a 11 de 
fevereiro de 2017, referente ao Processo Administrativo nº 
02927.22.09.461.2016, em conformidade com o Processo 
Administrativo n° 00156.22.09.061.2017, referente à 
alteração de projeto, no que concerne à descrição das 
áreas e, conforme solicitação pleiteada referente à  
alteração da titularidade. 

Parágrafo único - Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...], à Humberto 
Carlos Noronha Filho, pessoa física, inscrito no CPF sob 
nº 569.133.695-15, residente na Alameda das 
Framboesas 52 CS, Caminho das Árvores, CEP 41820- 
450, Salvador – BA, para a implantação de um 
empreendimento urbanístico, do tipo loteamento, 
denominado “LOTEAMENTO ALPHAVILLE LITORAL 
NORTE 3 – FASE 2”, localizado na Estrada da Sucupira 
Km 2, Distrito de Vila de Abrantes, no município de 
Camaçari, Bahia, inserido na Zona de Expansão 
Controlada – ZEC 5, conforme PDDU, Lei Municipal n° 
866, de 11 de janeiro de 2008. O empreendimento é 
composto por 240 lotes residenciais, em uma área total de 
terras de 308.133,02m², sendo a área total dos lotes 
residenciais de 106.432,73; Área de Preservação 
Permanente - APP de 49.818,03m. [...].

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, [...], à HRAL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pessoa jurídica, inscrita no 
CNPJ nº 27.445.178/0001-00, com sede na Avenida Luiz 
Tarquinio Pontes, n° 2580, Edifício Vilas Empresarial, Sala 
311, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, para a implantação 
de um empreendimento urbanístico, do tipo loteamento, 
denominado “LOTEAMENTO ALPHAVILLE LITORAL 
NORTE 3 – FASE 2”, localizado na Estrada da Sucupira, 
Km 2, Distrito de Abrantes, no município de Camaçari, 
Bahia, inserido na Zona de Expansão Controlada – ZEC 5, 
conforme PDDU, Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 
2008. O empreendimento é composto por 238 lotes 
residenciais, em uma área total de terras de 
289.524,00m², sendo a área total dos lotes residenciais de 
106.357,28 m²; Área de Preservação Permanente - APP 
de 48.392,76 m². […].

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
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GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE MAIO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 85 / 2017
DE  03 DE   MAIO DE 2017

 
Aprova a implantação do Projeto Urbanístico 
denominado “RESIDENCIAL PRIVILEGE 
PREMIUM (ABRANTES PREMIUM I) ” e dá 
outras providências. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto nº 4.245, de 20 de junho   de 2006, 
e ainda no Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro 
de 2017, com fundamento na Lei 1092/21010 de 22 de 
dezembro de 2010 e seus anexos, e tendo em vista o que 
c o n s t a  n o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
00879.22.09.324.2017. 

RESOLVE

Art. 1º - Fica aprovada a implantação do Projeto de 
Urbanização Integrada denominado “RESIDENCIAL 
PRIVILEGE PREMIUM (ABRANTES PREMIUM I) ”, 
situado na Rua Lagoa Branca s/n, próximo ao Consulado 
da Bélgica, Distrito de Abrantes, Camaçari - Bahia.

Art. 2° - O  Projeto de Urbanização Integrada denominado 
“RESIDENCIAL PRIVILEGE PREMIUM (ABRANTES 
PREMIUM I) ” é composta por 288 unidades residenciais 
do tipo apartamento, distribuídas em 18 blocos de 04 
pav imentos ,  Área púb l ica  com 2.093,47m²,  
correspondente a 10,73% da área líquida do terreno, com 
acesso pela Rua Lagoa Branca s/n, próximo ao Consulado 
da Bélgica, sendo subdividido em Área Verde com 
1.586,31m² (8,13% da área liquida do terreno ) e área 
Institucional com 507,16m², (2,60% da área líquida do 
terreno), inserido em um terreno com 19.499,09m².

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

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE, 03 DE MAIO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 

DENOMINADO LOTEAMENTO “VEREDAS DO 
JACUÍPE”, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Loteamento denominado Veredas do Jacuípe, que 
entre si fazem, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público 
interno, com sede na Rua Francisco Drumond, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 14.109.763/0001-80, 
neste ato, representado pelo Sr. JULIANA FRANCA 
PAES, Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente,   conforme competência delegada pelo Decreto 
Municipal n° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, doravante 
denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, PASSOS & 
PA S S O S  P R O S P E C Ç Ã O  E  A N Á L I S E  D E  
EMPREENDIMENTOS E RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 
LTDA., sociedade limitada inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica sob nº. 10.725.491/0001-91, com sede 
na Rua Av. Tancredo Neves, nº 274, Centro Empresarial 
Iguatemi, Bloco B, Sala 734, Caminho das Árvores, 
Salvador/BA, CEP 41.820-020, neste ato representada da 
forma do contrato social por CARLOS HENRIQUE DE 
OLIVEIRA PASSOS, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, inscrito no 
Registro Geral sob nº 1.388.637 SSP-PE, Cadastro de 
Pessoa Física nº. 273.300.524-34, doravante denominada 
PROPRIETÁRIA, 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 “LOTEAMENTO VEREDAS 
DO JACUÍPE”, tendo em vista o constante no processo 
administrativo nº02221.22.09.151.2016-SEDUR-PMC.

CLÁUSULA SEGUNDA - CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO 

I - LOCALIZAÇÃO: A área de 33.000,00m² (trinta e três mil 
metros quadrados), destinada ao empreendimento 
denominado “LOTEAMENTO VEREDAS DO JACUÍPE”, 
a ser implantado em gleba localizada na Estrada do Coco 
– Ba 099, Km 36 LE, Barra do Jacuípe, Camaçari – Bahia.

II – CARACTERÍSTICAS E MEMORIAL DESCRITIVO DA 
ÁREA: A área caracteriza-se como um terreno próprio, 
onde se pretende implantar um empreendimento do tipo 
loteamento, inscrito em uma poligonal com 33.000,00m² 
(trinta e três mil metros quadrados), descrita pelos marcos 
de confrontação a seguir: 

Partindo do ponto P.01, coordenadas planas 
N8597643.3866 e E595148.6649, deste, seguindo, 
limitando-se com área do Sr. Fernando Antunes Costa, 
com distância de 150,00m e direção de 226°27'55"SW, 
chega-se ao ponto P.02, de coordenadas planas 
N8597540.0678 e E595039.9211, deste, seguindo, 
limitando-se com área do Loteamento Bosque de 
Guaraípe, com distância de 220,00m e direção de 
316°27'55"NW, chega-se ao ponto P.03, de 
coordenadas planas N859699.5587 e E594888.3868, 
deste, limitando-se com área verde existente, com 
distância de 150,00m e direção de 46°27'55"NE, chega-
se ao ponto P.04, de coordenadas planas 
N8597802.8772 e E594997.1310, deste, limitando-se 
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com área do Loteamento Sol Nascente, com distância 
de 220,00m e direção de 136°27'55"SE, chega-se ao 
ponto P.01, ponto inicial desta poligonal.
III - DOCUMENTAÇÃO: O imóvel no qual o loteamento 
será implantado, foi adquirido pela PROPRIETÁRIA por 
compra feita ao Sr. Fernando Costa e encontra-se 
devidamente registrado no Cartório de 1º Oficio do 
Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – Ba, sob 
matrícula nº 33.150, de 16.08.2013.

