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CGA nº 0031662001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 
2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF, no período de janeiro a dezembro de 
2017;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios subsequentes, a 
partir de 2018.
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando ausentes os 
motivos ensejadores da isenção concedida.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 31 DE JANEIRO DE  2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

DECRETO Nº. 6649/2017
DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à 
empresa JORGE LUIZ AZEVEDO DO REGO 
JUNIOR - ME, e dá outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
03665.18.08.035.2016, de 29 junho de 2016, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF e da Taxa de Licença de Localização - TLL 
à empresa JORGE LUIZ AZEVEDO DO REGO JUNIOR - ME, 
estabelecida na Rua Eixo C, nº 28, Loja 02, Bairro do Novo 
Horizonte, Camaçari/BA, CEP. 42.801-440, Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
21.008.382/0001-70, inscrita no Cadastro Geral de Atividades 
CGA nº 0030773001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 
2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF, a partir de julho do exercício de 2016, 
e todo o exercício de 2017;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios subsequentes, a 
partir de 2018.
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando ausentes os 
motivos ensejadores da isenção concedida.

DECRETO Nº 6647/2017
DE 30 DE JANEIRO 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° 03.17.1777-11/2017, devidamente instruído 
pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,

 DECRETA

Art. 1°  Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição Especial de Professor a servidora ANA LUCIA 
DOURADO SANTOS MARTINS, matrícula 5552, no cargo de 
Professor II, nível II, referência G, lotada na SEDUC – Secretaria 
de Educação, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal 1988, combinado com o artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei Municipal 
nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
30 DE JANEIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº. 6648/2017
DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à 
empresa FCENG SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
E CONSULTORIA LTDA - ME e dá outras 
Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
03707.18.08.705.2016, de 30 junho de 2016, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF à empresa FCENG SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, estabelecida na 
Rua Francisco Drumond, nº 41, Edif. Macedo, Centro, 
Camaçari/BA, CEP. 42.800-500, Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
24.350.697/0001-99, inscrita no Cadastro Geral de Atividades 

Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 711 de 05 a 11 de Fevereiro  de 2017 XIV

DECRETOS



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
04772.18.08.035.2016, de 09 agosto de 2016, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF e da Taxa de Licença de Localização - TLL 
à empresa ARGEMIRO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO, 
estabelecida na Av. Concentrica, nº110 A, Barrio do Gravata, 
Camaçari/BA, CEP. 42.800-970, Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
17.600.810/0001-81, inscrita no Cadastro Geral de Atividades 
CGA nº 0032183001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 
2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF, no período de agosto a dezembro de 
2016, e todo o exercício de 2017;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios subsequentes, a 
partir de 2018.
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando ausentes os 
motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos com amparo no art. 52, §2º, da Lei n. 
1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 09 de agosto de 
2016, data do requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 31 DE JANEIRO DE  2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

DECRETO Nº. 6652/2017
DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à 
empresa J A G DE SOUZA - ME, e dá outras 
Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
04240.18.08.705.2016, de 19 de julho de 2016, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF à empresa J A G DE SOUZA - ME, 
estabelecida na Rua Tudo com Deus, S/N, Vila de Abrantes, 
Camaçari/BA, CEP. 42.840-000, Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
24.756.263/0001-93, inscrita no Cadastro Geral de Atividades 
CGA nº 0031841001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 
2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF, nos meses de julho a dezembro de 
2016, e todo o exercício de 2017;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios subsequentes, a 
partir de 2018.
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando ausentes os 
motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos com amparo no art. 52, §2º, da Lei n. 
1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 29 junho de 2016, 
data do requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 31 DE JANEIRO DE  2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 6650/2017
DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF e Taxa 
de Licença de Localização - TLL à empresa 
BRUNO ROCHA DOS SANTOS, e dá outras 
Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
04284.18.08.035.2016, de 20 julho de 2016, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF e da Taxa de Licença de Localização - TLL 
à empresa BRUNO ROCHA DOS SANTOS, estabelecida na Av. 
Rio Camaçari, nº 23, Bairro dos Quarenta e Seis, Camaçari/BA, 
CEP. 42.800-970, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 17.097.912/0001-26, 
inscrita no Cadastro Geral de Atividades CGA nº 0032012001, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes 
moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF, a partir de agosto do exercício de 
2016, e todo o exercício de 2017;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios subsequentes, a 
partir de 2018.
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando ausentes os 
motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos com amparo no art. 52, §2º, da Lei n. 
1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 20 julho de 2016, 
data do requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 31 DE JANEIRO DE  2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

DECRETO Nº. 6651/2017
DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF e Taxa 
de Licença de Localização - TLL ao empresário 
individual ARGEMIRO DANTAS DE OLIVEIRA 
FILHO, e dá outras Providências.

PÁGINA 02 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº  711 - de 05 a 11 de Fevereiro de  2017 - 



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
03988.18.08.035.2016, de 11 de julho de 2016, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF à empresa 4 VENTOS CAFÉ E DOCERIA 
EIRELI - ME, estabelecida na V. Boulevard Shopping Camaçari, 
S/N, Bairro Industrial, Camaçari/BA, CEP. 42.800-970, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº 25.152.454/0001-09 inscrita no Cadastro Geral de 
Atividades CGA nº 0032297001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 
de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF, para todo o exercício de 2017;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios subsequentes, a 
partir de 2018.
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando ausentes os 
motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, §2º, da Lei n. 
1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 11 de julho de 
2016, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 31 
DE JANEIRO  DE 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

DECRETO Nº. 6655/2017
DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à 
empresa LUCIANA MACEDO SERVIÇOS DE 
PSICOLOGIA CLINICA E ORGANIZACIONAL 
LTDA - ME, e dá outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
03640.18.08.035.2016, de 28 de junho de 2016, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF à empresa LUCIANA MACEDO 
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA CLINICA E ORGANIZACIONAL 
LTDA - ME, estabelecida na Rua Francisco Drumond, nº 41, 
Centro, Camaçari/BA, CEP. 42.800-500, Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
17.207.919/0001-53, inscrita no Cadastro Geral de Atividades 
CGA nº 0027224001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 
2010, nos seguintes moldes:

I.  Isenção de 50% da TFF, a partir de junho de 2016.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando ausentes os 
motivos ensejadores da isenção concedida. 

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, §2º, da Lei n. 
1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 28 de junho de 

, 

 

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, §2º, da Lei n. 
1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 19 de julho de 
2016, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 31 
DE JANEIRO DE 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

DECRETO Nº. 6653/2017
DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF e Taxa 
de Licença de Localização - TLL à empresa 
MARQUE & CARVALHO CONSULTORIA E 
CONTABILIDADE LTDA - ME, e dá outras 
Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
04234.18.08.035.2016, de 19 julho de 2016, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF e da Taxa de Licença de Localização - TLL 
à empresa MARQUE & CARVALHO CONSULTORIA E 
CONTABILIDADE LTDA - ME, estabelecida na Rua Dias D'Avila, 
nº 567, Inocoop, Camaçari/BA, CEP. 42.802-510, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº 24.982.809/0001-24, inscrita no Cadastro Geral de 
Atividades CGA nº 0031914001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 
de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF, a partir de julho do exercício de 2016, 
e todo o exercício de 2017;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios subsequentes, a 
partir de 2018.
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando ausentes os 
motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos com amparo no art. 52, §2º, da Lei n. 
1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 19 julho de 2016, 
data do requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 31 DE JANEIRO DE  2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

DECRETO Nº. 6654/2017
DE 31 DE JANEIRO  DE 2017

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à 
empresa 4 VENTOS CAFÉ E DOCERIA EIRELI - 
ME, e dá outras Providências.
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Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF à empresa RSS SUPPORT LTDA - ME, 
estabelecida no Conjunto Arembepe, nº 202, Inocoop, 
Camaçari/BA, CEP. 42.801-020, Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
25.228.744/0001-99, inscrita no Cadastro Geral de Atividades 
CGA nº 0032167001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 
2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF, no exercício de 2017;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios subsequentes, a 
partir de 2018.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando ausentes os 
motivos ensejadores da isenção concedida. 

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, §2º, da Lei n. 
1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 03 de agosto de 
2016, data de saneamento do processo administrativo de 
requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 31 
DE JANEIRO DE 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

 

DECRETO Nº 6666/2017 
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017

 
Dispõe sobre o funcionamento e organização 
do Centro Comercial de Camaçari. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do 
comércio informal realizado no Centro Comercial de Camaçari;
CONSIDERANDO a intenção da Administração Municipal 
quanto à regularização e requalificação do espaço e das 
atividades desenvolvidas no referido equipamento público, 
contemplando a manutenção dos comerciantes já credenciados 
no local;
DECRETA:
Art. 1º O comércio desenvolvido no equipamento público 
denominado de Centro Comercial de Camaçari poderá ser 
exercido, em caráter precário e de forma regular, por profissional 
autônomo ou microempreendedor individual ou microempresa, 
em conformidade com o disposto neste decreto. 

Do Termo de Permissão de Uso

Art. 2º A utilização da área de que trata este decreto dar-se-á por 
meio de deferimento de permissão de uso, a ser outorgada a 
título precário, oneroso, pessoal e intransferível, que poderá ser 
revogada a qualquer tempo, atendido o interesse público, sem 
que assista ao interessado qualquer direito à indenização. 
Art. 3º Para fins de concessão de permissão de uso para o local 
será dada prioridade aos comerciantes já instalados nos boxes 
do Centro Comercial de Camaçari, obedecida a distribuição 
constante do prévio credenciamento já realizado pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari.
Parágrafo único. A formalização do termo de permissão de uso 
em favor dos comerciantes previstos no caput fica condicionada 
ao cumprimento das disposições constantes do artigo 8º deste 
decreto. 
Art. 4º Somente será outorgada permissão de uso de um boxe 
por pessoa, sendo vedada, ainda, sua outorga a sócio de pessoa 
jurídica já instalada no local. 

2016, data de saneamento do processo administrativo de 
requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 31 
DE JANEIRO DE 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

DECRETO Nº. 6656/2017
DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF ao 
empresário individual MARIA ALMEIDA 
NUNES SOUSA, e dá outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
07034.18.08.705.2016, de 28 novembro de 2016, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento - TFF à empresa MARIA ALMEIDA NUNES 
SOUSA, estabelecida na Rua Canário, nº 29, Letra A, Camaçari 
de Dentro, Camaçari/BA, CEP. 42.807-030, Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
20.431.063/0001-00, inscrita no Cadastro Geral de Atividades 
CGA nº 0032286001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 
2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF, a partir de dezembro do exercício de 
2016, e todo o exercício de 2017;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios subsequentes, a 
partir de 2018.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando ausentes os 
motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos com amparo no art. 52, §2º, da Lei n. 
1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 28 de novembro de 
2012, data do requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 31 DE JANEIRO DE  2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 6657/2017
DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à 
empresa RSS SUPPORT LTDA - ME, e dá 
outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
04653.18.08.035.2016, de 03 de agosto de 2016, 

DECRETA
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I - afixar, em local visível, o termo de permissão de uso; 
II - efetuar o pagamento do preço público nos termos do artigo 18 
deste decreto; 
III - portar o comprovante de pagamento dos preços públicos e 
dos tributos devidos, conforme previsto neste decreto e nas 
demais disposições legais em vigor; 
IV - exercer pessoalmente a sua atividade, podendo contar com 
até 2 (dois) auxiliares por box; 
V - manter rigorosa higiene pessoal, bem como do seu boxe, 
inclusive com local adequado para a coleta do lixo decorrente de 
sua atividade; 
VI - conservar o boxe dentro das especificações prescritas pela 
Administração Municipal; 
VII - vender produtos em bom estado de conservação e de 
acordo com a legislação vigente; 
VIII - usar papel adequado para embrulhar os gêneros 
alimentícios; 
IX - observar irrepreensível compostura e polidez no trato do 
público; 
X - respeitar o horário de trabalho determinado pela 
Administração; 
XI - afixar sobre as mercadorias, de modo bem visível, a 
indicação de seu preço; 
XII - conservar devidamente aferidos os pesos e balanças 
utilizados no seu negócio; 
XIII - exibir, quando solicitado pela fiscalização, os documentos 
fiscais de origem dos produtos comercializados; 
XIV - cumprir as demais exigências e instruções previstas na 
legislação em vigor. 
Parágrafo único. Fica o Poder Público autorizado a cassar o 
termo de permissão quando verificada inadimplência superior a 
90 (noventa) dias por parte do permissionário.  
Art. 12 É proibido aos permissionários: 
I - ceder a terceiros, a qualquer título, a sua permissão de uso ou 
boxe; 
II - comercializar produtos falsificados, pirateados, 
contrabandeados, de origem ilícita ou fruto de descaminho; 
III - adulterar ou rasurar documentos necessários à sua 
atividade; 
IV - comercializar mercadorias ou prestar serviços em desacordo 
com a sua permissão de uso; 
V - utilizar aparelhos sonoros de qualquer tipo para promover a 
venda ou divulgação de seus produtos; 
VI - praticar qualquer tipo de jogo no local de trabalho; 
VII - obstruir os corredores de passagens com mercadorias, 
manequins, araras e outros objetos que impossibilitem o livre 
trânsito no local. 
Art. 13. Tendo sido outorgada a título precário, a permissão de 
uso poderá ser revogada a qualquer tempo, atendido o interesse 
público, sem que assista ao interessado qualquer direito à 
indenização. 
§ 1º A não utilização do espaço pelo período de até 90 (noventa) 
dias, acarretará a revogação do termo de permissão de uso, 
considerando-se vago o respectivo boxe. 
§ 2º A revogação do termo de permissão de uso dar-se-á por 
despacho fundamentado da Administração Municipal. 