IV – Características gerais do projeto: Trata-se de um 
loteamento residencial de interesse social, conforme 
Decreto Municipal nº 6.610/2016 de 22 de dezembro de 
2016 sujeito ao regime instituído nos termos da Lei Federal 
nº. 6.766/1979 e Leis Municipais nº 913 de 03.09.2008 e nº 
866 de 11.01.2008, com 07 (sete) quadras residenciais, 
perfazendo um total de 85 (oitenta e cinco) lotes, três áreas 
destinadas à implantação de equipamentos públicos, 
cinco áreas verdes públicas, e uma Áreas de Preservação 
Permanente, distribuídas segundo planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS: A área total do 
empreendimento é de 33.000,00m² (trinta e três mil metros 
quadrados), assim distribuída:

a) Área Total dos Lotes - 17.000,00m² (dezessete mil 
metros quadrados), equivalentes a 51,51% (cinquenta e 
um vírgula cinquenta e um por cento) da área total do 
empreendimento, distribuída em 85 (oitenta e cinco) lotes 
residenciais em 07 (sete) quadras, conforme listagem a 
seguir:

b) Áreas de Uso Público - Com 16.000,00m² (dezesseis 
mil metros quadrados), equivalente a 48,48% (quarenta e 
oito vírgulas quarenta e oito por cento) da área total do 
empreendimento, compreendendo:

1. Área de Preservação Permanente – A.P.P. de 
319,95m² (trezentos e dezenove metros e noventa e cinco 
decímetros quadrados), correspondendo à 0,97% (zero 
vírgula noventa e sete por cento) da área total da gleba;

2. Área de sistema viário, ruas e passeios - Com 
7.227,45m² (sete mil, duzentos e vinte e sete metros e 
quarenta e cinco decímetros quadrados), equivalendo a 
21,90% (vinte e um vírgula noventa por cento) da área total 
do empreendimento;

23. Área Verde/Lazer - Com 6.627,52m  (seis mil, 
seiscentos e vinte e sete metros e cinquenta e dois 
decímetros quadrados), equivalendo a 20,08% (vinte 
vírgula zero oito por cento) da área líquida do 
empreendimento

4. Área Institucional EMBASA -  O espaço destinado à 
Estação de Tratamento de Esgoto, a ser doada à 
EMBASA, possui área de 175,07m² (cento e setenta e 
cinco metros e sete centímetros quadrados), equivalendo 
0,53% (zero vírgula cinquenta e três por cento) da área 
total do empreendimento e apresenta as seguintes 

dimensões e limites:
Partindo do ponto E.1, de coordenadas planas 
N8597713.0951 e E594902.9062, deste, seguindo 
limitando-se com área do proprietário, com distância de 
16,08m e direção de 136°27'55"SE, chega-se ao ponto 
E.2, de coordenadas planas N8597700.6463 e 
E594914.7339 , deste, seguindo limitando-se, ainda, com 
área do proprietário, com distância de 2,70m e direção de 
168°13'42"SE, chega-se ao ponto E.3, de coordenadas 
planas N8597698.0027 e E594915.2849, deste, seguindo 
limitando-se, ainda, com área do proprietário, com 
distância de 4,50m e direção de 258°58'55"SW, chega-se 
ao ponto E.4, de coordenadas planas N8597697.1426 e 
E594910.8674, deste, seguindo limitando-se, ainda, com 
área do proprietário, com distância de 2,56m e direção de 
168°13'42"SE, chega-se ao ponto E.5, de coordenadas 
planas N8597694.6372 e E594911.3896, deste, seguindo 
limitando-se, ainda, com área do proprietário, com 
distância de 3,44m e direção de 257°53'28"SW, chega-se 
ao ponto E.6, de coordenadas planas N8597693.9153 e 
E594908.0250, deste, seguindo limitando-se, ainda, com 
área do proprietário, com distância de 17,62m e direção de 
316°27'55"NW, chega-se ao ponto E.7, de coordenadas 
planas N8597706.6875 e E594895.8900, deste, seguindo 
limitando-se com área verde existente, com distância de 
6,35m e direção de 46°27'55"NE, chega-se ao ponto E.8, 
de coordenadas planas N8597711.0645 e E 594900.4968, 
deste, seguindo limitando-se com área do proprietário, 
com distância de 3,57m e direção de 49°52'23"NE, chega-
se ao ponto E.1, ponto inicial desta poligonal.

5. Área Institucional - Com 1.650,01m² (hum mil, 
seiscentos e cinqüenta metros e um centímetro 
quadrados), equivalente a 5,00% (cinco por cento) da área 
total do empreendimento, registrada no Cartório de 1º 
Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – 
Ba, sob matrícula nº 33.150, de 16.08.2016, com a 
seguinte descrição:
Partindo do ponto I.1, equivalente ao ponto P.04 da 
pol igonal da Gleba, de coordenadas planas 
N8597802.8772 e E594997.1310, deste, seguindo, 
limitando-se com área do Loteamento Sol Nascente, com 
distância de 35,00m e direção de 136°27'55"SE, chega-se 
ao ponto I.2, de coordenadas planas N8597773.8792 e 
E595024.6823 , deste, seguindo, limitando-se com área 
do proprietário, com distância de 41,25m e direção de 
226°27'55"SW, chega-se ao ponto I.3, de coordenadas 
planas N8597744.1004 e E594993.3399, deste, seguindo, 
limitando-se, ainda, com área do proprietário, com 
distância de 30,52m e direção de 316°27'55"NW, chega-
se ao ponto I.4, de coordenadas planas N8597769.6382 e 
E594969.0761, deste, limitando-se, ainda, com área do 
proprietário, com distância de 36,50m e direção de 
36°17'30"NE, chega-se ao ponto I.5, de coordenadas 
planas N8597795.9896 e E594989.8810, deste, limitando-
se com área verde existente, com distância de 10,00m e 
direção de 46°27'55"NE, chega-se ao ponto I.1, ponto 
inicial desta poligonal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido o recuo de 
30,00m (trinta metros) de qualquer construção para as 
áreas úmidas e Áreas de Preservação Permanente.
CLÁUSULA TERCEIRA - DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E EXTERNO DE ACESSO
O sistema viário interno será implantado 
exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, e apresenta: 
pistas com largura de 7,00m (sete metros), passeio de 
1,50m (um metro e cinquenta centímetros), sendo 
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1,00m de calçada e 0,50m de faixa de grama, posicionada 
entre a calçada e o meio fio, nos dois lados da rua, os 
meios-fios padrão DNER, quando prontos, ficarão com 
0,15 cm de altura em relação ao leito da rua, onde serão 
dispostos os elementos de infra-estrutura das redes 
subterrâneas. Todo o sistema será provido de sinalizações 
horizontal e vertical.
O sistema viário externo de acesso será executado 
melhorias exclusivamente pela PROPRIETÁRIA consiste 
em execução de passeios e alargamento da via, conforme 
plantas arquivadas na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR, e Termo de Acordo e Compromisso que 
aprovou o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, todo o 
sistema viário será provido de sinalização vertical e 
horizontal.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO 
I – RECUOS:
a) Frente – Mínimo de 5,00m (cinco metros) para o 
alinhamento da testada do lote; 
b) Laterais Limítrofes – 1,50m (um metro e cinqüenta 
centímetros) para os limites dos lotes, sendo permitido 
alinhar a edificação em uma das divisas do terreno, 
quando esta não for testada, compensando com o dobro 
do recuo mínimo no lado oposto; 
c) Fundo – Mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta 
centímetros) para os limites dos lotes.
d)  Para os lotes de esquina, será permitido o recuo 
mínimo de 3,00m, em uma das testadas, desde que esta 
não possua acesso ao lote.

II – TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA (Io): 40% (quarenta 
por cento), a ser aplicado sobre a área total do lote, para 
cálculo da área máxima a ser ocupada pelas construções 
do referido lote; 
III – ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO MÁXIMO (Iu): 0,80, a ser 
aplicado sobre a área total do lote; 
IV – ÍNDICE DE PERMEABILIDADE MÍNIMO (Ip): 0,60, a 
ser aplicado sobre a área total do lote;

V – GABARITO: 02 pavimentos, térreo mais um 
pavimento, com altura máxima limitada à copa média das 
espécimes vegetais de porte arbóreo, considerando-se 
para isso o limite de 8,00m (oito metros);

VI – TIPOLOGIA DE OCUPAÇÃO: os lotes são de uso 
exclusivamente residencial unidomicilar, não podendo 
serem remembrados, uma vez que trata-se de 
Loteamento de interesse social;

VII – EDÍCULAS: Será permitida a construção de edículas 
exclusivamente térreas (um pavimento), obedecendo-se 
as seguintes determinações:
a) A área total construída das edículas não poderá 
ultrapassar 10,00m² (dez metros quadrados);
b) A edícula não poderá apresentar dimensões totais, em 
qualquer dos lados, superior a 40% (quarenta por cento) 
da correspondente medida lateral ou de fundo do terreno; 
e
c) Quando encostar, em quaisquer limites do terreno, 
deverá ser executada parede dupla.
CLÁUSULA QUINTA - CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES 

Ficam vedadas a construção, ampliação ou alteração das 
unidades e das áreas comuns sem prévia e indispensável 
aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua 

obediência aos parâmetros estabelecidos, bem como as 
seguintes proibições: 
a) Construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 
unidade;
b) Construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, em 
terreno que tenham os respectivos limites com rua 
(terrenos com mais de uma testada);
c) Construções nas Áreas de Preservação Permanente – 
APP, conforme legislação ambiental vigente.
 §1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as 
unidades residenciais cuja via de acesso às unidades, 
possua infraestrutura concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.

CLÁUSULA SEXTA - ESPECIFICAÇÕES E INFRA-
ESTRUTURA 

I - Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exc lus i vamen te  pe la  PROPRIETÁRIA ,  com 
pavimentação de tratamento asfáltico, disposto sobre 
base de arenoso compactada;

II - Acesso: O melhoramento do sistema viário de acesso 
será executado, exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, 
com pavimentação em asfalto, caso necessite será 
solicitada a aprovação da CLN/ DERBA;

III - Passeios: os passeios internos e externos, serão 
executados pelo PROPRIETÁRIO, em grama e placa de 
concreto, com observância a execução de rampas para 
acessibilidade de PDC, conforme NBR 9050;

IV – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: as unidades serão abastecidas por 
rede de energia elétrica e a iluminação pública será 
executada pela PROPRIETÁRIA, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA e contrato com essa 
Concessionária, sendo as plantas entregues para a 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, ficando 
a cargo de cada adquirente a ligação de energia em cada 
unidade imobiliária;

V – Rede de abastecimento de água: o sistema interno 
de abastecimento de água potável será executado pelo 
PROPRIETÁRIA, composto por derivação da rede de 
abastecimento público (EMBASA), conforme projeto 
especí f ico,  devidamente aprovado por essa 
concessionária e órgão ambiental competente;

VI – Rede de esgotamento sanitário: o sistema interno 
de esgotamento sanitário do loteamento será executado 
pelo PROPRIETÁRIA, composto de Estação de 
Tratamento de Esgoto - ETE e será interligado à rede da 
EMBASA ou lançado em curso d'água conforme projeto 
especí f ico,  devidamente aprovado por essa 
concessionária e pelo órgão ambiental competente;

VII – Sistema de drenagem de águas pluviais: a rede de 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pela 
PROPRIETÁRIA, conforme projeto aprovado e arquivado 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
atendendo à contribuição pluvial interna;

VIII - Identificação das áreas públicas: as áreas públicas 
deverão estar delimitadas por cerca de arame farpado ou 
material semelhante e devidamente sinalizada com placas 
confeccionadas em chapas planas metál icas 
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galvanizadas, fixadas no solo, revestidas com material 
plástico do tipo poliestireno, contendo o seguinte texto:

“ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO
PROIBIDO DESMATAR, OCUPAR, CONSTRUIR, 

ESCAVAR E JOGAR LIXO

Lei 1120 de 25 de novembro de 2010 e Lei 913 de 03 de 
setembro de 2008” 
 
IX - Paisagismo: As áreas de lazer, taludes e áreas verdes 
internas, serão plantadas com grama natural conforme 
projeto paisagístico apresentado e aprovado na SEDUR. 
Serão plantadas mudas de árvores de espécies nativas ou 
adaptadas, na proporção mínima de 01 (uma) árvore para 

2cada 100,00m  do total das áreas verdes e de lazer, 
conforme projeto paisagístico específico, aprovado pela 
SEDUR. As espécies exóticas serão toleradas apenas 
quando adaptadas ao ecossistema local. Os taludes serão 
revestidos com grama natural ou outra variedade de 
vegetação rasteira, adequados ao tipo de solo, ventilação 
e ao clima local.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para execução das obras será de 24 meses, 
prorrogável por mais 02 (dois) anos, a contar da expedição 
da competente l icença para implantação do 
empreendimento pelo Município, sob pena de, não o 
fazendo no prazo de dois anos, ser o empreendimento 
considerado clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES 

I - A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a: 
1. Cumprir quanto disposto no presente instrumento; 
2. Executar todas a 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; 
3. Fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente à legislação 
pertinente à matéria e, em especial, o presente Termo de 
Acordo e Compromisso; 
4. Responsabilizar-se pela construção de um depósito de 
lixo, de fácil acesso externo para o veículo coletor 
responsável pelo recolhimento; e
5. 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 à 
legislação urbanística e ambiental; 
c. Liberar as unidades caucionadas, assim que cumprida, 
comprovadamente, as disposições deste instrumento;
d. Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo e na Legislação Vigente.

III - Os futuros ADQUIRENTES das unidades obrigam-se 
a: 
a) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
urbanística e ambiental;
b) Realizar individualmente ou pela Associação de 
Proprietários de lotes e às suas expensas, a coleta de lixo 
domiciliar e das áreas comuns, colocando-o em depósitos 
internos de fácil acesso ao veículo municipal coletor, que 
recolherá os resíduos sob responsabilidade do Município;
c) Cumprir as decisões da assembleia da Associação de 
Proprietários de lotes, 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; e
d) Apresentar, para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma 
ou ampliação, só podendo dar início às respectivas obras, 
após o recebimento do alvará de construção 
correspondente e de acordo com as Cláusulas Quarta e 
Quinta deste termo. 

CLÁUSULA NONA - GARANTIA
Como garantia à plena execução das obras de infra-
estrutura do empreendimento, ficam caucionadas as 
unidades números abaixo relacionados:

C L Á U S U L A  D É C I M A  -  R E G I S T R O  D O  
EMPREENDIMENTO

A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta dias), contados da data do ato de publicação do 
decreto correspondente à 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 loteamento, das áreas 
públicas e dos lotes caucionados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO 

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos. 

Camaçari, 18 de abril de 2017.                                          
_______________________________________

JULIANA PAES FRANCA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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_____________________________________________
PASSOS & PASSOS PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE 

EMPREENDIMENTOS E RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 
LTDA.

PROPRIETÁRIO

Testemunhas: 
1. 

2.