Das Sanções

Art. 14. A infração ao disposto nos artigos 12 e 13, incisos IV a VII, 
deste decreto acarretará a aplicação de sanção consistente na 
suspensão das atividades por 5 (cinco) dias, devendo o 
permissionário ser notificado para, no mesmo período, sanar a 
irregularidade apontada, sob pena de cassação do termo de 
permissão de uso. 
Art. 15. Será cassado o termo de permissão de uso no caso de 
infringência ao disposto no artigo 12, incisos I a III, deste decreto, 
bem como na hipótese do permissionário persistir no 
cometimento da infração após a notificação prevista no artigo 14 
deste decreto, observando-se, em qualquer situação, o 
procedimento previsto no artigo 16 deste decreto. 
Art. 16. Para a cassação do termo de permissão de uso, deverá 
ser observado o seguinte procedimento: 
I - o permissionário será previamente notificado para, querendo, 
apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da notificação, devendo constar do respectivo ato 

§ 1º
permissão de uso.
§ 2º. A reunião de mais de um boxe, que resulte num só boxe de 
maior dimensão em razão do espaço necessário para o 
desenvolvimento da atividade, não representa ofensa à regra do 
caput deste artigo. 
Art. 5º Após a expedição do competente termo de permissão de 
uso em favor dos comerciantes já instalados, desde que 
satisfeitos os requisitos exigidos neste decreto, será apurado 
eventual número de vagas remanescentes no local, de acordo 
com sua capacidade instalada, considerando, ainda, as 
decisões, definitivas ou não, do Poder Judiciário. 
Art. 6º Com o propósito de criar oportunidades para as pessoas 
interessadas em exercer as atividades desenvolvidas no Centro 
Comercial de Camaçari, as eventuais vagas remanescentes, 
apuradas nos termos do artigo 5º, serão disponibilizadas para 
interessados.
Parágrafo Único – 20% (vinte por cento) das vagas previstas no 
caput deste artigo serão destinadas a deficientes físicos de 
natureza grave, a deficientes físicos de capacidade reduzida e a 
idosos, assim definidos nos termos da legislação em vigor. 
Art. 7º As vagas remanescentes serão distribuídas mediante 
prévia convocação pública, para a inscrição de interessados, 
com este fim exclusivo, cuja outorga de permissão de uso se dará 
mediante sorteio público, nos moldes estabelecidos no edital de 
convocação.
Parágrafo único. As pessoas sorteadas na forma do disposto no 
caput deste artigo deverão apresentar requerimento de outorga 
da permissão de uso acompanhado da foto e dos documentos 
indicados nos incisos I a VIII do artigo 8º deste decreto, bem 
como, em se tratando de deficiente físico, de atestado médico 
que declare o grau da deficiência física, expedido por órgão 
municipal competente. 
Art. 8º Os pedidos de outorga de permissão de uso deverão ser 
formalizados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 
publicação deste decreto, com a indicação do ramo de atividade 
e acompanhado de: 
I - cédula de identidade (RG) ou registro nacional de estrangeiro 
(RNE) do profissional autônomo, do microempreendedor 
individual e dos sócios da microempresa; 
II - foto 3x4; 
III - contrato social e alterações, se houver, em se tratando de 
microempresa; 
IV - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) e/ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do 
Ministério da Fazenda; 
V - comprovante de inscrição no Cadastro de Municipal 
Contribuintes, conforme portaria a ser expedida pela Secretaria 
Municipal da Fazenda - SEFAZ; 
VI - comprovante de residência no Município de Camaçari, em se 
tratando de pessoa física ou microempreendedor individual; 
VII - atestado médico do qual conste que o interessado não é 
portador de moléstia contagiosa ou infectocontagiosa; 
Parágrafo único. Eventual impossibilidade temporária de 
apresentação de qualquer dos documentos exigidos neste 
artigo, desde que justificada, poderá ensejar dilação de prazo a 
ser deferida pela Administração Pública.
Art. 9º Do termo de permissão de uso deverá obrigatoriamente 
constar, sem prejuízo das demais informações a critério da 
Administração: 
I - nome do permissionário, com foto 3x4, e, em se tratando de 
microempresa, foto do sócio-administrador; 
II - número de identificação do boxe; 
III - descrição do ramo de atividade; 
IV - horário de exercício da atividade; 
V - número do processo referente à permissão de uso.
Art. 10. A mudança de ramo de atividade poderá ser autorizada 
pela Prefeitura, mediante requerimento do interessado, o qual 
deverá ser decidido no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 
do protocolamento do pedido. 
Parágrafo único. É vedada a mudança de ramo de atividade de 
comércio de produtos diversos para prestação de serviços e 
comércio no ramo alimentício. 

Dos Deveres e das Proibições
Art. 11. Além de outras obrigações previstas neste decreto, são 
deveres dos permissionários: 

. É vedada a cessão, a qualquer título, da outorga de 
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DECRETO DE 16 DE JANEIRO DE 2017 

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

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

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

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo nº 
00023.00.01.772.2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do Servidor 
Público Municipal;

RESOLVE

Colocar à disposição da Câmara Municipal de Camaçari, o 
servidor PAULO HENRIQUE OLIVEIRA E SILVA, cadastro 
60615, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, sem 
ônus para o ente cedente, pelo período de 05 de janeiro de 2017, 
nos termos do convênio de cooperação técnica, à 12 de abril de 
2017. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 16 DE JANEIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                       
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, 
considerando as informações constantes no processo 
administrativo 03169.11.02.009.2016, no qual analisa o pedido 
de exoneração do servidor, 
 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor LUIZ HENRIQUE SILVA 
BORGES, matrícula nº 60544, do cargo de Assistente 
Administrativo, da estrutura da Secretaria de Saúde- SESAU, 
retroativo a 05 de dezembro de 2016

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

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:

notificatório as razões da imputação; 
II - a defesa será apreciada pela Procuradoria do Município de 
Camaçari, que, na hipótese de não acolhimento, recomendará à 
cassação do termo de permissão de uso mediante despacho 
fundamentado; 
III - o despacho que decidir pela cassação do termo de permissão 
de uso será encaminhado ao Secretário Municipal de Serviços 
Públicos, que dando provimento a cassação publicará a decisão 
no Diário Oficial do Município. 

Do Preço Público

Art. 18. Para o custeio das despesas decorrentes dos serviços e 
produtos ofertados aos permissionários, será cobrado preço 
público, em valor mensal, conforme tabela anexa a este decreto.
Art. 19. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições que lhe forem contrárias, 
inclusive os preços públicos fixados para o Centro Comercial de 
Camaçari, pelo item 10 do anexo ao Decreto Municipal nº 4844, 
de 27 de janeiro de 2010. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Camaçari, aos 13 de 
fevereiro de 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO AO DECRETO Nº 6666/2017 DE 13 DE FEVEREIRO 
DE 2017

Preços Públicos do Mercado Municipal de Camaçari

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2017

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 JOSÉ RAIMUNDO BASTOS DE AZEVEDO, para o 
cargo de Supervisor, símbolo CC III, da estrutura da Secretaria 
da Saúde - SESAU, em 02 de janeiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 02 DE JANEIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017

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

EXONERAR MARCELO GUIMARÃES GOMES DE SOUSA, 
cadastro nº. 829440, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Administração - SECAD, em 02 de 
fevereiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017

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

EXONERAR REIZALINA SANTOS SALES, cadastro nº. 
829443, do cargo de Fiscal de Obras, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Infraestrutura e Habitação - SEINFRA, 
em 02 de fevereiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017

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

EXONERAR PATRICIA NUNES DA SILVA DE SOUZA, 
cadastro nº. 829442, do cargo de Secretária Executiva III, 
símbolo GAS V, da estrutura da Secretaria da 
Administração - SECAD, em 02 de fevereiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NOMEAR HELENA MARIA PAIXÃO COSTA, para o cargo de 
Assessor Chefe, símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria da 
Administração - SECAD, em 01 de fevereiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

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 JOSÉ CARLOS DE MATOS SOARES, para o cargo 
de Subsecretário, símbolo GES I-A, da estrutura da Secretaria da 
Administração - SECAD, em 01 de fevereiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017 

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

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

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

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo nº 
0396.11.02.548.2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do Servidor 
Público Municipal;

RESOLVE

Colocar à disposição da STT - Superintendência de Transito e 
Transporte, a servidora ELINALVA GUILARDUCCI DE SOUZA, 
cadastro 8193-9, ocupante de cargo de Guarda Municipal, sem 
ônus para o ente cedente, pelo período de 19 de janeiro de 2017, 
nos termos do convênio de cooperação técnica, á 12 de junho de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 02 DE FEVEREIRO DE 2017. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017

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

EXONERAR IRENE TEIXEIRA LIMA, cadastro nº. 829438, do 
cargo de Assessor do Executivo II, símbolo GES III, da estrutura 
da Secretaria da Administração - SECAD, em 02 de fevereiro de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017

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

EXONERAR MARCO AURÉLIO CAVALCANTE PAVÃ, 
cadastro nº. 829441, do cargo de Gerente, símbolo GES 
IV, da estrutura da Secretaria da Administração - SECAD, 
em 02 de fevereiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº. 02332/2016.

R E S O L V E

Conceder a servidora TATIANA ARAUJO PENICHE, 
cadastro n.° 60669, ocupante do cargo Assistente 
Administrativo Nível II, lotada na Controladoria Geral do 
Município - CGM, Licença sem Vencimentos pelo período 
de 24 (vinte e quatro) meses, com data a partir de 01 de 
março de 2017.   

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS                                                                                             
PREFEITO

PORTARIA Nº 001/2017
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017

Designa os Membros da Comissão de 
Fiscalização, Autorização e Emissão de 
Passagens Aéreas.

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e 
considerando o artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/1993

RESOLVE

Art.1° Designar os servidores relacionados abaixo, para 
atuar como Membros da Comissão de Fiscalização, 
Autorização e Emissão de Passagens Aéreas, em 
conformidade com a Portaria nº 047/2003 do Ministério do 
Planejamento Orçamento e Gestão:

Art.2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2017

HELDER ALMEIDA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

PORTARIA Nº 002/2017
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017

Designa os Membros da Comissão de 
Seleção Interna de Agências de 
Publicidade.

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e 
considerando o artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/1993

RESOLVE
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ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e 

considerando o artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/1993

RESOLVE

Art.1° Designar os servidores relacionados abaixo, para 

atuar como Membros da Comissão permanente de 

fiscalização dos Contratos de recebimento de Material 

da Secretaria de Governo:

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO DE 

CAMAÇARI, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2017.

HELDER ALMEIDA

SECRETÁRIO DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ Nº 01, 
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017

Estabelece procedimentos para 
ap l i cação mensa l  da  cor reção 
monetária, com valor atualizado pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
Especial – IPCA-E, até o mês anterior ao 
pagamento do tributo, como preconiza o 
art. 19, §2º, do Decreto nº. 6552/2016, 
com esteio no art. 32, do Código 
Tributário Municipal.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DO 
CAMAÇARI, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e considerando o disposto no §2º 
do art. 19  do Decreto nº. 6552/2016, em conjunto 
com o disposto nos artigos 32 e 33 da Lei nº 
1.039/2009, 

R E S O L V E:

Art. 1º Os valores não pagos no vencimento ou 

Art.1° Designar os servidores relacionados abaixo, para 
atuar como Membros da Comissão de Seleção Interna 
de Agências de Publicidade da Secretaria de Governo, 
em conformidade ao item 1.3 do ANEXO ÚNICO da 
Portaria nº 002/2015:

Art.2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2017.

HELDER  ALMEIDA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

PORTARIA Nº 003/2017
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017

Designa os Membros da Comissão de 
fiscalização dos Contratos de Prestação 
de Serviços da Coordenação de Eventos. 

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e 
considerando o artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/1993

RESOLVE

Art.1° Designar os servidores relacionados abaixo, para 
atuar como Comissão de fiscalização dos Contratos de 
Prestação de Serviços da Coordenação de Eventos da 
Secretaria de Governo:

Art.2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2017.

HELDER ALMEIDA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

PORTARIA Nº 004/2017
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017

Designa os Membros da Comissão 
permanente de f iscal ização dos 
Contratos de recebimento de Material.

 

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DE CAMAÇARI, 
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pagos a menor, dos créditos tributários ou não 
tributários, serão atualizados monetariamente com 
base na variação do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo Especial – IPCA-E, com periodicidade 
mensal.

Parágrafo único. Para efeito da atualização mensal, 
deve ser considerado o índice apurado no mês 
imediatamente anterior ao vencimento do crédito. 

Art. 2º A Coordenação de Arrecadação Fiscal, 
através da Gerência de  Arrecadação, deverá 
promover a inclusão mensal do índice calculado pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
nos termos dessa Instrução Normativa.

Art. 3º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir do dia 01 de Fevereiro de 2017. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
FAZENDA, em 03 de Fevereiro de 2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
Secretário Municipal da Fazenda

PORTARIA Nº. 002/2017
DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Exclui a cominação de juros, multa e 
correção monetária de pagamentos 
correlatos a créditos com vencimento em 
30 de dezembro de 2016, cuja 
contabilização bancária ocorreu dia 02 
de janeiro do exercício corrente, quando 
demonstrado que o contribuinte não deu 
causa ao fato. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

Considerando o parecer exarado pela Procuradoria 
Geral do Município, nos autos do processo 
administrativo n. 00235.18.08.422.2017; 

Considerando que, com base na Lei 1.039/2009, que 
institui o Código Tributário do Município de Camaçari, 
em consonância com a Constituição Federal de 1988 
e o Código Tributário Nacional, o contribuinte não 
pode ser penalizado em virtude de atos alheios a sua 
vontade;

Considerando ainda a recomendação jurídica 
constante do item II do opinativo em referência, pela 
não incidência de cominações legais sobre os 
tributos cujo vencimento ocorreu em 30.12.2016 e 

pagamento em 02.01.2017, em razão da ausência de 
expediente bancário e funcionamento administrativo 
no Município de Camaçari no dia assinado para o 
vencimento, com lastro no art. 210, parágrafo único, 
CTN, c/c o art. 2º da Resolução 2.932/2002, do 
BACEN, e art. 5º, inc. I c/c art. 32, do CTRM;

Considerando, também, a ausência de ato 
administrativo de prorrogação do vencimento dos 
créditos municipais aprazados para o dia 
30.12.2016, haja vista a ausência de regular 
atendimento bancário nesta data;

E, considerando, ademais, que a legislação tributária 
municipal traz expressa a previsão de não imputação 
de juros e multa quando ficar comprovado que o 
sujeito passivo não deu causa ao fato, dentre outras 
garantias dos contribuintes chanceladas pelo art. 5º. 
do Código Tributário do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a exclusão de juros, multa e 
correção monetária, dos créditos municipais com 
vencimento assinado para o dia 30.12.2016, pagos 
nesta data ou no primeiro dia útil subsequente, dia 
02.01.2017, cuja efetiva contabilização bancária dos 
ingressos somente ocorreu no dia 03.01.2017, o que 
se faz com lastro nos dispositivos constitucionais e 
legais em vigor, especialmente, o artigo 5º, do Código 
Tributário Municipal. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE JANEIRO 
DE 2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº. 007/2017
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores DIONE SILVA 
HOMEM, cadastro n.º 61329-7, DIOGENS DE 
MATOS CARVALHO JUNIOR, cadastro 829544 e 
CARLOS JOSÉ DO SACRAMENTO MACHADO, 
cadastro 829527, sob a presidência do primeiro, para 
a  c o m p o s i ç ã o  d a  C O M I S S Ã O  D E  
A C O M PA N H A M E N T O  D O S  S E R V I Ç O S  
PRESTADOS PELA PRODEB – COMPANHIA DE 

PÁGINA 10 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 711 - de 05 a 11 de Fevereiro de  2017 - 



PORTARIA Nº. 009/2017
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores DIONE SILVA HOMEM, 
cadastro n.º 61329,  CARLOS ALBERTO DE SANTANA 
PORTUGAL, cadastro 62574, e CARLOS JOSÉ DO 
SACRAMENTO MACHADO, cadastro 38896-9, sob a 
presidência do primeiro, para a composição a COMISSÃO 
D E  A C O M PA N H A M E N TO  D O S  S E RV I Ç O S  
PRESTADOS PELA LINKCON LTDA - EPP, inscrita no 
CNPJ nº 05.323.742/0001-7, para atestar e certificar a 
execução e recebimento dos serviços prestados no 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0276/2015, que tem 
como objeto a prestação de serviço de automação de 
processos e gerenciamento eletrônico de documentos 
(GED) para digitalização do acervo de processos, com 
f o r n e c i m e n t o  d e  s o f t w a r e  d e  g e s t ã o   d e  
processos/protocolo, envolvendo atividades de 
mapeamento, modelagem, implantação e manutenção de 
processos de negócio, capacitação, suporte técnico, 
customização e de mão de obra necessária a execução do 
serviço.  

Art. 2º. Esta comissão atestará notas fiscais e 
acompanhará o cumprimento das Cláusulas Contratuais 
pela contratada LINKCON LTDA - EPP, e terá mandato de 
01 (um) ano.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 
2017.

RENATO DOS SANTOS ALMEIDA
Secretário da Fazenda do Município de Camaçari

oRESOLUÇÃO N  052 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 073/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n 297/2016 tendo como 
Contribuinte ROGÉRIO PAMPONET DE OLIVEIRA, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
07/02/2017 ,  em VotaçãoUNÂNIME  dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO DE OFÍCIOMANTENDO A DECISÃO 
PROFERIDA PELA JUNTA DE JULGAMENTO DE 
PROCESOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA 
BAHIA, CNPJ: 13.579.586/0001-32, para atestar e 
certificar a execução e recebimento dos serviços 
prestados no Contrato Administrativo nº 089/2016 e 
seus aditivos, no âmbito desta Secretaria; 

Art. 2º. Esta comissão atestará notas fiscais e 
acompanhará o cumprimento das Cláusulas 
Contratuais pela contratada PRODEB – 
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO ESTADO DA BAHIA, e terá mandato de 01 (um) 
ano.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº. 008/2017
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores Jorge Ednilson Silva 
Oliveira, cadastro 829538, Rildo Vital dos Santos, 
cadastro 062399-3 e João Santos Mutim, cadastro 
829638, sob a presidência do primeiro, para a composição 
da COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS 
SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO 
GEOCAMAÇARI, inscrito no CNPJ nº 25.267.502/0001-
04, para atestar e certificar a execução e recebimento dos 
serviços prestados no Contrato Administrativo nº 
203/2016 e seus aditivos, no âmbito desta Secretaria; 

Art. 2º. Esta comissão atestará notas fiscais e 
acompanhará o cumprimento das Cláusulas Contratuais 
pelo contratado CONSÓRCIO GEOCAMAÇARI, e terá 
mandato de 01 (um) ano.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 
2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
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Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  056 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 047/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 2.377/2016 tendo como Contribuinte 
INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO RAÍZES DE TRIGO 
LTDA ME, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
07/02/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOCONSIDERANDO PROCEDENTE O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  057 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 048/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 2.205/2016 tendo como Contribuinte M C 
BONFIM SERVIÇOS PREDIAIS LTDA ME, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 07/02/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
P R O V I M E N T O  A O  R E C U R S O  D E  
OFÍCIOCONSIDERANDO PROCEDENTE O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  058 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n 732/2016 vinculado ao Auto de 

oInfração n 109/2015 tendo como Contribuinte EXTERRAN 
SERVIÇOS DE ÓLEO E GÁS LTDA, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 09/02/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração,POR NEGAR 
CONHECIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO 
ENTENDENDO PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

oINFRAÇÃO N  109/2015.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  053 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 074/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n 1.884/2016 tendo como 
Contribuinte JOSÉ CARLOS DA SILVA, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 07/02/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Processo Administrativo, POR 
N E G A R  P R O V I M E N TO  A O  R E C U R S O  D E  
OFÍCIOMANTENDO A DECISÃO PROFERIDA PELA 
JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______

.
___________________________________________

Sérgio Sílvio Santos Miranda
  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  054 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n 578/2015 vinculado ao Auto de 

oInfração n 16/2015 tendo como Contribuinte VERTICAL 
ENGENHARIA LTDA, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 07/02/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração,POR NEGAR CONHECIMENTO AOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA FORMA DO 

oARTIGO 279, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N  1039/2009 
ENTENDENDO PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

oINFRAÇÃO N  16/2015.

Camaçari, ____ de ________________ de _______
.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  055 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n 396/2016 vinculado ao Auto de 

oInfração n 133/2015 tendo como Contribuinte 
CONSTRUTORA KAZZA LTDA, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 07/02/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração,POR NEGAR 
C O N H E C I M E N T O  A O S  E M B A R G O S  D E  
DECLARAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 279, § 2º, DA 

oLEI MUNICIPAL N  1039/2009 ENTENDENDO PELA 
oPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO N  16/2015.
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___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

                   EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

Data: 07/03/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, 

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

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

oRecurso n : 085/2015
oAuto de Infração n : 12.151/2009

Recorrente: Clínica Santa Helena S/C Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: ISSH
Autuantes: Edson dos Reis Benevides, Aloísio da 
Conceição Benevides e Mário Pascoal da Silva 
Tavares Hasselmann

oRecurso n : 106/2017
oAuto de Infração n : 2.427/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Hugo Araújo Kamata ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Deives Sampaio Pires

Conselheiro Relator: Sr. Nelson Gabriel de Jesus 
Filho

oRecurso n : 501/2014
oProcesso Administrativo n : 08.219/2014

Consulente: Paiva & Associados Consultoria e 
Serviços Ltda ME
Assunto: Consulta Jurídica Tributária

oRecurso n : 105/2016
o

Auto de Infração n : 1.339/2015
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Química Geral do Nordeste S/A
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de 
Farias

oRecurso n : 100/2017
oAuto de Infração n : 2.446/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: M W Peças e Acessórios e Serviços para 
Autos Ltda EPP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

oRecurso n : 741/2016
oProcesso Administrativo n : 1.900/2016

Recorrente: José Augusto Andrade Mendonça
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Impugnação de Lançamento de Impostos e 
Taxas

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira

oRecurso n : 103/2017
oAuto de Infração n : 2.451/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: JJE Barretos Transportes Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: TFF
Autuante: Deives Sampaio Pires

oRecurso n : 104/2017
oAuto de Infração n : 2.441/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: JJE Barretos Transportes Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Deives Sampaio Pires

Camaçari, 3 de Fevereiro de 2017

__________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

Data: 09/03/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
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Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira

oRecurso n : 105/2017
oAuto de Infração n : 2.442/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: JJE Barretos Transportes Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Deives Sampaio Pires

oRecurso n : 111/2017
oAuto de Infração n : 2.406/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: R. dos Santos Peças ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Camaçari, 3 de Fevereiro de 2017

__________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

Data: 14/03/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, 

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

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

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

Recorrente: Concessionária Bahia Norte S/A
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: TRSD
Autuantes: Reinaldo Passos Moreira

oRecurso n : 110/2017
oAuto de Infração n : 2.465/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, 

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

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

oRecurso n : 108/2017
oAuto de Infração n : 2.407/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Mind Montagens e Serviços Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Deives Sampaio Pires

oRecurso n : 109/2017
oAuto de Infração n : 2.466/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Banco Bradesco S/A
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Alex Vieira Alves

Conselheiro Relator: Sra. Elizangela da Silva 
Guimarães

oRecurso n : 591/2016
oProcesso Administrativo n : 21.076/2012

Embargante: Gerência de Arrecadação - GEARC
Contribuinte: Jaime Antonio Short Garrido
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Atualização de Cadastro

oRecurso n : 107/2017
oAuto de Infração n : 2.415/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Essencial Transportes e Serviços Ltda 
ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Deives Sampaio Pires

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de 
Farias

o
Recurso n : 101/2017

o
Auto de Infração n : 2.449/2016
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: M W Peças e Acessórios e Serviços para 
Autos Ltda EPP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

oRecurso n : 102/2017
oAuto de Infração n : 2.450/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: M W Peças e Acessórios e Serviços para 
Autos Ltda EPP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: TFF
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Camaçari, 3 de Fevereiro de 2017

_____________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

Data: 16/03/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, 

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

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

oRecurso n : 142/2017
oProcesso Administrativo n : 6.677/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: SIAN Sistemas de Iluminação Automotiva 
do Nordeste Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Consulta Jurídica Tributária

oRecurso n : 115/2017
oAuto de Infração n : 2.417/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Yanni Transportes e Serviços Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Relator: Sra. Elizangela da Silva 
Guimarães

oRecurso n : 143/2017
o

Processo Administrativo n : 5.615/2016
Recorrente: Ana Carolina Souza Bezerra
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributo

o
Recurso n : 116/2017

oAuto de Infração n : 2.419/2016
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Aníbal Furtado Mota ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Contribuinte: Banco Bradesco S/A
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Alex Vieira Alves

Conselheiro Relator: Sr. Nelson Gabriel de Jesus 
Filho

oRecurso n : 083/2017
oProcesso Administrativo n : 18.537/2015

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Luiz Cláudio Ariany da Silva
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Revisão do Imóvel

oRecurso n : 112/2017
oAuto de Infração n : 2.314/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: CRN Transportes de Passageiros Ltda 
ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de 
Farias

oRecurso n : 087/2017
oAuto de Infração n : 13.229/2012

Recorrente: Banco do Brasil S/A – Agência Nova 
Abrantes
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: ISSH
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro 
Júnior, Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas 
Lopes

oRecurso n : 086/2017
oProcesso Administrativo n : 4.808/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Orlando Floriano de Souza Neto
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Isenção de Impostos

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira

oRecurso n : 113/2017
o

Auto de Infração n : 2.373/2016
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: ACQUA Service Comércio e Indústria de 
Produtos Químicos Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

oRecurso n : 114/2017
oAuto de Infração n : 2.374/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: ACQUA Service Comércio e Indústria de 
Produtos Químicos Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior
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Representante(s) da(s) Recorrente(s) e o(s) 
Autuante(s), para comparecerem a Sessão Ordinária, 
na data indicada, para Julgamento dos feitos 
constantes da pauta abaixo relacionada:

Data: 21/03/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, 

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

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

oRecurso n : 145/2017
oProcesso Administrativo n : 2.166/2015

Recorrente: Junto de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Antonio Almeida e Silva
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Revisão de Cálculos de Impostos e Taxas

oRecurso n : 119/2017
oAuto de Infração n : 2.429/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: MCWI Patrimonial Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Relator: Sr. Nelson Gabriel de Jesus 
Filho

oRecurso n : 146/2017
oProcesso Administrativo n : 7.158/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Calixto Ribeiro de Jesus
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Consulta

oRecurso n : 120/2017
oAuto de Infração n : 2.256/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Cavalcanti Auto Center Ltda EPP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Reinaldo Passos Moreira

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de 
Farias

oRecurso n : 147/2017
oProcesso Administrativo n : 3.891/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Maria Célia Ferreira Falcão
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

oRecurso n : 133/2017
oAuto de Infração n : 2.495/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Oftalmocentro Clínica de Olhos Ltda

Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de 
Farias

oRecurso n : 144/2017
oProcesso Administrativo n : 1.949/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Prefeitura Municipal de Camaçari
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Inscrição no Cadastro Imobiliário (IPTU) / 
Cancelamento

oRecurso n : 117/2017
oAuto de Infração n : 2.426/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: LIS Transportes e Turismo Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira

oRecurso n : 122/2017
oAuto de Infração n : 2.461/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Pompone Comércio e Serviços Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

oRecurso n : 123/2017
oAuto de Infração n : 2.462/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Pompone Comércio e Serviços Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

oRecurso n : 118/2017
oAuto de Infração n : 2.267/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Mário Antonio de Freiras Gonçalves
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: TFF
Autuante: Reinaldo Passos Moreira

Camaçari, 3 de Fevereiro de 2017

_________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

oaprovado pelo Decreto Municipal n  2.182 de 22 de 
Maio de 1992, CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) 
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Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: TFF
Autuante: Renato Silva e Andrade

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira

oRecurso n : 121/2017
oAuto de Infração n : 2.445/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: M W Peças e Acessórios e Serviços para 
Autos Ltda EPP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

oRecurso n : 124/2017
oAuto de Infração n : 1.921/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: T I dos S Batista Oliveira ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: TFF
Autuante: Reinaldo Passos Moreira

Camaçari, 3 de Fevereiro de 2017

_________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

Data: 23/03/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, 

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

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

oRecurso n : 148/2017
oProcesso Administrativo n : 4.132/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: James Frances Silva Lima
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributo 
Indevido

oRecurso n : 125/2017
oAuto de Infração n : 1.922/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: T I dos S Batista Oliveira ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Reinaldo Passos Moreira

Conselheiro Relator: Sra. Elizangela da Silva 
Guimarães

oRecurso n : 126/2017
oAuto de Infração n : 2.439/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: APIS do Brasil Usinagem Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 127/2017
oAuto de Infração n : 2.455/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Damasceno Elevadores e Pontes 
Rolantes Ltda EPP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: ISSH
Autuante: Clívio Marcos Pinheiro Sady

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de 
Farias

oRecurso n : 128/2017
oAuto de Infração n : 2.493/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Willian Ferreira Queiroz ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 129/2017
oAuto de Infração n : 2.489/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Zquadro Bloco Estrutural Ltda EPP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: TFF
Autuante: Jáder Lima Farias

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira

oRecurso n : 130/2017
oAuto de Infração n : 2.500/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Feitosa Manutenção Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Mário Pascoal da Silva Tavares Hasselmann

oRecurso n : 131/2017
oAuto de Infração n : 2.501/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Feitosa Manutenção Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
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Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Mário Pascoal da Silva Tavares Hasselmann

oRecurso n : 132/2017
oAuto de Infração n : 2.506/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Copervell Corretora de Seguros Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Renato Silva e Andrade

Camaçari, 3 de Fevereiro de 2017

_________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

Data: 28/03/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, 

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

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

oRecurso n : 134/2017
oAuto de Infração n : 2.509/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Aeródromo CapuameLtda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Mário Pascoal da Silva Tavares Hasselmann

oRecurso n : 135/2017
oAuto de Infração n : 2.510/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: VR Construções Futuro Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Clívio Marcos Pinheiro Sady