PORTARIA N° 086/2017
DE 20 DE ABRIL DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 52.17.1812-12/2017, fundamentado 
no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição 
Federal de 1988, combinado com o art. 1º da Lei Federal 
10.887/04

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
ANGELICA SANTOS DA COSTA, matrícula nº 61475, no 
cargo de Agente de Combate as Endemias, nível II, 
referência C, lotada na SESAU – Secretaria de Saúde, no 
valor de R$ 1.292,70 (hum mil, duzentos e noventa e dois 
reais e setenta centavos), equivalente a 76% (setenta e 
seis por cento) do Salário de Contribuição do mês de 
março de 2017, de acordo com o disposto no art. 45 da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 20 DE ABRIL DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 087/2017
DE 20 DE ABRIL DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
processo de aposentadoria n° 00063.17.1818-11/2017, 

fundamentado no art. 3º da Emenda Constitucional 
47/05

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora 
MARIA APARECIDA DA SILVA, matrícula 3346, no 
cargo de Agente de Suporte Administrativo, nível I, 
referência E, lotada na SEDUC – Secretaria de 
Educação, no valor de R$ 1.170,52 (hum mil, cento e 
setenta reais e cinquenta e dois centavos), com base na 
remuneração do mês de março de 2017, constituído 
das seguintes parcelas: Vencimento R$ 886,76 
(oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e seis 
centavos) e Adicional por Tempo de Serviço 32% (trinta 
e dois por cento) do salário-base, R$ 283,76 (duzentos 
e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), de 
acordo com o disposto no art. 43 da Lei Municipal 
997/2009, alterado pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 20 DE ABRIL DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

PORTARIA N.º 088/2017
DE 20 DE ABRIL DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, no uso de 
suas atribuições legais tendo em vista o que consta no 
processo nº 00057.17.1815-21/2017, com 
fundamento no art.13, inciso I e art. 21 Inciso II da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei nº 1256/2012

RESOLVE:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1815 ao 
senhor JORGE AMORIM BRANDÃO (viúvo), 
instituído pela ex-segurada, aposentada, ROMANA 
TAVARES CARDOSO BRANDÃO, matrícula 1890, 
integrada por 1 (um) dependente, no valor de R$ 
4.976,89 (quatro mil, novecentos e setenta e seis reais 
e oitenta e nove centavos), com base na remuneração 
do mês de janeiro de 2017. 

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 31 de março de 2017, data 
da protocolização do requerimento.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 20 DE ABRIL DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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EXTRATOS DE CONTRATOS E CONVÊNIO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 102/2016. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: TELE DIAGNÓSTICO DO BRASIL 
LTDA ME. DO OBJETO: Alterar a Cláusula sexta do 
contrato nº. 102/2016; DO PRAZO: Fica prorrogado 
por mais 06 (seis) meses, de modo que, a partir de 18 
de abril de 2017, passará a viger até 18 de outubro de 
2017. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais, do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
1.093,200,00 (um milhão, noventa e três mil e 
duzentos  reais), proporcional ao período ora aditado, 
o qual permanece inalterado, não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original.  Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta do Projeto Atividade 4114 e 4115, 
Elemento de Despesa 3390.39.00.00, Fonte 9114025, 
6102020 e  8114025.  DA RATIFICAÇÃO :  
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário 
e de eventuais posteriores aditivos, não modificadas 
por este Instrumento. ASSINATURA: 05/04/2017. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº. 004/2006. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADO: 
ALTAMIRO RODRIGUES DE MELO. DO OBJETO: 
Alterar a Cláusula Terceira do Contrato de origem de 
nº. 0004/2006; DO PREÇO: O valor a ser pago a título 
de aluguel para o objeto deste contrato, sofrerá 
redução de 25% (vinte e cinco por cento) do preço ora 
contratado, porquanto o locador passará a receber o 
valor de R$ 2.150,13 (dois mil, cento e cinquenta reais 
e treze centavos) mensais, pago pelo Município até o 
5º (quinto) dia útil após o vencimento mensal do 
aluguel. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de eventuais 
posteriores aditivos, não modificadas por este 
Instrumento. ASSINATURA: 06/04/2017. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 013/2017.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: DZSET TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA LTDA - ME. OBJETO: Aumentar o 
quantitativo de linhas de transporte previstas no 
Contrato n° 013/2017; DO AUMENTO DE 
QUANTITATIVO: Ficam acrescidas ao objeto do 
contrato o fornecimento das linhas previstas no Anexo 
I, que passa a fazer parte integrante deste 
instrumento, aumentado-se, em consequência, em 

6,17% (seis inteiros e dezessete centésimos por 
cento) o valor contratual, o que corresponde a um 
acréscimo de valor na ordem de R$157.188,84 (cento 
e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e 
oitenta e quatro centavos); DO NOVO VALOR DO 
CONTRATO: Fica também alterada a cláusula terceira 
do contrato acima descrito, devendo passar a constar 
que o valor global daquele passa a ser de 
R$2.478.147,34 (dois milhões, quatrocentos e setenta 
e oito mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e quatro 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original.  Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
conta do Programa 15, Ação: 4036, Class. Econômica: 
3390.30.00 e 3390.39.99. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário 
e de eventuais posteriores aditivos, não modificadas 
por este Instrumento. ASSINATURA: 11/04/2017. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

TERMO DE RESILIÇÃO UNILATERAL AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 
Nº. 006/2008. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: JUDITE NASCIMENTO 
LUCCIOLA: DO OBJETO: Tem por objeto rescindir o 
contrato de locação de imóvel nº. 006/2008;  DA 
RESILIÇÃO: Fica o contrato de locação de imóvel 
urbano nº. 006/2008, resilido, unilateralmente. DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS: Para que se produza os 
seus efeitos legais e jurídicos, lavra-se o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 
na presença de 02 (duas)  testemunhas.  
ASSINATURA:  20/04/2017. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS. MUNICÍPIO.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 131/2015. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA PLUS VIAGENS E 
TURISMO LTDA - ME. OBJETO: Alterar a Cláusula 
Quinta do Contrato nº. 131/2015. DO PRAZO: Fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses de modo que, 
que a partir de 07 de maio de 2017, passará a viger até 
07 de maio de 2018. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de  R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil 
reais), o qual permanece inalterado, não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificada na Cláusula anterior. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da Ação 2043, Natureza de 
Despesa 33.90.39.00, Fonte 0100000. DA 
RATIFICAÇÃO :  Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas 
por este Instrumento. ASSINATURA: 27/03/2017. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 0118/2015. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA MJR SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA LTDA. DO OBJETO: Alterar a Cláusula 
Quinta do Contrato nº. 0118/2015; DO PRAZO: Fica 
prorrogado por mais 03 (três) meses, de modo que, a 
partir de 24 de abril de 2017, passará a viger até a 24 de 
julho de 2017. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de R$ 8.605.645,13 (oito milhões, seiscentos e 
cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e treze 
centavos), proporcional ao período ora aditado, o qual 
permanece inalterado, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificada na 
Cláusula anterior. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas decorrentes 
do presente termo aditivo correrão por conta do Projeto 
Atividade 6033,  Natureza de Despesa 33.90.37, Fonte 
de Recurso 0100-0. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento. ASSINATURA: 
19/04/2017. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº .  02 /2017.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
C O N T R A T A D A :  E M P R E S A  E P I C  
EMPREENDIMENTOS EIRELI. DO OBJETO: Alterar o 
quantitativo de postos de trabalho de forma a 
restabelecer número previsto no contrato original ao 
qual o contrato nº. 002/2017 remanesceu e, em 
consequencia, a Cláusula Terceira (Do Preço), bem 
como a Cláusula Quinta (Dos Prazos) do Instrumento 
do Contrato original nº. 02/2017. DO PRAZO: A 
prorrogação do Instrumento original será de 12 (doze) 
meses, a partir do dia 03 de Abril de 2017 até 03 de Abril 
de 2018. DO PREÇO: O valor global estipulado para o 
referido Instrumento é de R$ 25.303.535,04 (vinte e 
cinco milhões, trezentos e três mil, quinhentos e trinta e 
cinco reais e quatro centavos. A dotação orçamentária 
para o exercício de 2017 correrão por conta do Projeto 
Atividade 2018, 4093 e 4115; Elemento de Despesa 
3390.37.00.00; Fonte 0100.000,7101.030,6102.20. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus termos 
aditivos, não modificadas por este Instrumento. 
ASSINATURA: 30/03/2017. ANTÔNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