Conselheiro Relator: Sr. Nelson Gabriel de Jesus 
Filho

oRecurso n : 136/2017
oAuto de Infração n : 2.514/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Guarajuba Empreendimentos S/A
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: José Maurício Borges de Menezes

oRecurso n : 137/2017
oAuto de Infração n : 2.521/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: IR Assessoria Empresarial Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de 
Farias

oRecurso n : 149/2017
oAuto de Infração n : 984/2015

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Vertical Engenharia Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: ISSH
Autuante: Deives Sampaio Pires

oRecurso n : 138/2017
oAuto de Infração n : 2.482/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: AM1 Construtora Ltda EPP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: TFF
Autuante: Luciano de Freitas Lopes

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira

oRecurso n : 139/2017
oAuto de Infração n : 2.483/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Pedro Ferreira da Silva ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

o
Recurso n : 140/2017

oAuto de Infração n : 2.477/2016
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Ferreira Mota Distribuidora de Bebidas 
Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Reinaldo Passos Moreira

oRecurso n : 141/2017
oAuto de Infração n : 1.690/2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Renato Tomé
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: TFF
Autuante: Reinaldo Passos Moreira

Camaçari, 3 de Fevereiro de 2017
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_________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

Data: 30/03/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, 
Centro Administrativo do Município de Camaçari/Ba, 

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

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Relator: Sr. Nungi Santos e Santos

oRecurso n : 051/2017
o

Auto de Infração SEFISC n : 04900034130011100006 
519
2 01662
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais
Contribuinte: Centerjato Jateamento e Pintura 
Industrial Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Simples Nacional
Autuante: Clívio Marcos Pinheiro Sady

oRecurso n : 052/2017
o

Auto de Infração SEFISC n : 04900034130011100 
0064912 01663
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais
Contribuinte: Centerjato Jateamento e Pintura 
Industrial Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Simples Nacional
Autuante: Clívio Marcos Pinheiro Sady

Conselheiro Relator: Sra. Elizangela da Silva 
Guimarães

o
Recurso n : 049/2017

oAuto de Infração SEFISC n : 0490003413001110000
6568201623
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais
Contribuinte: Antonio de Jesus Reis ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Simples Nacional

Autuante: Mário Pascoal da Silva Tavares Hasselmann

oRecurso n : 056/2017
o

Auto de Infração SEFISC n : 04900034130011100006 
56 9201678
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais
Contribuinte: M. Santana dos Santos ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Simples Nacional
Autuante: Clívio Marcos Pinheiro Sady

Conselheiro Relator: Sr. Rafael Platini Neves de 
Farias

o
Recurso n : 053/2017

oAuto de Infração SEFISC n : 04900034130011100006 
557201643
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais
Contribuinte: Antonio de Jesus Reis ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Simples Nacional
Autuante: Mário Pascoal da Silva Tavares Hasselmann

oRecurso n : 055/2017
o

Auto de Infração SEFISC n : 049000341300111000 
06447 201681
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais
Contribuinte: F. M. Alencar Transporte ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Simples Nacional
Autuante: Clívio Marcos Pinheiro Sady

Conselheiro Relator: Sr. Raimundo Nonato Sobreira

oRecurso n : 050/2017
o

Auto de Infração SEFISC n : 04900034130011100006 
422 201688
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais
Contribuinte: Manancial Locação e Produção Artística 
Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Simples Nacional
Autuante: Clívio Marcos Pinheiro Sady

oEmbargos / Recurso n : 742/2016
oAuto de Infração n : 1.479/2016

Embargante: I. C. Bastos ME
Embargado: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Deives Sampaio Pires

Camaçari, 3 de Fevereiro de 2017

__________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
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PORTARIA Nº 001/2017
DE 30 DE JANEIRO 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 DE 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE AOS 
CONTRATOS E TERCEIRIZAÇÃO DA OFERTA DE 
TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, 
DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ANO 
LETIVO 2016, no município de Camaçari, 

RESOLVE 

Art. 1º - Ficam designados Edmilson Ribeiro Lima, 
cadastro nº 61712, Vanuzia da Silva Guedes, cadastro nº 
8165-2, Anderson Santos Silva, cadastro nº 62008-2, 
Raimundo Bastos Santana, cadastro nº 2409-2, Robson 
Rodrigues Alves, cadastro nº 63538-6, Anete Simões de 
Santana, cadastro nº 61260 e Marcos Aurélio Santos 
Alves, cadastro nº 8047, para, sob a presidência do 
primeiro, compor a COMISSÃO DE TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL REFERENTE AOS CONTRATOS 
DE TERCEIRIZAÇÃO PARA OFERTA DE TRANSPORTE 
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO PROGRAMA 
DE TRANSPORTE ESCOLAR - ANO LETIVO 2016, tendo 
o prazo de 60 dias, a contar da publicação desta Portaria, 
para apresentar relatório final sobre as conclusões deste 
trabalho. 

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 30 DE JANEIRO DE 
2017. 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº. 002/2017
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017

A SECRETÁRIA  DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a alteração do calendário escolar, 
quanto a reposição de aulas do ano letivo de 2016;

CONSIDERANDO que houve a necessidade de 

prorrogação do calendário, conforme portaria nº. 026 de 
06 de junho de 2016;

RESOLVE

Art. 1º. Conceder férias, bem como o pagamento do 
abono pecuniário aos servidores elencados abaixo:

a) Auxiliares de Ensino I, II, III e IV
b) Professor Especial, I, II e III
c) Professor I, II, III e IV
d) Coordenador Pedagógico I, II, III
e) Especialista em Educação IV
f) Pedagogo

Parágrafo Único. Ficam estendidos os efeitos deste 
artigo aos Assistentes de Creche, Auxiliares de Disciplina, 
Monitores de Informática, Porteiros e Merendeiras, 
conforme menciona a Portaria nº. 050/2016 de 17 de 
novembro de 2016.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE FEVEREIRO DE  
2017

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA  DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº. 022/2017
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari, 

RESOLVE:

Art. 1º – Destituir a servidora LUCIANA JAQUELINE 
XAVIER PEREIRA SILVA, enfermeira, matricula nº. 9922, 
da função de Supervisora na Unidade de Pronto 
Atendimento.

Art.2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, ficando revogadas as disposições em 
contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 01 DE FEVEREIRO DE 
2017.   
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ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário de Saúde

PORTARIA Nº. 023/2017
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari, e 

RESOLVE:

Art. 1º – Designar o servidor ADEMÁRIO GOMES 
RIBEIRO, matrícula 829503, Chefe de Setor, para 
responder pela UNIFAL- Unidade de Apoio às Pessoas 
com Anemia Falciforme.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de 
assinatura, revogada as disposições em contrário. 

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 01 DE FEVEREIRO DE 
2017.

Elias Natan Moraes Dias
Secretário de Saúde

PORTARIA Nº. 04/2017
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017

Dispõe sobre a substituição de membro 
designado através da Portaria nº. 
008/2014, para desenvolver atividades 
correspondentes à operacionalização das 
ações de captação de recursos, execução 
e prestação de contas de convênios e 
instrumentos congêneres da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e 
Cidadania.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas. 

R E S O L V E:

Art. 1º Substituir a servidora Elaine Maciel de Souza da 
Silva, Cad. 39.283-1, pelas servidoras: Ana Paula Brito 
Martins da Silva, Cad. 60.777-9  e Lílian Caroline dos 

Santos Brito Stuer, Cad. 61.227-9, designadas para 
desenvolverem atividades correspondentes à 
operacionalização das ações de execução e prestação de 
contas de convênios e instrumentos congêneres, da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Cidadania.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial os termos da Portaria nº. 008/2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
                                         

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº. 002/ 2017
DE 23 DE JANEIRO DE 2017

“Retifica a Portaria de nº. 015/2016, referente 
ao Processo Administrativo Nº 20.856/2014, 
na forma que indica”. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso das competências que lhe foram atribuídas pelos 
Decretos nº. 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 
e ainda no Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro 
de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo 

oAdministrativo n . 20.856/2014 de 10 de dezembro de 
2014, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Retificar a Portaria de nº. 015/2016 de 03 de 
ofevereiro de 2016, referente ao Processo Administrativo n . 

20.856/2014.

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA,  [...], à empresa 
CCB CONSTRUTORA CEZARONI BRAGA LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº 10.604.967/0001-36, com sede 
na Rua André Luis Ribeiro da Fonte, nº 599, Edifício Med. 
Trade & Medical, sala 22, Pitangueiras, Lauro de Freitas- 
BA, para construção de empreendimento urbanístico do 
tipo loteamento, denominado NATURAVILLE II, 
localizado na Estrada de Cajazeiras de Abrantes, s/n, 
Distrito de Abrantes, na Zona de Expansão Controlada - 
ZEC 5 da Macrozona Urbana de Vila de Abrantes, AB- ZU 
1, Camaçari-BA, conforme PDDU, Lei Municipal nº 866, de 
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11 de janeiro de 2008. O empreendimento é composto 
de 132 lotes residenciais, distribuídos em 07 quadras e 
02 lotes destinados à Associação de Moradores, 
sendo a área total de 118.685,00m²; Área de 
Preservação Permanente - APP com 31.592,55m²; área 
liquida de 87.092,45m²; área de lotes residenciais de 
43.184,56m²; área destinada à Associação de 
Moradores de 2.214,92m²; área pública de 
41.715,87m²; correspondente a 35,15% da área total do 
empreendimento; área de sistema viário de 
16.178,78m² correspondente a 18,58% da área liquida; 
área verde de 25.537,09m², correspondente a 29,32% 
da área liquida. [...]”

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA,  [...], à empresa CCB CONSTRUTORA 
CEZARONI BRAGA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
10.604.967/0001-36, com sede na Rua André Luis Ribeiro 
da Fonte, nº 599, Edifício Med. Trade & Medical, sala 22, 
Pitangueiras, Lauro de Freitas- BA, para construção de 
empreendimento urbanístico do tipo loteamento, 
denominado NATURAVILLE II, localizado na Estrada de 
Cajazeiras de Abrantes, s/n, Distrito de Abrantes, na Zona 
de Expansão Controlada - ZEC 5 da Macrozona Urbana de 
Vila de Abrantes, AB- ZU 1, Camaçari-BA, conforme 
PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O 
empreendimento  possui uma área total de 
123.128,58m², composto de 140 lotes residenciais, 
distribuídos em 08 quadras e 01 lote destinado à 
Associação de Moradores, possuindo o seguinte 
quadro de área: Área de Preservação Permanente - 
APP com 31.592,55m²; área liquida de 91.536,03m²; 
área de lotes residenciais de 46.204,69m²; área 
destinada à Associação de Moradores de 525,00m²; 
área pública de 44.806,34m²; correspondente a 36,38% 
da área total do empreendimento, sendo: área de 
sistema viário de 20.074,23m²; área verde de 
24.732,11m². [...]”

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 23 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 003/ 2017
DE 23 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 03490.22.09.461.2016, de 02 de 
Dezembro de 2016, 

.

RESOLVE: 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
ANTONIO JAIR DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 
537.415.795-72, com sede do empreendimento na 
Avenida Leste, Lot. Espaço Alpha, Quadra 2.2, lotes nº 
14,15, 24 e 25, Distrito Sede, Camaçari-BA,  inserida na 
poligonal da Zona de Expansão de Comércio e Serviços – 
ZECS 2, Macrozona Urbana Sede CA-ZU.1, conforme Lei 
Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal 
n° 913, de 03 de setembro de 2008, para a construção de 
um empreendimento do tipo Posto de Combustível, para 
funcionar com a atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, exceto GNV, 
composto por ilha de bombas,com4bombas(A=250,21) e 
Conveniência/Lojas/Administração/Óleo(A=51,94m²)0, 
com a capacidade de armazenamento de 110 m³, numa 
área total de 2.024,00m². Esta licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - apresentar antes do 
início da efetiva implantação do empreendimento: a) 
Caracterização Geológica do terreno onde se insere o 
empreendimento com análise de solo, a permeabilidade e 
o seu potencial de corrosão, o qual deverá contemplar 
análise crítica, conclusões e recomendações, devendo ser 
assinado por profissional habilitado; b) estudo contendo 
resultados dos testes de infiltração executados, conforme 
a NBR-7.229 da ABNT; c) projeto técnico, com plantas, do 
sistema de coleta e tratamento de efluentes líquidos 
incluindo a drenagem das águas pluviais não 
contaminadas e das águas contaminadas geradas na área 
do posto de combustível; II - adotar os critérios e 
procedimentos necessários para a construção da obra, de 
forma a minimizar os impactos e visando: a) evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, energia 
e recursos naturais, atuando sempre de forma preventiva 
em relação aos riscos às pessoas e ao meio ambiente e 
fundamentado em tecnologias mais limpas; b) priorizar a 
não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos 
resíduos; c) armazenar adequadamente os resíduos 
sólidos de origem doméstica do canteiro de obra, para 
serem coletados pela Limpeza Pública de Camaçari 
(LIMPEC); d) coletar e promover a separação sistemática 
do entulho gerado no canteiro de obras e destiná-lo a 
unidade de reaproveitamento, conforme critério a ser 
estabelecido pela LIMPEC; e) instalar adequadamente no 
canteiro de obras, conforme legislação vigente, sistemas 
de tratamento de efluente doméstico e promover a limpeza 
dos mesmos somente com empresas certificadas, bem 
como destinar o efluente coletado somente para unidades 
de tratamento licenciada; f) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas, devendo apresentar 
cópias das notas fiscais; g) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora NR-6 do Ministério do Trabalho; h) 
remover na conclusão do empreendimento  todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; i) - manter protegidas todas as 
áreas de preservação permanente existente na área de 
abrangência do terreno, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, para inserção de elementos construtivos; III – 
apresentar, no prazo de sessenta dias: a) Projeto de 
Combate a Incêndio e Pânico; b) o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Construção Civil – PCMAT elaborado por profissional 



PÁGINA 24 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº  711 - de 05 a 11 de Fevereiro de  2017 - 

legalmente habilitado; c) projeto para abastecimento de 
água e esgotamento sanitário aprovado pela EMBASA; d) 
projeto de drenagem de águas pluviais, contemplando 
redutores de velocidade, armazenamento e utilização 
para fins de irrigação de jardins e limpeza de áreas 
comuns; IV – apresentar, no prazo de trinta dias, após a 
aquisição e instalação, nota fiscal de compra; V - 
implementar os equipamentos e sistemas de detecção e 
proteção contra vazamentos, derramamentos, 
transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e 
tubulações de acordo com as Normas Técnicas da ABNT; 
VI - manter e atualizar até a conclusão da obra: a) 
Programa de Gerenciamento de Resíduo Sólido da 
Construção Civil – PGRSCC; b) Programa de Educação 
Ambiental – PEA; VII - apresentar  outorga, emitida pelo 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
INEMA do Estado da Bahia, em caso de: utilização de 
poços ou fontes naturais; lançamento de efluente em 
corpo hídrico; construção de estruturas ou realização 
de obras em mananciais; VIII - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia – AOP de Projeto, emitida através do 
Processo nº 16028/2015, de 17 de setembro de 2015, por 
esta SEDUR; IX - comunicar imediatamente à SEDUR, 
quanto da ocorrência de vazamentos ou acidentes, 
promovendo a remediação das áreas contaminadas; X - 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para o funcionamento da atividade, conforme estabelece a 
legislação ambiental vigente; XI - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 
nº 913/2008, de 03/09/2008.

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 23 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

 

PORTARIA Nº 004/2017
DE 24 DE JANEIRO DE 2017

        
' ' D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de uma área denominada 
Lote 944, da Quadra 47, do Loteamento 
Parque Residencial Coronel Antônio Felix 
Martins, situado no Parque Verde, neste 
município de Camaçari, medindo 650,00m², 
em 02 (duas) novas áreas denominadas: 
Lote 944A e Lote 944B, com 325,00m², cada, 
na forma que indica''.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº 
4.245, de 20 de Junho de 2006, nº. 4.365, de 22 de 
fevereiro de 2007, e ainda no Decreto Municipal datado do 
dia 02 de janeiro de 2017, e tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 03321.22.09.005.2016, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área 
denominada Lote nº 944, da Quadra 47, do Loteamento 
Parque Residencial Cel. Antônio Felix Martins, situado no 
Parque Verde, neste município de Camaçari, medindo 
650,00m², em 02 (duas) novas áreas denominadas: Lote 
944A e Lote 944B, com 325,00m² cada.

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de CARLOS DA SILVA SANTOS, brasileiro, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 003.910.825-23, portador da 
Cédula de Identidade nº 0739530917 SSP/BA, e MARIA 
QUITÉRIA DE LIMA SANTOS, brasileira, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 017.493.565-03, portadora da Cédula de 
Identidade nº 0842645519 SSP/BA, conforme registro no 
Cartório do 2º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca 
de Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 4911.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

ÁREA ORIGINAL - LOTE 944

LIMITES e CONFRONTANTES: A Área original possui as 
seguintes confrontações: 20,00m (vinte metros) de frente 
para a Rua Elísio Rehen; 20,00m (vinte metros) de fundo 
limitando-se com o lote 942 de propriedade do senhor 
Fulano de Tal; 32,50m (trinta e dois e cinquenta metros) do 
lado esquerdo limitando-se com o lote 943 de propriedade 
do senhor Beltrano; 32,50m (trinta e dois e cinqüenta 
metros) do lado direito limitando-se com o lote 946 de 
propriedade do senhor Ciclano de Tal, perfazendo uma 
área total de 650,00m² (Seiscentos e cinquenta metros 
quadrados).

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento ficarão 
assim descritas e caracterizados:

LOTE Nº 944A

LIMITES e CONFRONTANTES: A área designada de 
Área Lote 944A , resultante do desmembramento da área 
original possui as seguintes confrontações: 10,00m (dez 
metros) de frente para Rua Elisio Rehen (Lote 944 da 
Quadra “47”); 10,00m (dez metros) de fundo limitando-se 
com o lote 942 propriedade do senhor Fulano de Tal; 
32,50m (trinta e dois cinqüenta metros) do lado esquerdo 
limitando-se com o Lote 943 propriedade do senhor 
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Beltrano; 32,50m (trinta e dois e cinquenta metros) do lado 
direito limitando-se com o Lote 944B, perfazendo uma 
área total de 325,00m² (trezentos e vinte cinco metros 
quadrados).

LOTE Nº 944B

LIMITES e CONFRONTANTES: A área designada Lote nº 
944B, resultante do desmembramento da área original, 
possui as seguintes confrontações: 10,00m (dez metros) 
de frente para Rua Elisio Rehen (Lote 944 da Quadra “47”); 
10,00m (dez metros) de fundo limitando-se com o lote 942 
propriedade do senhor Fulano de Tal; 32,50m (trinta e dois 
cinqüenta metros) do lado esquerdo limitando-se com o 
Lote “A”; 32,50m (trinta e dois e cinquenta metros) do lado 
direito limitando-se com o Lote 946 de propriedade do 
senhor Ciclano de Tal, perfazendo uma área total de 
325,00m² (trezentos e vinte cinco metros quadrados).

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 24 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 005/2017
DE 24 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso das competências que lhe foram atribuídas pelo 
Decreto Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2017, 
com fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que 
couber, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 11.223/2015, e considerando o estudo 
urbanístico apresentado,

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 11.223/2015, requerido pela CCB 
CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA, CNPJ nº 
10.604.967/0001-36, instrumento que subsidia o processo 
de licenciamento urbanístico para a implantação de um 
empreendimento do tipo Loteamento, situado em área de 
terras desmembrada do lugar denominado Sítio 
Cajazeiras, Estrada da Maracaiuba, s/n, Distrito de 
Abrantes, Camaçari-BA, Zona de Expansão Controlada – 
ZEC 5, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 
2008. O terreno possui área total de 123.128,58 m² (cento 
e vinte e três mil cento e vinte e oito metros e cinquenta e 
oito decímetros quadrados), sendo que a área líquida do 
Loteamento corresponde a 91.536,03 m², Área dos lotes 
residenciais com 46.204,69 m², Área da Associação de 
Moradores com 525,00 m², Sistema viário com 20.074,23 
m² e Área de Preservação Permanente (APP) com 
31.592,55 m². O empreendimento é composto por 140 

(cento e quarenta) lotes residenciais divididos em 08 
quadras, Associação de Moradores e Área verde com 
24.732,11 m².

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lan tação do  empreend imento ,  deverá  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 05.12.2016, 
com a municipalidade, assumindo a responsabilidade por 
essas medidas, as quais foram definidas no Estudo de 
Impacto de Vizinhança apresentado à SEDUR.

Art. 3.º Essas medidas devem ser executadas pela 
COMPROMISSADA e comprovadas até a conclusão da 
implantação do empreendimento, antes da entrega do 
Loteamento, às suas custas, configurando-se como 
condicionantes à emissão do Alvará de Habite-se.
Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 24 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

FABIANA OLIVEIRA PEREIRA
ASSESSORIA TÉCNICA

PORTARIA Nº 006/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 02687.22.09.461.2016, de 19 de 
setembro de 2016, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
PORTAL DE ITAPUÃ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 
inscrita no CNPJ/CPF 03.067.694/0005-04, com endereço 
na Estrada da Cascalheira, BA 531, km 1, Loteamento 
Colônia de Férias Montenegro, Distrito Sede, 
Camaçari/BA, na MACROZONA: CA.ZU 1 – Sede, ZONA: 
Zona de Expansão Controlada – ZEC 6, Distrito Sede, 
Camaçari - BA, conforme Lei Municipal Nº 866, de 
11/01/2008, neste mesmo município, para a atividade de 
Comércio Varejista de combustíveis para veículos 
automotores abastecimento de combustíveis (gasolina, 
etanol e diesel). A atividade com capacidade de 
armazenamento de até 90m³ é constituída por comércio 
de derivados de petróleo, serviços de troca de óleo e 
lavagem de veículos, lanchonete e delicatessen. Esta 
licença está sendo concedida mediante o cumprimento da 
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legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
Operar adequadamente o empreendimento conforme o 
disposto nas Normas Técnicas da ABNT; II - Realizar a 
caracterização dos efluentes destinados às caixas 
separadoras água-óleo em dois pontos, cada uma, antes e 
depois do tratamento; III - Monitorar os efluentes utilizando 
os parâmetros: pH, DQO, óleos, graxas e sólidos em 
suspensão; IV - Apresentar semestralmente à SEDUR, os 
resultados das análises realizadas, contemplando 
cálculos de eficiência de remoção de poluentes da caixa 
separadora, além de conclusões e recomendações 
referentes aos mesmos; V - Encaminhar as águas da 
lavagem de veículos para caixa separadora água e óleo; 
VI - Encaminhar o esgoto domestico para fossa séptica 
com sumidouro, de acordo com a NBR 7229 ABNT. Manter 
em seus arquivos a documentação comprobatória do 
serviço de manutenção da fossa; VII - Armazenar o óleo 
queimado em tanque subterrâneo estanque ou em 
recipiente disposto em área coberta, pavimentada e 
provida de contenção e, posteriormente, encaminhá-lo 
para empresa de refino licenciada conforme estabelecido 
na Resolução CONAMA N° 362/05; VIII - Manter em seus 
arquivos à disposição da fiscalização, documentação 
comprobatória do destino do óleo queimado; IX – Atender 
ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
com as soluções de gestão para equipamentos eletrônicos 
defeituosos, estopas usadas, lâmpadas fluorescentes 
queimadas, papel de escritório, oleosos gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, dentre outros, 
além de informações quanto a quantidade a classe, o local 
de geração, o acondicionamento/ armazenamento e a 
destinação final de cada um deles; X - Armazenar os 
resíduos sólidos, isentos de óleo ou produtos químicos, 
em recip ientes fechados, em área coberta,  
encaminhando-os para coleta do serviço de limpeza 
pública municipal, sendo proibido a queima ou disposição 
aleatória; XI - Promover previamente ao descarte ou 
reutilização das embalagens de lubrificantes, o completo 
escoamento dos resíduos, através de perfuração e 
amassamento, impossibilitando a sua reutilização; XII - 
Apresentar no prazo de 90 dias, o PPRA, buscando 
sempre que possível a redução do grau de riscos 
ambientais. Após aprovação, implantar e manter 
atualizado; XIII - Apresentar notas fiscais de compra dos 
tanques de armazenamento, inclusive do tanque de óleo 
queimado. XIV - Manter atualizado e em local visível de 
fácil acesso, os relatórios de manutenção preventiva nos 
equipamentos, inspeção da integridade física e 
Estanqueidade de armazenamento e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergências; XV - 
Manter em condições adequadas de funcionamento os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, transbordamentos, corrosão em tanques 
subterrâneos e tubulações, de acordo com as Normas 
Técnicas da ABNT; XVI - Instalar e operar adequadamente 
caixas separadoras água e óleo, nas áreas de 
abastecimentos e lavagens de veículos e troca de óleo. O 
óleo retido, coletado periodicamente deverá ser enviando 
para re-refino por empresas com Licença Ambiental e 
credenciadas pela ANP; XVII - Informar imediatamente à 
SEDUR, quando da ocorrência de vazamentos, 
promovendo a remediação de toda a área contaminada; 
XVIII - Realizar apenas descarga selada, nas operações 
de transferência de combustíveis dos caminhões para os 
tanques subterrâneos, mantendo as câmaras de 
contenção permanentemente limpas e secas, bombeando 
imediatamente para os tanques, o combustível que 
eventualmente derramar quando do descarregamento; 

XIX - Dispor cópia do Plano de Emergência em local visível 
e de fácil acesso para fins de fiscalização e no caso de 
situação de risco; XX - Realizar treinamento específico 
com os funcionários, para procedimentos em caso de 
situações emergenciais; XXI - Requerer previamente ao 
SEDUR a competente licença, no caso de alteração do 
projeto apresentado. XXII - Apresentar no prazo de 60 
dias, documento de desativação do poço artesiano. XXIII - 
Para a gestão dos resíduos, priorizar a não geração e, 
secundariamente, a redução, a reutilização e a reciclagem 
dos mesmos. XXIV - Implantar sistema de coleta seletiva.

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 007/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01583.22.09.461.2016, de 14 de 
junho de 2016, 

RESOLVE;

Art. 1.º - Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
PASSOS & PASSOS PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE 
EMPREENDIMENTOS E RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, inscrito(a) no CNPJ: 10.725.491/0001-91, no 
endereço Estrada do Coco, Km 36, Barra do Jacuipe, 
Distrito de Monte Gordo, Camaçari/BA, na Zona de 
Ocupação Consolidada – ZOCON 4, da Macrozona 
Urbana Sede MG.ZU-2, nas seguintes coordenadas 
geográficas: UTM P1: 0595055; 8597530; P2: 0594924; 
8597705; P3: 0594997; 8597721; P4: 0594941; 8597591, 
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SAD 69, para implantação do Loteamento Veredas do 
Jacuipe, com 85 lotes residenciais, distribuídos em 07 
quadras, com o seguinte quadro de área: área do terreno: 
33.000,00m²; Área de Preservação Permanente – APP: 
319m²; área liquida: 32.680,05m²; área de lotes 
residenciais: 16.800,00m²; área pública: 14.018,47m², 
correspondendo a 42,48% da área total do 
empreendimento, sendo: 1. área de sistema viário: 
7.227,45m², correspondente a 21,90% da área total; 2. 
área verde com 6.615,95m², correspondente a 21,90% da 
área liquida; 3. área institucional: 1.650,01m², 
correspondente a 5% da área total; 4. área para ETE com 
175,07m², correspondente a 0,53% da área total, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I -  adotar os critérios e 
procedimentos necessários para a gestão adequada da 
obra, disciplinando as seguintes ações de forma a 
minimizar os impactos durante a fase de construção civil: 
a) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obra, para serem 
coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo a unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela LIMPEC e SEDUR, sendo vedado o seu lançamento 
nos corpos d'água e/ou em qualquer outro local não 
licenciado, devendo ter como objetivo prioritário nessa 
ação a não geração e, secundariamente, a redução, 
recuperação, reutilização e reciclagem dos mesmos, 
conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, 
de 05/07/2002; c) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistemas de 
tratamento de efluente doméstico e promover a limpeza 
dos mesmos somente com empresas certificadas, bem 
como destinar o efluente coletado somente para unidades 
de tratamento licenciada; d) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas; e) fornecer e fiscalizar 
o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual 
– EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; f) 
remover na conclusão do empreendimento todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II - Atender aos padrões de 
emissão de gases e particulados, estabelecidos na 
legislação vigente, para os sistemas de escamento dos 
veículos e máquinas utilizados no empreendimento; III - 
Entregar equipamentos de proteção individual - EPI aos 
funcionários, conforme Norma Regulamentadora nº 
006/78 do Ministério do Trabalho; IV - Realizar treinamento 
com os funcionários para situação de emergência; V - 
Implantar placas de sinalização e advertência dentro e fora 
da área de trabalho; VI - Apresentar o Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e; 
o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS. 
Prazo: 120 dias; VII - Manter e atualizar o Programa de 
Educação Ambiental – PEA; o Plano de Emergência de 
Risco – PGR; o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos da Construção Civil – PGRSCC e; Plano de 
Emergências Ambientais – PEA; VIII - Manter em 
condições adequadas de funcionamento o Sistema de 
Proteção Contra Incêndio, conforme estabelecido na 
Norma Regulamentadora NR-23 do Ministério do Trabalho 
e Emprego; IX - Encaminhar os efluentes domésticos para 
o sistema de tratamento de esgoto do empreendimento; X 
- Executar os projetos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais, 

 com Acompanhamento Técnico da Obra - ATO, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
XI - Coletar e promover a separação sistemática dos 
resíduos sólidos e destiná-los a unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela LIMPEC, sendo vedado o seu lançamento nos corpos 
d´água e/ou em qualquer outro local não licenciado, 
devendo ter como objetivo prioritário nessa ação a não 
geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem dos mesmos; XII - Armazenar os 
resíduos sólidos domésticos em recipientes fechados, 
encaminhados para coleta pela limpeza pública municipal 
ou empresa com licença ambiental para tal fim, sendo 
vedado o seu lançamento nos corpos d´água e/ou em 
qualquer outro local não licenciado; XIII - Armazenar 
adequadamente os efluentes oleosos (provenientes de 
motores, bombas e lubrificantes) e destiná-los para 
empresas especializadas e certificadas; XIV - Apresentar 
outorga, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, em caso 
de: utilização de poços ou fontes naturais; lançamento de 
efluente em corpo hídrico; construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais. Prazo: 120 dias; XV. 
Garantir a estanqueidade das unidades que compõem o 
sistema de esgotamento sanitário; XVI - Não ocupar nem 
modificar Área de Preservação Permanente - APP, sendo 
vedado: edificar, instalar equipamento e/ou materiais, 
desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à faixa de 
preservação de corpos hídricos; XVII - Atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município; XVIII - Requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 008/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017
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A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 00735.22.09.461.2016, de 10 de 
Março de 2016. 