CONVÊNIO N° 002/2017, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMAÇARI E A 
FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA – 
FEP, VISANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICO-
CIENTÍFICA ENTRE AS PARTES. O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI ,  inscr i to  no CNPJ sob o  n°  
14.109.763/0001-80, com sede e foro na Rua 
Francisco Drummond, s/n, Camaçari – Bahia, CEP: 

42.800-000 – Bahia, representado neste ato pelo seu 
prefeito Sr. Antonio Elinaldo Araújo da Silva, 
doravante denominado CONCEDENTE  ou 
M U N I C Í P I O ,  e  a  F U N D A Ç Ã O  E S C O L A 
POLITÉCNICA DA BAHIA – FEP, fundação privada 
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 
15.255.367/001-23, com sede na Rua Professor 
Severo Pessoa, 31, Federação, Salvador / BA. CEP: 
40.210-700, neste ato representada por seu Diretor 
Geral, Sandro Lemos Machado, portador (a) do CPF 
nº 536.924.695 – 34 e da carteira de identidade nº 
315711310, denominada CONVENENTE ou FEP.
Considerando o Acordo de Cooperação Técnica nº 
47/2015 firmado entre a CONVENENTE e a Fundação 
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, autorizado pelo Processo 
Administrativo nº 25383.000133/2015-44, por meio do 
qual a FIOCRUZ apoiará a CONVENENTE em ações 
na área de Saúde, especialmente em relação ao 
presente Convênio, o qual constitui Anexo a este 
instrumento, como se literalmente transcrito estivesse.

Resolvem firmar o presente Convênio, na forma 
prevista na Lei Federal nº. 8.666/93, e, no que couber, 
nas Leis Federais nº. 8.080/90 e 8.270/91, visando 
assegurar a manutenção dos PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA INTEGRADOS DE MEDICINA DE 
FAMÍLIA E COMUNIDADE E MULTIPROFISSIONAL 
EM SAUDE DA FAMÍLIA, possibil i tando o 
desenvolvimento de todas suas atividades, nos termos 
das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, PLANO DE 
TRABALHO E TERMO DE REFERÊNCIA 
O presente Convênio estabelece a cooperação 
técnico-científica entre os partícipes acima 
qualificados, com o apoio da FIOCRUZ, objetivando a 
manutenção dos PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 
INTEGRADOS DE MEDICINA DE FAMÍLIA E 
COMUNIDADE E MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE 
DA FAMÍLIA (“RESIDÊNCIA”) no Município de 
Camaçari, em consonância com o Plano de Trabalho, 
elaborado de comum acordo e que integram o presente 
instrumento, independentemente de transcrição.
Paragrafo único: As atividades técnicas pedagógicas 
provenientes da execução do presente Convênio serão 
realizadas pela Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, 
em obediência ao Acordo de Cooperação Técnica nº 
47/2015 firmado entre a Fundação Escola Politécnica 
da Bahia e a FIOCRUZ, devidamente, autorizado pelo 
Processo Administrativo nº 25383.000133/2015-44, 
parte integrante deste Instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
O MUNICÍPIO compromete-se a: 
2.1 Realizar a cooperação técnico-científica com a FEP 
e FIOCRUZ, liberando os recursos financeiros de 
acordo com o cronograma de desembolso previsto no 
Plano de Trabalho;
2.2 Avaliar, acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento 
das atividades concernentes à execução deste 
Convênio, na forma prevista no Plano de Trabalho, de 
acordo com a legislação vigente;
2.3 Analisar e avaliar os Relatórios produzidos pela 
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Comissão de Avaliação e Acompanhamento ao longo 
da vigência contratual; 
2.4 Examinar a Prestação de Contas apresentada pela 
FEP, conforme a legislação vigente;
2.5 Assegurar a participação dos residentes em 
at iv idades pert inentes à sua formação e 
desenvolvimento da educação permanente em saúde 
a todos os profissionais envolvidos no processo; 
2.6 Disponibilizar espaços e campo de prática para 
atividades pedagógicas da residência médica e 
multiprofissional durante a vigência do convênio; 
2.7 Zelar pelo funcionamento da residência médica e 
multiprofissional conforme consta do Programa;
2.8 Divulgar aos profissionais da saúde, corpo 
administrativo e demais funcionários, a finalidade da 
realização destas atividades, a fim de obter, por parte 
destes, a necessária colaboração para com os 
residentes;
2.9 Franquear o livre acesso dos servidores dos órgãos 
ou entidades públicas da FIOCRUZ e FEP, os do 
Controle Interno do Poder Executivo Federal, e os do 
Tribunal de Contas da União, aos processos, 
documentos, informações referentes a este Convênio, 
bem como aos locais de execução do objeto; 
2.10 Garantir condições físicas e estruturais, insumos e 
pessoal para o adequado funcionamento dos serviços 
que são campo de prática, conforme o preconizado 
pela Política Nacional de Atenção Básica.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONVENENTE
A FEP compromete-se a:
3.1 Executar os recursos de acordo com o objeto do 
presente Convênio, conforme Plano de Trabalho, 
vedada qualquer outra destinação, exceto para 
aplicações financeiras previstas em lei; 
3.2 Apoiar, mediante gestão administrativa e financeira, 
as ações de educação permanente em saúde para o 
corpo docente e trabalhadores dos serviços envolvidos 
nos Programas de Residência;
3.3 Apoiar, mediante gestão administrativa e financeira, 
a FIOCRUZ e o MUNICÍPIO no desenvolvimento de 
atividades pedagógicas, assistenciais e tecnológicas 
locais, regionais e nacionais;
3.4 Contratar equipe de gestão capacitada para 
secretariar o Programa e as Comissões de Residência 
Médica e Multiprofissional, bem como atuar no 
processo de acompanhamento e avaliação do 
Programa;
3.5 Prestar apoio administrativo operacional à 
FIOCRUZ na divulgação e execução do Processo 
Seletivo do Programa;
3.6 Prestar informações e esclarecimentos, apresentar 
relatórios ou justificavas quanto solicitado pelo 
MUNICÍPIO, no que tange à gestão administrativa e 
financeira;
3.7 Prestar contas dos recursos recebidos do 
MUNICÍPIO, mensalmente, conforme preconizado 
pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 
Bahia e Decreto 7.423/2010;
3.8 Prestar contas dos recursos recebidos do 
MUNICÍPIO, anualmente, conforme preconizado pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia 
e Decreto 7.423/2010;

3.9 Restituir os recursos financeiros quando incorrer 
nos casos e na forma previstos na Cláusula de 
Prestação de Contas deste Convênio;
3.10 Manter os documentos relacionados ao Convênio 
pelo prazo de cinco anos, contados da data de 
aprovação da prestação de contas;
3.11 Fazer constar, destacadamente, a participação da 
FIOCRUZ e parceiros do Programa em todo material 
publicado de modo impresso, por meio magnético ou 
eletrônico; 
3.12 Franquear o livre acesso de servidores dos órgãos 
do MUNICÍPIO, os do Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, e os do Tribunal de Contas da 
União, aos processos, documentos, informações 
referentes aos instrumentos de transferências 
regulamentados por este Convênio, bem como aos 
locais de execução do objeto.