                          RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
empresa MEMOFLEX INFORMÁTICA LTDA., inscrita no 
CNPJ sob nº 08.408.282/0001-72, localizado na Estrada 
da Cascalheira, S/N Condomínio Galpões Cascalheira, 
Galpão 21, coordenadas em UTM: 579.970E; 8.585.060S, 
inserida na poligonal da Zona de Expansão Controlada - 
ZEC 2, Macrozona AB-ZU.4, distrito de Abrantes, 
Camaçari-BA, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de 
janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro 
de 2008, com a atividade de fabricação de mídias virgens, 
magnéticas, ópticas, embalagem de material plástico e 
comércio CDs, DVDs, fitas e discos. Esta Licença está 
sendo concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a 
unidade industrial de acordo com o projeto apresentado a 
este órgão, devendo a empresa atuar de forma preventiva, 
em relação aos riscos referentes ao homem e ao meio 
ambiente, buscando soluções baseadas em tecnologias 
limpas; II – implantar Programa de Educação Ambiental - 
PEA, para os funcionários da empresa, contemplando: a) 
regras básicas de segurança, a serem implantadas nas 
atividades desenvolvidas; b) importância da utilização 
correta de EPI, como medida de proteção à saúde; c) 
minimização de resíduos, priorizando reuso e reciclagem; 
d) treinamento para situação de emergência; III - adotar 
normas de segurança, higiene industrial e saúde 
ocupacional nas áreas da produção, de armazenamento e 
expedição; IV - implantar e manter em condições 
adequadas de funcionamento o sistema de proteção 
contra incêndio da suas instalações e do condomínio, 
conforme estabelecido na Norma Regulamentadora NR - 
23 do Ministério do Trabalho e Emprego; V – promover 
periodicamente junto aos funcionários, a realização de 
programas de educação ambiental e de treinamento 
quanto à aplicação do: a) Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sól idos - PGRS; b) Programa de 
Gerenciamento de Risco - PGR; c) Plano de Emergência 
Ambiental - PEA; d) Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA, buscando sempre a redução do grau 
de riscos; VI - dar continuidade ao Programa de Saúde e 
Segurança no Trabalho e Plano de Emergência Ambiental, 
compartilhado com a unidade industrial: a) eliminação das 
fontes de risco: b) controle dos riscos na fonte: c) controle 
dos riscos no meio ambiente do trabalho; d) adoção de 
medidas de proteção individual, incluindo diminuição do 
tempo de exposição; e) utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI; VII - apresentar à SEDUR, 
quando do requerimento de renovação desta licença, a 
documentação comprobatória dos resultados obtidos e 
atualização dos planos e programas da empresa; VIII - 
armazenar temporariamente os resíduos sólidos em área 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada, de acordo com a classe do 

resíduo, atendendo aos critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11.1 7 4, para o armazenamento 
dos resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os da 
NBR 12.235, para armazenamento de resíduos classe I e 
encaminhá-los posteriormente para destinação final, em 
instalações com licença ambiental para tal fim; IX - no caso 
de resíduo classe I, requerer ao INEMA a competente 
Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos - ATRP; 
X – acondicionar adequadamente e enviar para 
tratamento e/ou disposição, os resíduos perigosos 
gerados em decorrência das operações, em instalação 
devidamente licenciada, e requerer do transportador a 
competente Declaração de Transporte de Resíduos 
Perigosos - DTRP; XI - destinar os resíduos oleosos, a 
serem gerados na manutenção dos equipamentos, para 
empresas de rerefino devidamente licenciadas; XII - 
manter em seus arquivos documentação comprobatória 
de produtos movimentados, contemplando relação, 
quantidade, origem e destino, para fins de fiscalização; XIII 
- cumprir os requisitos estabelecidos na NR - 11, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, relacionados à 
movimentação e armazenagem de materiais; XIV - 
promover, no prazo de 60 dias, a sinalização horizontal e 
vertical das vias internas da empresa, áreas de manuseio 
de produtos, áreas de estocagem de materiais, conforme 
padrão legalmente estabelecido; XV - manter os 
dispositivos de sinalização em perfeito estado de 
conservação; XVI - manter rótulos com a composição, 
recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo 
correspondente, nos materiais e substâncias 
empregados, manipulados ou transportados no local de 
trabalho; XVII - fornecer obrigatoriamente aos funcionários 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI adequados e 
compatíveis com o exercício de suas funções e fiscalizar o 
seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; XVIII - comunicar de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou 
ação resultante das atividades desenvolvidas, que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente; XXIX - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 
2008.

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

Art. 3.º Esta Licença, bem como, cópias dos documentos 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser 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 E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 009/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01993.22.09.461.2016, de 19 de julho 
de 2016,

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, ao 
interessado VIVÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME, 
inscrito no CNPJ sob n° 18.056.190/0001-24, com sede na 
Avenida Rene Montenegro de Almeida, s/n°, Galpão 08, 
Bairro Montenegro, Distrito Sede, Camaçari/BA, 
localizado nas coordenadas UTM fuso 24 S 575.149 E; 
8.592.582 S, inserido na poligonal da Zona de Expansão 
Controlada – ZEC 4, Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei 
Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal 
n° 913, de 03 de setembro de 2008, funcionando com a 
atividade de gerenciamento de resíduos não perigosos, 
classe II ,  envolvendo a coleta, segregação, 
acondicionamento, transporte e destino final, numa área 
total do galpão de 180,00 m², nesse mesmo local e 
município, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - apresentar num prazo 
de trinta dias: a) Atestado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiro ou Parecer Técnico da Defesa Civil, aprovando 
o projeto de segurança e combate a incêndio; b) o Alvará 
de Habite-se do condomínio de galpões, conforme consta 
o Processo Administrativo 03609.22.09.0008.2016; II - 
cumprir os condicionantes estabelecidos na Licença por 
Adesão e Compromisso – LAC, Certificado n° 
2016.001.002126/LAC, referentes à atividade de 
Transporte de Produtos Classe e/ou Resíduos Perigosos 
e de Serviços de Saúde; III - operar a unidade industrial de 
acordo com o projeto apresentado, devendo a empresa 
atuar sempre de forma a minimizar os impactos e visando: 
a) evitar desperdícios e reduzir consumo de matéria-
prima, energia e recursos naturais, atuando sempre de 
forma preventiva em relação aos riscos às pessoas e ao 
meio ambiente e fundamentado em tecnologias mais 
limpas; b) priorizar a não geração, a redução, a 
reutilização e a reciclagem dos resíduos; IV - acondicionar 
os resíduos sólidos destinados à armazenagem provisória 
em área reservada, dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo com 
a classe do resíduo, atendendo os critérios de 
armazenamento das normas técnicas da ABNT n° 
11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992; V - acondicionar 
adequadamente e destinar os resíduos perigosos classe I 
para tratamento e destinação final em instalações 
devidamente licenciadas, e requerer do transportador a 
competente Declaração de Transporte de Resíduos 

Perigosos (DTRP), conforme o disposto no Decreto 
Estadual n° 14.024/2012; VI - apresentar, quando do prazo 
de renovação desta licença: a) Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), regulamentado 
pela NR nº 07 do Ministério do Trabalho e Emprego, que 
estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como 
empregados; b) Programa de Gerenciamento de Risco 
(PGR) do empreendimento, de acordo com a Resolução 
CEPRAM n° 3.965/2009, que estabelece os critérios de 
exigibilidade e fornece os subsídios para a elaboração; VII 
- manter atualizado: o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS), o Programa de Educação 
Ambiental (PEA), Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e o Plano de Emergência Ambiental – 
PEA proposto para o empreendimento; VIII - cumprir os 
requisitos estabelecidos nas normas regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter 
em condições adequadas de funcionamento o sistema de 
proteção contra incêndio, da NR - 23; b) promover a 
utilização adequada dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as 
máquinas e equipamentos, da NR - 11; IX - direcionar os 
efluentes domésticos para fossa séptica, de acordo com a 
norma técnica da ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 
1997, mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; X - comunicar, de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou 
ação resultante das atividades desenvolvidas que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XI - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XII - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município; XIII - é considerada infração ambiental 
passível de multa descumprir prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024, de 2012 e suas alterações; XIV - em 
caso de impacto negativo ao meio ambiente decorrente da 
implantação e/ou operação da atividade, a empresa estará 
sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XV - 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 à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.

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

Art. 4.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.
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GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 010/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE SESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01750.22.09.461.2016, de 30 de 
junho de 2016, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 1 (um) ano, à empresa 
METALIMPEX DO NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ 
sob nº 20.129.936/0001-24, com sede na Rua D, Quadra 
S, Lote 09, Poloplast, Distrito Sede, Camaçari/BA, nas 
coordenadas UTM 575.900 E; 8.596.730 S, inserida na 
poligonal da Zona de Transformação, Comércio e Serviços 
- ZTCS, Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 
866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 
de setembro de 2008, para funcionar com a atividade de 
transporte, e prensa de materiais metálicos (sucatas), com 
capacidade produtiva instalada de 150 ton/dia, numa área 
total de 8.862,50 m², nesse mesmo local e município, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - apresentar no prazo de 
trinta dias, Projeto Aprovado pela Embasa do sistema de 
esgotamento sanitário (fossa séptica) adotado e 
executado; II – no prazo de noventa dias: a) acondicionar 
adequadamente os materiais do processo produtivo 
(sucatas), destinados à armazenagem provisória, em área 
reservada e piso impermeabilizado, devidamente 
sinalizada de acordo com a classe do produto/resíduo, 
atendendo os critérios de armazenamento das Normas 
Técnicas da ABNT n° 11.174/1990 e n° 12.235/1992; b) 
dotar a infraestrutura física da área de prensagem de 
materiais (sucatas) com contenção lateral para fins de 
evitar eventuais vazamentos; III - agir sempre de forma 
sustentável visando evitar desperdícios e reduzir consumo 
de matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
pessoas e ao meio ambiente, fundamentado em 
tecnologias mais limpas e visando priorizar a não geração, 
a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; IV - 
manter e atualizar os programas coletivos relacionados à 
saúde, higiene, segurança operacional para os 
trabalhadores, conforme o estabelecido nas normas 
regulamentadoras (NR) de segurança e saúde no trabalho 
do Ministério do Trabalho e Emprego, e: a) manter em 
condições adequadas de funcionamento o sistema de 

proteção contra incêndio, NR - 23; b) promover a utilização 
adequada dos equipamentos de proteção individual, NR - 
06; c) cumprir os requisitos estabelecidos na NR - 11 
relacionada à movimentação e armazenagem de 
materiais; V - promover periodicamente junto aos 
funcionários, a realização de programas de educação 
ambiental e de treinamento de segurança, quanto a 
aplicação dos programas e planos da empresa, e 
apresentar à SEDUR quando do requerimento de 
renovação desta licença a documentação comprobatória, 
acompanhada dos resultados obtidos; VI - acondicionar 
adequadamente e destinar os resíduos perigosos classe I 
para tratamento e destinação final em instalações 
devidamente licenciadas, e requerer do transportador a 
competente Declaração de Transporte de Resíduos 
Perigosos (DTRP), conforme o disposto nas leis vigentes; 
VII - acondicionar os resíduos sólidos em recipientes 
fechados, em área coberta e piso impermeabilizado, 
mediante a instalação de baias, e conforme estabelecido 
na norma regulamentadora ABNT NBR 10004:2004, 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas ou recolhimento pelo serviço de limpeza 
pública municipal; VIII - direcionar adequadamente os 
efluentes domésticos para fossa séptica, de acordo com a 
Norma Técnica da ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 
1997, mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; IX - promover a 
sinalização horizontal e vertical das vias internas da 
empresa, áreas de carga e descarga, conforme padrão 
legalmente estabelecido, mantendo os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; X - 
realizar vistorias periódicas nas caixas de drenagem 
pluvial mantendo-as sempre limpas, desobstruídas e 
devidamente identificadas; XI - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XII – é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir 
prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Anexo VI do Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; XIII - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste município; XIV - comunicar, de imediato à SEDUR, a 
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XV - quando da renovação da licença 
ambiental, apresentar à SEDUR o Relatório de Auto-
Avaliação para o Licenciamento Ambiental – ALA; XVI 
- 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 à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 011/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

' ' D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de uma área, medindo 
8.495,90m², desmembrada da maior porção 
do lugar denominado GRAMA, Vilas de 
Abrantes, Distrito de Abrantes, Camaçari, 
Bahia,  em 06 (seis)  novas áreas 
denominadas: ÁREA A1 com 3.960,30m², 
Área A2 com 1.533,24m², Área A3 com 
700,00m², Área A4 com 527,60m², Área A5 
com 290,76m² e Área A6 com 1.484,00m²''. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 4.245, de 20 de junho de 
2006, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
12502/2015, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área, 
medindo 8.495,90m² área, medindo 8.495,90m², 
desmembrada da maior porção do lugar denominado 
GRAMA, Vilas de Abrantes, Distrito de Abrantes, 
Camaçari, Bahia, em 06 (seis) novas áreas denominadas: 
ÁREA A1 com 3.960,30m², Área A2 com 1.533,24m², Área 
A3 com 700,00m², Área A4 com 527,60m², Área A5 com 
290,76m² e Área A6 com 1.484,00m².