Caberá a FIOCRUZ:
3.13 Fomentar e apoiar a reflexão sobre o processo de 
trabalho da equipe de saúde no âmbito do Sistema 
Único de Saúde e sobre a reorganização e 
fortalecimento da Atenção Básica, tendo como base a 
estratégia de Saúde da Família; 
3.14 Auxiliar no fomento a humanização enquanto 
prática cotidiana e relacional, aprendendo a 
reconhecer as particularidades, singularidades e 
participação de todos os envolvidos no processo de 
trabalho e, a partir da adoção de postura ética e 
h u m a n i z a d a ,  a s s u m i r  c o m p r o m i s s o  e  
responsabi l idade na construção do fazer  
interdisciplinar em saúde, na perspectiva da atenção 
integral e resolutiva; 
3.15 Apoiar o MUNICÍPIO na utilização e/ou 
desenvolvimento de tecnologias de trabalho e 
metodologias para diagnóstico de necessidades de 
saúde, como base nos aspectos epidemiológicos, 
sociais e ambientais; 
3.16 Apoiar a promoção de ações em saúde através da 
incorporação de tecnologias, saberes e práticas, onde 
os envolvidos - população, profissionais, docentes e 
residentes, possam apropriar-se da prática cotidiana, 
conhecendo-a, analisando-a crit icamente e 
ressignificando-a de forma criativa e (re) construtiva; 
3.17 Auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessárias para atuar na 
estratégia de saúde da família na perspectiva clínico-
assistencial, realizando a atenção integral à saúde 
individual, familiar e coletiva; 
3.18 Disponibilizar laboratórios, salas de aulas e 
equipamentos e outros recursos em suas 
dependências;
3.19 Disponibilizar, gerir e fiscalizar os profissionais 
que selecionar para atuar no corpo docente e 
coordenação dos programas de residência medica e 
multiprofissional;
3.20 Executar o Processo Seletivo do Programa de 
Residência Medica e Multiprofissional;
3.21 Proporcionar ao MUNICÍPIO o conhecimento da 
filosofia e dos objetivos do Curso; 
3.22 Contribuir para a integração da rede assistencial, 
promovendo a otimização dos recursos existentes com 
vistas à melhoria das condições de vida da população;
3.23 Realizar o cadastramento, alimentar a base de 
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dados, bem como realizar quaisquer outras 
intervenções para assegurar aos residentes a 
percepção das bolsas junto ao Ministério;
3.24 Acompanhar as atividades didático-pedagógicas.
3.25 Apoiar as ações de educação permanente em 
saúde para o corpo docente e trabalhadores dos 
serviços envolvidos nos Programas de Residência;
3.26 Responsabilizar-se pela conduta dos bolsistas e 
profissionais utilizados na execução do Convênio, 
inclusive por eventuais erros médicos, bem como se 
obriga a manter a FEP e MUNICÍPIO isentos e indenes 
de qualquer reivindicação ou demanda nesse sentido.

CLÁUSULA QUARTA -  DOS RECURSOS 
FINANCEIROS, DA LIBERAÇÃO E DA APLICAÇÃO 
4.1 A liberação dos recursos financeiros de que trata 
esta Cláusula obedecerá ao cronograma de 
desembolso previsto no Plano de Trabalho e guardará 
consonância com as metas e fases ou etapas de 
execução do objeto do instrumento;
4.2 Para a execução do presente instrumento, o 
MUNICÍP IO compromete -se  em repassar  
mensalmente à CONVENIADA, a importância de 
R$357.983,93 (trezentos e cinquenta e sete mil, 
novecentos e oitenta e três reais e noventa e três 
centavos), em 25(vinte e cinco) parcelas, conforme 
Plano de Trabalho, para finalidade discriminada no 
PRDC – Pedido de Realização de Despesa e 
Contratação acostado aos autos do Processo 
Administrativo 0633/2017.
4.3 Quando os recursos do Convênio não forem 
imediatamente aplicados na sua finalidade, serão 
obrigatoriamente mantidos:
I - em caderneta de poupança de instituição financeira 
pública federal, se a previsão de seu uso for igual ou 
superior a um mês; 
II - em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou 
operação de mercado aberto lastreada em título da 
dívida pública, quando sua utilização estiver prevista 
para prazos menores;
4.4 Os rendimentos das aplicações financeiras 
somente poderão ser aplicados no objeto do Convênio, 
estando sujeitos às mesmas condições de prestação 
de contas exigidas para os recursos transferidos;
4.5 Para recebimento de cada parcela dos recursos, a 
FEP deverá: 
I – PRESTAR CONTAS dos recursos recebidos para 
execução do convênio do mês antepenúltimo ao mês 
respectivo ao repasse, conforme CLÁUSULA NONA;
II - Estar em situação regular com a execução do Plano 
de Trabalho, no que lhe couber;
4.6 Os créditos e empenhos para a cobertura de 
recursos parcelados, a serem transferidos em 
exercício futuro, anteriormente programados não serão 
objeto de Termo Aditivo;
4.7 Na ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, 
o quantitativo referente a este valor pode ser reduzido 
até a etapa que apresente funcionalidade;

C L Á U S U L A  Q U I N TA  –  D A  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA 
5.1 Elemento de Despesa nº 335043, Fonte 6.1.02-20, 
UGR _________ e Nota de Empenho nº, emitida em       
/     /          .

CLÁUSULA SEXTA – DAS VEDAÇÔES
6.1 Realizar despesas a título de taxa de 
administração;
6.2 Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado 
público, integrante de quadro de pessoal de assistência 
técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis 
específicas (Lei 8.958/94; Decreto 7.423/2010 e 8.241/ 
2014) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
6.3 Alterar o objeto do Convênio, exceto no caso de 
ampliação da execução do objeto pactuado ou para 
redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da 
funcionalidade do objeto contratado;
6.4 Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os 
recursos para finalidade diversa da estabelecida no 
instrumento;
6.5 Realizar despesa em data anterior à vigência do 
instrumento;
6.6 Efetuar pagamento em data posterior à vigência do 
instrumento, salvo se expressamente autorizada pela 
autoridade competente do concedente e desde que o 
fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a 
vigência do instrumento pactuado;
6.7 Realizar despesas com taxas bancárias, multas, 
juros ou correção monetária, inclusive referentes a 
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, 
no que se refere às multas, se decorrentes de atraso na 
transferência de recursos pelo MUNICÍPIO, e desde 
que os prazos para pagamento e os percentuais sejam 
os mesmos aplicados no mercado;
6.8 Transferir recursos para clubes, associações de 
servidores ou quaisquer entidades congêneres; 
6.9 Realizar despesas com publicidade, salvo a de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal e desde que previstas 
no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRATAÇÃO DE 
BENS E SERVIÇOS 
7.1. A FEP deve realizar licitação para a aquisição de 
bens e contratação de serviços, observados os 
pr incípios da impessoal idade, moral idade, 
economicidade e da busca permanente de qualidade e 
durabilidade (conforme Leis Federais nº. 8.666/93 e 
10.520/02, e demais aplicáveis ao MUNICÍPIO);
7.2 A FEP fica obrigada a inserir cláusula nos contratos 
celebrados com terceiros, para execução deste 
Convênio, que permita acesso dos servidores do 
MUNICÍPIO, bem como dos órgãos de controle, aos 
documentos de regularidade fiscal pertinentes ao 
dispêndio de recursos vinculados ao convênio; 
7.3 A FEP, na condição de beneficiária dos recursos e 
de gestora financeira, deverá apoiar à FIOCRUZ na 
execução do objeto do Convênio, permitindo-se a 
contratação de serviços de terceiros quando houver 
previsão no plano ou programa de trabalho ou em 
razão de fato superveniente e imprevisível, 
devidamente justificado, aprovado pelo órgão ou 
entidade concedente;