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de JOÃO MANOEL DE SANTANA FILHO, 
brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 094.591.905-68, 
portador da Célula de Identidade n° 1.693.658-74 
SSP/BA, conforme registro no Cartório do 1° Oficio de 
Imóveis da Comarca de Camaçari – Bahia, sob a matrícula 
de n° 4226. 

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

ÁREA ORIGINAL

LIMITES e CONFRONTANTES: A Área original possui 
33,00m de frente para a Rua Jardim Saboande; 32,19m de 
fundo com terrenos de propriedade de terceiros; 260,61m 
lado direito com terreno de propriedade do Sr. 
ADALBERTO DE TAL e SR. LEONIDIO MANOEL DE 
SANTANA; 260,61m de lado esquerdo com terreno de 
propriedade da Sra. GUIOMAR SANTANA DOS PASSOS 
e Rua A, perfazendo uma área total de 8.495,90m².

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento ficarão 
assim descritas e caracterizadas:

ÁREA 01

LIMITES e CONFRONTANTES: A área denominada de 
Área A1 resultante do desmembramento da área original, 
nos termos desta Portaria, possui: 123,03m de frente com 
terrenos de propriedade da Sra. GUIOMAR SANTANA 
DOS PASSOS e Rua A; 123,03 m de fundo com terreno de 
propriedade do Sr. ADALBERTO DE TAL:32,19 m do lado 
direito com terreno de propriedade IMANOL EUSTASIO 
HERNANDEZ MARIN (CONDOMINIO RESIDENCIAL 
VILA PALMA), já desmembrado na matricula nº 4226 – 
M.4226, AV 24; 32,19m do lado esquerdo com terrenos de 
propriedade de terceiros, perfazendo uma área total de 
3.960,30m².

ÁREA 02

LIMITES e CONFRONTANTES: A área denominada de 
Área A2, já desmembrada na matricula nº 4226 – AV 24, 
possui: 48,65m de frente para a Rua A; 48,65m de fundo 
com terreno de propriedade do SR. LEONIDIO MANOEL 
DE SANTANA; 30,84m do lado direito com Área A2; 
32,19m do lado esquerdo com A1, perfazendo uma área 
total de Área 1.533,24 m2.

ÁREA 03

LIMITES e CONFRONTANTES: A área denominada Área 
A3, resultante do desmembramento da área original, nos 
termos desta Portaria, possui: 24,13m de frente para a 
Rua A; 24,73m de Fundo com terreno de propriedade do 
SR. LEONIDIO MANOEL DE SANTANA; 30,48m de lado 
direito com a Área A3; 30,84m do lado esquerdo com 
terreno de propr iedade IMANOL EUSTASIO 
HERNANDEZ MARIN (CONDOMINIO RESIDENCIAL 
VILA PALMA), já desmembrado na matricula nº 4226 – 
M.4226, AV 24, perfazendo uma área total de Área 
700,00m2.

ÁREA 04

LIMITES e CONFRONTANTES: A área denominada Área 
A4, resultante do desmembramento da área original, nos 
termos desta Portaria, possui: 16,14m de frente para a 
Rua A; 16,14m de Fundo com terreno de propriedade do 
SR. LEONIDIO MANOEL DE SANTANA; 30,48m de lado 
direito com terreno de propriedade do Condomínio 
LAMPEDUZA, já desmembrado na matricula nº 4226 – 
AV20; 30,48m de lado esquerdo com a Área A3, 
perfazendo uma área total de 527,60m². 

ÁREA 05

LIMITES e CONFRONTANTES: A área denominada de 
Área A5, já desmembrada na matricula nº 4226 – AV 20, 
possui: 9,53m de frente para a Rua A; 9,53m de Fundo 
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com terreno de propriedade do SR. LEONIDIO MANOEL 
DE SANTANA; 30,48m de lado direito com terreno de 
propriedade do Condomínio LAMPEDUZA, já 
desmembrado na matricula nº 4226 – AV18; 30,48m de 
lado esquerdo com a Área A4, perfazendo uma área total 
de Área 290,76 m2.

ÁREA 06

LIMITES e CONFRONTANTES: A área denominada de 
Área A6, já desmembrada na matricula nº 4226 – AV 18, 
possui: 33,00m de frente para a Rua Jardim Saboande; 
30,48m de fundo a área já desmembrado na matricula nº 
4226 – AV20; 39,12m de lado direito com terreno de 
propriedade do SR. LEONIDIO MANOEL DE SANTANA; 
54,39 m de lado esquerdo com a Rua A, perfazendo uma 
área total de Área 1.484,00 m2

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

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
        
GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 012/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada 
pela Resolução CEPRAM Nº 4.420 de 27 de novembro de 
2015 e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo nº 17.815/2015, de 22 
de outubro de 2015,

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA S/A., inscrita no CNPJ sob nº 
27.093.558/0004-64, localizado no Via Parafuso (BA 535), 
Parafuso, Camaçari-Ba, nas coordenadas UTM 
8589106;99 E/574440,01 S, inserida na poligonal da Zona 
de Expansão de Comércio e Serviços – ZECS 2, conforme 
PDDU, Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008 e Lei 
Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, para a 
atividade de montagem e desmontagem de andaimes, 
serviços de pintura de edifícios, tratamento térmico, 
acústico ou de vibração aluguel de andaimes, com área 
total de 36.072,32m² e área construída de 4.415,29 m². 
Esta licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 

 

condicionantes: I - operar a unidade industrial de acordo 
com o projeto apresentado a este órgão, devendo a 
empresa atuar sempre de forma preventiva em relação 
aos riscos referentes ao homem e ao meio ambiente, 
buscando soluções baseadas em tecnologias limpas; II – 
Executar e promover periodicamente o junto aos 
funcionários, o Programa de Educação Ambiental, e 
treinamento quanto à aplicação do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólido - PGRS, Programa de 
Gerenciamento de Risco – PGR, Plano de Atendimento às 
Emergências - PAE e Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA; III - direcionar os efluentes 
domésticos, para fossa séptica com sumidouro, de acordo 
com a Norma Técnica NBR-7229 da ABNT; IV - manter em 
seus arquivos, documentação comprobatória do serviço 
de limpeza; V - instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistema de tratamento 
de efluente doméstico e promover a limpeza dos mesmos 
com empresas certificadas, bem como, destinar o efluente 
coletado somente para unidades de tratamento licenciada; 
VI - armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obras, para serem 
coletados pela Limpeza Pública de Camaçari – LIMPEC; 
VII - na conclusão da obra, remover todas as instalações 
do canteiro e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; VIII - adotar normas de segurança, higiene 
industrial e saúde ocupacional nas áreas da produção, de 
armazenamento e expedição; IX - Implantar e manter em 
condições adequadas de funcionamento o Sistema de 
Proteção Contra Incêndio, conforme estabelecido na 
Norma Regulamentadora NR-23 do Ministério do Trabalho 
e Emprego; X - realizar treinamento com os funcionários 
para situação de emergência; XI - adotar os critérios e 
procedimentos de segurança, conforme estabelecido na 
Norma Regulamentadora a NR 18 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, necessários para a gestão 
adequada da atividade, disciplinando as seguintes ações, 
de forma a minimizar os impactos durante as fases de 
montagem e desmontagem dos andaimes: a) manter o 
canteiro de obras organizado, limpo e desimpedido, 
notadamente nas vias de circulação, passagens e 
escadarias; b) vistoriar diariamente, os equipamentos de 
guindar e transportar materiais e pessoas, antes do início 
dos serviços, pelo operador, conforme orientação dada 
pelo responsável técnico do equipamento, atendidas as 
recomendações do manual do fabricante, devendo ser 
registrada a vistoria em livro de inspeção do equipamento; 
c) promover aos operários treinamentos admissional e 
periódico; d) promover proteção adequada durante o uso 
das máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de 
ruptura de suas partes móveis, projeção de peças ou de 
partículas de materiais; utilizar na confecção dos 
andaimes (construção de escadas, rampas e passarelas) 
madeira de boa qualidade, seca, sem apresentar nós e 
rachaduras que comprometam a sua resistência, sendo 
proibido o uso de pintura que encubra imperfeições e o 
piso de trabalho com forração completa, antiderrapante, 
nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente; 
e) adotar medidas de Proteção contra Quedas de Altura; f) 
uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual 
– EPI, específico para a atividade executada, com a devida 
sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho 
pelos funcionários da obra; g) implantar, de imediato, 
placas de sinalização e advertência, em pontos 
estratégicos da área, para alertar quanto ao tráfego de 
máquinas e veículos pesados e quanto a risco de queda e 
contra perigo de contato ou acionamento acidental com 
partes móveis das máquinas e equipamentos; XII -  
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armazenar e estocar os materiais, de modo a não 
prejudicar o trânsito de pessoas e de trabalhadores, a 
circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de 
combate a incêndio, não obstruir portas ou saídas de 
emergência e não provocar empuxos ou sobrecargas nas 
paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além do 
previsto em seu dimensionamento;  XIII - fazer o controle 
do nível de ruídos, por tempo de exposição dos 
funcionários da empresa, para que o mesmo permaneça 
dentro dos limites aceitáveis, observando a NR15/1978; 
XIV - implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos – PGRS, conforme apresentado à CMA/SEDUR;      
destinar todos os resíduos (equipamentos eletrônicos 
defeituosos, estopas, lâmpadas fluorescentes, papel de 
escritório, resíduos oleosos passíveis de serem gerados 
na manutenção/lubrificação de equipamentos), para 
unidades de reaproveitamento ou reciclagem, 
dev idamen te  l i cenc iadas ;  XV -  a rmazena r  
temporariamente os resíduos sólidos em área reservada, 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11.174, para o armazenamento dos 
resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os da NBR 
12.235 , para armazenamento de resíduos classe I; XII - 
encaminhar os resíduos de classe I e classe II para 
destinação final em instalações com licença ambiental 
para tal fim e, no caso de resíduos classe I, requerer ao 
INEMA a competente Autorização de Transporte de 
Resíduos Perigosos - ATRP; XVI – priorizar o reuso e a 
reciclagem; XVI - manter atualizado e executar o PPRA, 
buscando sempre que preciso a redução do grau dos 
riscos ambientais; XVIII - apresentar, no prazo de 90 dias, 
outorga, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, em caso 
de utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluente em corpo hídrico, construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; XIX - apresentar à 
SEDUR, quando do requerimento de renovação desta 
licença, a documentação comprobatória dos resultados 
obtidos e atualização dos planos e programas da 
empresa; comunicar de imediato à SEDUR a ocorrência 
de qualquer acidente ou ação, resultante das atividades 
desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XX - é vedado, 
ocupar, modificar, edificar, instalar equipamentos e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano 
em Área de Preservação Permanente - APP, conforme 
estabelece a legislação ambiental vigente; XXI - 
requerer previamente à SEDUR a competente Licença, no 
caso de alteração do projeto apresentado, conforme Art. 
45 °, inciso IV da Lei N° 10.431, de 20 de dezembro de 
2006.

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

Art. 3.º Esta Licença, bem como cópias dos documentos 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser 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 E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 013/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

“Retifica a Portaria de nº. 078/2016, 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  
0498.22.09.461.2016, na forma que indica”. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso das competências que lhe foram atribuídas pelos 
Decretos nº. 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 
e ainda no Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro 
de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo 

oAdministrativo n . 0498.22.09.461.2016 de 22 de fevereiro 
de 2016, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Retificar a Portaria de nº. 078/2016 de 25 de 
fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial de 29 de 

ojulho de 2016, referente ao Processo Administrativo n . 
0498.22.09.461.2016.

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...], à empresa 
CAMAÇARI VILLE URBANISMO SPE LTDA., inscrita no 
CNPJ sob n° 21.147.923/0001-40, com sede na Avenida 
Luis Eduardo Magalhães, n° 3091, Loja 10, Cabula, 
Salvador-BA, para a implantação de um empreendimento 
habitacional, do tipo urbanização integrada, destinado ao 
Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, 
numa área total de 68.452,98 m², localizada no 
Loteamento Parque Nascente do Capivara, Quadra 2A, 
Distrito Sede, Camaçari-BA, nas coordenadas UTM 
577.013E; 8.595.258S, inserido na poligonal da Zona de 
Expansão Prioritária - ZEP 2, Macrozona CA-ZU.1, 
conforme PDDU, Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 
2008 e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008. O 
empreendimento é composto por 248 unidades 
residenciais do tipo casas, distribuídas em 10 
quadras, área de lazer com salão de festas, parque 
infantil, quiosque, churrasqueira, piscina, quadra de 
esportes e equipamentos condominiais, guarita e 
depósito de lixo […].

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, [...], à empresa CAMAÇARI VILLE 
URBANISMO SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 

.
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21.147.923/0001-40, com sede na Avenida Luis Eduardo 
Magalhães, n° 3091, Loja 10, Cabula, Salvador-BA, para a 
implantação de um empreendimento habitacional, do tipo 
urbanização integrada, destinado ao Programa do 
Governo Federal Minha Casa Minha Vida, numa área 
total de 68.452,98 m², localizada no Loteamento Parque 
Nascente do Capivara, Quadra 2A, Distrito Sede, 
Camaçari-BA, nas coordenadas UTM 577.013E; 
8.595.258S, inserido na poligonal da Zona de Expansão 
Prioritária - ZEP 2, Macrozona CA-ZU.1, conforme PDDU, 
Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008 e Lei 
Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008. O 
empreendimento é composto por 253 unidades 
residenciais do tipo casas, distribuídas em 10 
quadras, área de lazer com salão de festas, parque 
infantil, quiosque, churrasqueira, piscina, quadra de 
esportes e equipamentos condominiais, guarita e 
depósito de lixo […].