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E 
DA FISCALIZAÇÂO
8.1 O acompanhamento da execução do presente 
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO se dará por meio de 
Comissão de Avaliação e Acompanhamento 
(“CAA”), composta por 06 (seis) membros, sendo 01 
(um) titular e 01 (um) suplente, no total de 02 (dois) 
colaboradores participantes para a cada um dos 
partícipes do presente instrumento, formalmente 
indicados pelos seus respectivos gestores;
8.2 A Comissão de Avaliação e Acompanhamento se 
reunirá a cada 04 (quatro) meses para avaliação da 
e x e c u ç ã o  d o  p r e s e n t e  C O N V Ê N I O  D E  
COOPERAÇÃO, quando elaborará Relatório Opinativo 
Descritivo (“RELATÓRIO CAA”) detalhando as 
principais intercorrências contratuais, dados, 
resultados, entendimentos, bem como sugestões de 
adequação dos membros integrantes, devendo o teor 
do RELATÓRIO CAA ser formalmente comunicado aos 
gestores das entidades convenentes e intervenientes 
para fins de ciência e tomada de providências cabíveis;
8.3 O RELATÓRIO CAA poderá ser subsidio valido 
para realização de Termo Aditivo ao presente 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, caso entendam os 
gestores das entidades convenentes e intervenientes.
8.4 Em não sendo realizado Termo Aditivo, o 
RELATÓRIO CAA possuirá natureza meramente 
descritiva opinativa, permanecendo as cláusulas deste 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO soberanas em 
relação a este. 
8.5 Dentre os profissionais designados para a 
Comissão de Avaliação e Acompanhamento, o 
MUNICÍPIO designará Coordenador Responsável pela 
supervisão e controle administrativo do presente Termo 
de Convênio.
8.6 Dentre os profissionais designados para Comissão 
de Avaliação e Acompanhamento, a FEP designará 
Coordenador Responsável pela supervisão e controle 
administrativo do presente Termo de Convênio, 
respeitadas as obrigações assumidas pelo MUNICÍPIO 
e FIOCRUZ, este nos termos deste Convênio e do 
Acordo de Cooperação.

8.7 O MUNICÍPIO pode: 
8.7.1 Exercer, mediante visitas técnicas e solicitações 
de relatórios datados, a fiscalização técnico-financeira 
das atividades do presente Convênio, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do 
Convênio, ficando assegurado a seus agentes 
qualificados o poder de reorientar ações e de acatar, ou 
não, justificativas com relação às disfunções 
porventura havidas na execução, exceto quanto as 
atividades pedagógicas e de gestão dos programas de 
residência para as quais essa competência é de 
autonomia reconhecidamente da FIOCRUZ;
8.7.2 Prover as condições necessárias à realização 
das atividades de acompanhamento do objeto 
pactuado, conforme o Plano de Trabalho e a 
metodologia estabelecida no instrumento,  
programando visitas ao local da execução com tal 
finalidade que, caso não ocorram, deverão ser 
devidamente justificadas;
8.7.3 Valer-se, no exercício das atividades de 
fiscalização e acompanhamento da execução do 
objeto, do apoio técnico de terceiros, delegar 
competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou 
entidades que se situem próximos ao local de aplicação 

dos recursos, com tal finalidade, reorientar ações e 
decidir quanto à aceitação de justificativas sobre 
impropriedades identificadas na execução do 
instrumento;
8.7.4 Verificar, no acompanhamento e fiscalização do 
objeto:
I - a comprovação da boa e regular aplicação dos 
recursos, na forma da legislação aplicável;
II - a compatibilidade entre a execução do objeto, o que 
foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os 
desembolsos e pagamentos, conforme os 
cronogramas apresentados;
III - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas 
condições estabelecidas.
8.7.5 Comunicar a FEP quaisquer irregularidades 
decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências 
de ordem técnica ou legal;
8.7.6 Nos casos previstos no item anterior, em sendo 
comprovada a irregularidade, caso a FEP não 
apresente as informações ou esclarecimentos sobre o 
quadro, o MUNICÍPIO suspenderá a liberação dos 
recursos, para saneamento ou apresentação de 
informações e esclarecimentos, respeitando os prazos 
da legislação vigente; 

FEP

8.8 A FEP deve:
8.8.1 Responder, desde que decorrentes da sua gestão 
financeira e administrativa, pelos danos causados a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
C o n v ê n i o ,  f i c a n d o ,  t a m b é m ,  s u j e i t o  à  
responsabilização administrativa, civil e penal se, por 
ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento 
ou obstáculo à atuação dos servidores do MUNICÍPIO 
e dos órgãos de Controle Interno e Externo do Poder 
Executivo Federal, no desempenho de suas funções 
institucionais relativas ao acompanhamento e 
fiscalização dos recursos federais transferidos, 
resguardado o direito de defesa;
8.8.2 Atender as medidas saneadoras ou apresentar 
informações e esclarecimentos solicitados pelo 
MUNICÍPIO, a fim de não ensejar instauração de 
tomada de contas especial.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
9.1 A FEP deverá:

8.7.7 Receber os esclarecimentos e informações 
solicitados, apreciar e decidir quanto à aceitação das 
justificativas apresentadas; 

8.7.8 Caso não haja a regularização no prazo previsto:

I - realizar a apuração do dano;

II - comunicar o fato a  para que seja ressarcido o 
valor referente ao dano.

III- o não atendimento das medidas saneadoras 
ensejará tomada de contas especial; o MUNICÍPIO 
deverá comunicar ao ministério Público competente 
quando detectados indícios de crime ou improbidade 
administrativa.

8.7.9 Responsabilizar-se, através dos agentes que 
fazem parte do ciclo de transferência de recursos, para 
todos os efeitos, pelos atos que praticarem no 
acompanhamento e fiscalização da execução do 
Convênio.
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9.1.1 Prestar contas dos recursos repassados;
9.1.2 A prestação de contas do mês “X” deverá ocorrer 
em até 60 (sessenta) dias do seu término (PRAZO DE 
APRESENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS X 
= MÊS “X + 60 dias);
9.1.3 Sem prejuízo do que preleciona o Tribunal de 
Constas dos Municípios do Estado da Bahia, a 
prestação de contas deverá conter:
9.1.3.1 Relatório das atividades executadas dentro do 
mês de referência, devidamente atestado;
9.1.3.2 Extrato bancário de conta específica mantida, 
na qual  esteja c laramente evidenciada a 
movimentação dos recursos repassados;
9.1.3.3 Relatório evidenciando - de forma clara e 
detalhada - as despesas executadas no mês, com 
atesto do dirigente da instituição;
9.1.3.4 Relatório detalhado dos pagamentos para fins 
de execução do objeto contratual com recursos 
vinculados ao Convênio, onde conste o quantitativo de 
profissionais, identificação dos profissionais, valores 
pagos oportunamente detalhados, área de atuação, e 
informações pertinentes afins;
9.1.3.5 Relação da Guia de Recolhimento do FGTS e 
de Informações à Previdência Social (GFIP);
9.1.3.6 Cópia de contratos, ou instrumentos jurídicos 
congêneres, firmados pela instituição para execução 
do objeto deste Convênio, e custeados com os 
recursos financeiros repassados.
9.1.3.7 Notas fiscais, recibos, ou comprovantes 
congêneres, de pagamentos realizados a fornecedores 
e prestadores, com o recurso repassado, para fins de 
cumprimento do objeto contratual;
9.1.4 Devolver os saldos financeiros remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas nas 
aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no 
objeto pactuado, no prazo estabelecido para a 
apresentação da prestação de contas. A devolução 
observará a proporcionalidade dos recursos 
transferidos;
9.1.5 Apresentar a Prestação de Contas Final, em até 
noventa dias contados do exaurimento da vigência 
contratual, dos seguintes documentos:
I -  Relatório de Cumprimento do Objeto;
II - Notas e comprovantes fiscais, quanto aos seguintes 
aspectos: data do documento, valor, aposição de 
dados do convenente e intervenientes, programa e 
número do Convênio atesto do ordenador de despesas 
ou gestor;
III - Relatório de prestação de contas;
IV - Declaração de realização dos objetivos a que se 
propunha o instrumento;
V - Relação de bens adquiridos, produzidos ou 
construídos, quando for o caso;
VI - Relação de treinados ou capacitados, quando for o 
caso;
VII - Relação dos serviços prestados, quando for o 
caso;
VIII - Comprovante de recolhimento do saldo de 
recursos, quando houver; e
IX - Termo de Compromisso por meio do qual a FEP 
será obrigada a manter os documentos relacionados 
ao Convênio, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados 
da data em que foi aprovada a prestação de contas.
9.1.6 No caso de a/o FEP não apresentar a prestação 

de contas no prazo estabelecido na subcláusula acima, 
o MUNICÍPIO estabelecerá o prazo máximo de trinta 
dias para a sua apresentação ou recolhimento dos 
recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no 
mercado financeiro, atualizados monetariamente e 
acrescido de juros de mora, na forma da lei.

9.2 O MUNICÍPIO deverá:
9.2.1 Verificar e analisar as prestações de contas 
recebidas; 
9.2.2 Notificar a FEP, no caso de omissão do dever de 
prestar contas.

C L Á U S U L A  D É C I M A  -  D A  R E L A Ç Ã O  
EMPREGATÍCIA
10.1 Os recursos humanos utilizados na realização das 
atividades pedagógicas, a qualquer título, na execução 
do presente Convênio, não terão relação jurídica de 
qualquer natureza com o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA RESERVA DE 
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
11.1 Os direitos de propriedade intelectual, de qualquer 
natureza, serão objetos de ajustes entre os partícipes 
através de Termo Aditivo, no qual serão disciplinadas a 
titularidade, formas e condições de sua proteção, 
utilização e exploração nos termos da legislação de 
propriedade intelectual e outras pertinentes. 

C L Á U S U L A  D É C I M A - S E G U N D A  -  D A  
EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS
12.1 A exploração de resultados das atividades 
desenvolvidas no âmbito do presente Convênio, 
patenteáveis ou não, não poderá ser realizada sem 
prévio ajuste, através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO SIGILO 
13.1 Informações técnicas, dados, bem como produtos 
ou processos, de qualquer natureza, resultantes direta, 
indireta, completa ou parcialmente de atividades 
realizadas em decorrência  do plano de trabalho 
acorda dono presente Convênio, desde que apontadas 
ali como sigilosas, serão objetos de sigilo;
13.1.1 Não será considerada como informação objeto 
de sigilo:
a-  Aquela que for de conhecimento dos Convenentes e 
Intervenientes antes de sua divulgação pelo outro;
b- Aquela que tenha se tornado de conhecimento 
público;
c- Aquela que se torne necessária quando exigida por 
le i  ou  ao cumpr imento  de regu lamentos 
governamentais;
13.2 A utilização de informações ou divulgação de 
resultado obtido no desenvolvimento deste Convênio, 
através de qualquer meio, deverá ser previamente 
aprovada de forma expressa e por escrito pelos 
partícipes envolvidos;
13.3 Cada partícipe, por si e seus contratados, 
empregados ou funcionários, não poderá divulgar os 
resultados da pesquisa e seu desenvolvimento, salvo 
se autorizado pelo outro partícipe;
13.4 Além da autorização dos partícipes, para que seja 
procedida a utilização e/ou divulgação das informações 
supramencionadas, é obrigatória a indicação da fonte 
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de dados e seus autores.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA VIGÊNCIA, DA 
PRORROGAÇÃO, DA ALTERAÇÃO E DO TERMO 
ADITIVO
14.1 O presente Convênio terá a vigência de 25(vinte e 
cinco) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, conforme prazo previsto para consecução 
do objeto, podendo ser prorrogado por até o limite de 
60 (sessenta) meses a critério das partes.
14.2 O MUNICÍPIO promoverá a prorrogação da 
vigência do presente Convênio “de-ofício”, antes de 
seu término, caso haja atraso na liberação dos 
recursos financeiros, limitando essa prorrogação ao 
período exato do atraso verificado.
14.3 O Convênio poderá ser alterado mediante 
proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser 
apresentada ao MUNICÍPIO em, no mínimo, 30 (trinta) 
dias antes do término de sua vigência ou no prazo nele 
estipulado.
14.4 O Convênio poderá ser alterado mediante 
celebração de termo aditivo, sendo lícita a inclusão de 
novas cláusulas e condições, desde que não seja 
modificado o seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA CONTINUIDADE 
15.1 Cabe ao MUNICÍPIO assumir ou transferir a 
responsabilidade pela execução do Convênio, no caso 
de paralisação ou de fato relevante que venha a 
ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA RESCISÃO E DA 
DENÚNCIA
16.1 O presente Convênio poderá ser rescindido de 
pleno direito, a qualquer tempo no caso de infração a 
quaisquer de suas Cláusulas, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial. Poderá, também, 
ser denunciado por qualquer dos partícipes, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou em razão da 
superveniência de impedimento legal que o torne 
formal ou mater ialmente inexequível  e/ou 
motivadamente em razão de seus interesses;
16.2 Constituem motivos para rescisão do Convênio:
I - o inadimplemento de qualquer das cláusulas 
pactuadas;
II - constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou 
incorreção de informação em qualquer documento 
apresentado; 
III - a verificação que qualquer circunstância que enseje 
a instauração de tomada de contas especial.
16.3 A rescisão do Convênio, quando resulte dano ao 
erário, enseja a instauração de tomada de contas 
especial.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
17.1 O MUNICÍPIO publicará como condição de 
eficácia, o presente Convênio, por extrato, no Diário 
Oficial do Município - D.O.M. no prazo de até 20 (vinte) 
dias úteis a contar de sua assinatura. Serão publicados 
no D.O.M. extratos de aditivos que alterem o valor, o 
prazo ou ampliem a execução do objeto, respeitado o 
mesmo prazo. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA CONCILIAÇÃO

18.1 Na eventualidade de ocorrerem controvérsias a 
interpretações e/ou descumprimento do presente 
termo, as partes concordam, preliminarmente, em 
solucioná-las, administrativamente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari – 
Bahia para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
oriundas da execução deste Convênio, podendo os 
casos omissos serem resolvidos de comum acordo 
entre as partes. 

19.2 E, por estarem de acordo, depois de lido e achado 
conforme, o presente Convênio foi lavrado em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, assinadas pelas partes, na 
presença das testemunhas abaixo.

Camaçari - Bahia,      de              de 2017.
                       

MUNICÍPIO CAMAÇARI/BA
Antonio Elinaldo Araújo da Silva             

Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA - 
FEP   

Sandro Lemos Machado
Diretor Geral   

                                             
TESTEMUNHAS: 
Assinatura:
Nome:
Identidade:

Assinatura:
Nome:
Identidade:
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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