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 014/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 02442.22.09.461.2016, de 25 de 
agosto de 2016, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, ao 
interessado KYZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 
- ME., inscrito no CNPJ sob nº 25.381.457/0001-14, com 
sede no Loteamento Parque Residencial Coronel Antônio 
Félix Martins, Lotes 02 e 03, Quadra 46-B, Parque Verde, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 572.960 E; 
8.593.960 S, inserido na poligonal da Zona de Ocupação 
Consolidada – ZOCON 8, Macrozona CA-ZU.1, conforme 
Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei n° 
Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, para o 
funcionamento da atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores (gasolina 
comum, etanol e óleo diesel), com comércio de óleo 
lubrificante e serviços de troca de óleo, com capacidade de 
armazenamento de combustíveis líquidos de 30 m³, numa 
área total de 1353,00 m², nesse mesmo local e município, 

mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - garantir a qualidade do 
combustível comercializado e adquirir combustíveis 
automotivos de distribuidoras autorizadas, manter no 
posto o livro de movimentação de combustíveis para fins 
de fiscalização; II - operar a unidade conforme o disposto 
nas Normas Técnicas da ABNT para postos de 
combustíveis e resoluções da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); III - 
manter em condições adequadas de funcionamento: a) os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, derramamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações de 
acordo com as Normas Técnicas da ABNT; b) o Sistema 
de Proteção Contra Incêndio, conforme estabelecido em 
Norma Regulamentadora NR – 23 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; IV - apresentar, no prazo de cento 
e oitenta dias: a) os resultados das análises 
laboratoriais, para os parâmetros BTEX, PAHs, TPH, 
VOC's e óleos e graxas, na água e no solo, informando 
o nível de água nos poços amostrados e apresentando 
os laudos assinados por profissional habilitado; b) os
esultados das análises de caracterização dos 

efluentes destinados à caixa separadora água/óleo; V - 
manter e sempre atualizar: a) os programas coletivos 
relacionados à saúde e à segurança dos trabalhadores, 
priorizando sempre a eliminação e controle da fonte de 
risco, incluindo diminuição do tempo de exposição e 
utilização de equipamentos de proteção individual, e 
implementar treinamento sistemático com os funcionários 
para a aplicação dos programas propostos, tais como: 
Programa de Educação Ambiental, Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, Programa 
de Emergência Ambiental - PEA, Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais – PPRA, Programa de 
Gerenciamento de Risco – PGR; b) os relatórios de 
manutenção preventiva nos equipamentos quanto a 
inspeção da integridade física e estanqueidade dos 
tanques e linhas, e o plano de contingência para situações 
de perigo e emergência; VI - manter em perfeito 
funcionamento as caixas separadoras de água e óleo e 
encaminhar o material recolhido para empresas 
licenciadas, a fim de que seja dada a disposição final 
adequada, mantendo o controle da nota fiscal 
correspondente; VII - é vedado quaisquer interligações 
com outras instalações prediais do sistema de 
esgotamento de águas pluviais, a instalação predial de 
águas pluviais se destina exclusivamente ao recolhimento 
e condução das águas pluviais, conforme ABNT NBR 
10844:1989; VIII - armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes fechados e em área coberta, encaminhando-
os para reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal, 
desde que não estejam contaminados por óleo ou 
produtos químicos; IX - atender o disposto na Resolução 
CONAMA nº 362, de 2005, alterada pela Resolução nº 
450, de 2012, quanto aos resíduos de óleo lubrificante 
usado ou contaminado, em especial os artigos 17 e 18 
desta resolução, e: a) manter para fins de fiscalização, os 
documentos comprobatórios de compra de óleo 
lubrificante acabado e os Certificados de Coleta de óleo 
lubrificante usado ou contaminado, pelo prazo de cinco 
anos; b) promover, previamente a reciclagem ou descarte 
das latas metálicas ou embalagens plásticas de 
lubrificantes e aditivos, o completo escoamento e sua 
inutilização, através de perfuramento e amassamento; c) 
acondicionar o óleo lubrificante usado ou contaminado 
proveniente das operações em tambores ou bombonas, 

  
r
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a r m a z e n a d o s  e m  á r e a  c o b e r t a  c o m  p i s o  
impermeabilizado, provido de contenção para eventuais 
vazamentos, e encaminhar para empresa de rerrefino, 
devidamente autorizada pelo órgão regulador da indústria 
do petróleo para a atividade de rerrefino e licenciada pelo 
órgão ambiental competente; X - acondicionar e enviar 
para tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos 
gerados em decorrência das operações de 
armazenamento e manipulação de produtos 
combustíveis, em instalação devidamente licenciada; XI - 
não utilizar tanques recuperados em instalações 
subterrâneas, mesmo que jaquetados; XII - manter em 
local visível e de fácil acesso à Ficha de Informação de 
Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, dos produtos 
químicos utilizados no estabelecimento; XIII – na falta de 
estanqueidade das bombas de abastecimento, é 
obrigatória a utilização de câmara de contenção 
impermeável que impede o contato direto do produto 
vazado com o solo; XIV – é considerada infração 
ambiental descumprir prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024, 
de 2012 e suas alterações; XV - em caso de impacto 
negativo ao meio ambiente decorrente da implantação 
e/ou operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento de 
suas atividades; XVI - comunicar imediatamente a 
SEDUR, quanto a ocorrência de vazamentos ou 
acidentes, promovendo a remediação das áreas 
contaminadas; XVII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 015/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 

 

foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 12.439/2012, de 29 de junho de 2012,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃ,O, válida pelo prazo de quatro anos à 
KAUTEX TEXTRON DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ 
sob nº 00.891.935/0003-77, com sede na Rua dos 
Polímetros, 2000, Área Industrial Leste, Polo Industrial de 
Camaçari, no município de Camaçari, para produção e 
montagem anual de 300.000 unidades de reservatórios de 
combustíveis, tubos de alimentação de combustíveis, 
reservatórios de água e dutos de ar para veículos, nas 
coordenadas geográficas em décimo de grau Lat./Long.: 
38,27828 / 12,6754, nesse mesmo local e município, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - operar a unidade industrial 
de acordo com o projeto apresentado a este órgão, 
devendo a empresa atuar sempre de forma preventiva 
em relação aos riscos referentes ao homem e ao meio 
ambiente, buscando sempre que possível soluções 
baseadas em tecnologias mais limpas; II – Apresentar 
no prazo de 30 dias: a) Termo de Responsabilidade 
Ambiental –TRA, conforme modelo SEDUR, assinado e 
reconhecido firma; b) Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART, do profissional devidamente habilitado 
e responsável pela elaboração de planos, programas e 
projetos (o profissional da ART verão assinar os 
planos e programas anexos no processo); III - 
promover periodicamente junto aos funcionários, 
Programa de Educação Ambiental e treinamento 
quanto aplicação do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos - PGRS, Plano de Emergência 
Ambiental - PEA e Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais - PPRA; IV - manter atualizado e executar 
o: a) Programa de Educação Ambiental; b) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, 
Programa de Gerenciamento de Risco - PGR, Plano de 
Emergência Ambiental - PEA e Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; V - adotar 
normas de segurança, higiene industrial e saúde 
ocupacional  nas  áreas da  produção,  de  
armazenamento e expedição; VI - fazer o controle do 
nível de ruídos, por tempo de exposição dos 
funcionários da empresa, para que o mesmo 
permaneça dentro dos limites aceitáveis, observando 
a NR15/1978; VII - executar periodicamente a 
manutenção preventiva dos equipamentos e sistemas de 
segurança e controle de emergências; VIII - adotar normas 
de segurança, higiene industrial e saúde ocupacional nas 
áreas da produção, de armazenamento e expedição; IX - 
fornecer obrigatoriamente aos funcionários EPI 
(equipamentos de proteção individual) adequado e 
compatível com o exercício de suas funções e 
fiscalizar o seu devido uso, conforme o estabelecido 
na NR-6 do Ministério do Trabalho e Emprego; X - 
apresentar no prazo de 60 dias o Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; XI -  
manter em condições adequadas de funcionamento o 
Sistema de Proteção Contra Incêndio, conforme 
estabelecido em Norma Regulamentadora NR – 23 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; XII – realizar 
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treinamento com os funcionários para situações de 
emergência; XIII – operar adequadamente caixas 
separadoras água e óleo, e conjunto de canaletas, nas 
áreas de lavagens das peças; XIV - encaminhar as 
águas da lavagem das peças para caixa separadora 
água e óleo; XV - realizar a caracterização dos 
efluentes destinados às caixas separadoras água-
óleo em dois pontos, cada uma, antes e depois do 
tratamento; XVI - monitorar os efluentes utilizando os 
parâmetros, pH, DQO e sólidos em suspensão; XVII - 
apresentar semestralmente à CMA/SEDUR, os 
resultados das análises realizadas, contemplando 
cálculos de eficiência de remoção de poluentes da 
caixa separadora,  além de conclusões e 
recomendações referentes aos parâmetros 
analisados; XVIII - armazenar o óleo queimado em 
tanque subterrâneo estanque ou em recipiente 
disposto em área pavimentada e coberta e 
posteriormente, encaminhá-lo para empresa de refino 
licenciada, conforme estabelecido na Resolução 
CONAMA n° 362/05; XIX - o óleo retido e coletado 
periodicamente deverá ser enviado para re-refino por 
empresas com Licença Ambiental e credenciadas pela 
ANP; XX - manter em seus arquivos, à disposição da 
fiscalização, documentação comprobatória do 
destino do óleo queimado; XXI - ficam proibidos 
quaisquer descartes de óleos usados ou 
contaminados em solos, subsolos, nas águas 
interiores, no mar territorial, na zona econômica 
exclusiva e nos sistemas de esgoto ou evacuação de 
águas residuais, estabelecida pela RESOLUÇÃO 
CONAMA nº  362 /2005 ;  XXI I  -  a rmazenar  
temporariamente os resíduos sólidos isentos de óleo 
ou produtos químicos, em recipientes fechados, e em 
área reservada, dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo os critérios de 
armazenamento estabelecidos na NBR 11.174, para o 
armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e 
não inertes) e os da NBR 12.235, para armazenamento 
de resíduos classe I; XXIII - encaminhar os resíduos de 
classe I e classe II para destinação final em instalações 
com licença ambienta! para tal fim e, no caso de 
resíduos classe I, requerer ao INEMA a competente 
Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos - 
ATRP; XXIV - destinar adequadamente os resíduos 
oleosos, gerados na manutenção dos equipamentos, 
para empresas de rerrefino devidamente licenciadas; 
XXV - promover previamente ao descarte ou 
reutilização das embalagens de lubrificantes, o 
completo escoamento dos resíduos, através de 
perfuração e amassamento, impossibilitando a sua 
reutilização, conforme normas ABNT NBR 12235 e 
NBR 11174; XXVI -  ficam proibidos quaisquer 
descartes de óleos usados ou contaminados em 
solos, subsolos, nas águas interiores, no mar 
territorial, na zona econômica exclusiva e nos 
sistemas de esgoto ou evacuação de águas residuais; 
XXVII - manter o encaminhamento dos resíduos gerados 
na empresa para disposição temporária no entreposto do 
CIFN, de acordo com o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos – PGRS e apresentar as evidências dos 
monitoramentos no Relatório Técnico ao SEDUR, no 
Relatório Técnico de Garantia Ambiental – RTGA, a 
evolução dos seguintes indicadores ambientais: a) 
recursos energéticos (consumo de energia elétrica MWH/ 
unidade produzida); b) consumo de matérias-
primas/unidade produzida (t / unidade); c) geração de 

resíduos sólidos / consumo de materais-primas; XXVIII - 
apresentar, anualmente, à CMA/SEDUR, até o último dia 
do mês de janeiro, Relatório Técnico de Garantia 
Ambiental - RTGA, contemplando:  a) resumo das 
principais ações da CTGA do ano anterior; b) os resultados 
obtidos na área de meio ambiente, de saúde ocupacional, 
de higiene e de segurança; c) relatório de cumprimento 
das condicionantes da Licença Ambiental; d) registro dos 
acidentes porventura ocorridos, suas causas e medidas 
adotadas; XXIX - encaminhar os resíduos de classe I e 
classe II para destinação final em instalações com 
licença ambienta! para tal fim e, no caso de resíduos 
classe I, requerer ao INEMA a competente Autorização 
de Transporte de Resíduos Perigosos - ATRP; XXX - 
destinar adequadamente os resíduos oleosos, 
gerados na manutenção dos equipamentos, para 
empresas de rerrefino devidamente licenciadas; XXXI 
-  apresentar no prazo de trinta dias o Programa de 
Educação Ambiental - PEA, para os funcionários da 
empresa, contemplando: a) regras básicas de 
segurança, a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas; b) importância da utilização correta de 
EPI, como medida de proteção à saúde; c) 
minimização de resíduos, priorizando reuso e 
reciclagem dos mesmos, a segregação na fonte e o 
acondic ionamento  adequado e  ações de  
sustentabilidade ambiental e; d) treinamento para 
situação de emergência; XXXII -  apresentar à SEDUR, 
quando do requerimento de renovação desta licença, 
a documentação comprobatória dos resultados 
obtidos e atualização dos planos e programas da 
empresa; XXXIII -  comunicar de imediato à SEDUR a 
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante 
das atividades desenvolvidas que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência 
do empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XXXIV - 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 à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE



PÁGINA 37PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 711 - de 05 a 11 de Fevereiro de  2017 - 

PORTARIA Nº 016/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URNAMO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 18.370/2015 de 03 de novembro de 
2015, 

RESOLVE:   

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, ao 
interessado BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS 
LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 97.422.620/0037-61, com 
sede na Avenida Comercial, s/n°, Centro, Camaçari/BA, 
localizado nas coordenadas UTM 573.706E/8.595.686S, 
inserido na poligonal da Zona Central - ZCEN, Macrozona 
CA-ZU.1, Camaçari SEDE, conforme Lei Municipal n° 866, 
de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, funcionando com a atividade de 
comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios, unidade B565 
Super Camaçari, pertencente ao Bompreço Bahia 
Supermercados Ltda, inserido em uma área total de 
3.217,00 m², nesse mesmo local e município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes:   I - operar a unidade industrial de 
acordo com o projeto apresentado, devendo a 
empresa atuar sempre de forma a minimizar os 
impactos e visando: a) evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos 
naturais, atuando sempre de forma preventiva em 
relação aos riscos às pessoas e ao meio ambiente e 
fundamentado em tecnologias mais limpas; b) 
priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; II - apresentar num prazo de 
sessenta dias: a) Atestado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiro ou Parecer Técnico da Defesa Civil, 
aprovando o projeto de segurança e combate a 
incêndio; b) Alvará da Vigilância Sanitária, aprovando 
as instalações físicas quanto ao manuseio de 
produtos alimentícios; III - manter atualizado: o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o 
Programa de Educação Ambiental (PEA), Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Plano de 
Emergência Ambiental ,  propostos para o 
empreendimento; IV - apresentar, quando do prazo de 
renovação desta licença: a) Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), regulamentado 
pela NR nº 07 do Ministério do Trabalho e Emprego, que 
estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como 
empregados; b) Programa de Gerenciamento de Risco 
(PGR) do empreendimento, de acordo com a 
Resolução CEPRAM n° 3.965/2009, que estabelece os 
critérios de exigibilidade e fornece os subsídios para a 
elaboração; V - cumprir os requisitos estabelecidos 
nas normas regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego, quanto:  a) manter em condições 
adequadas de funcionamento o sistema de proteção 
contra incêndio, regulamentado pela NR nº 23; b) 
promover a utilização adequada dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), regulamentado pela NR nº 
06; c) operar adequadamente as máquinas e 
equipamentos, regulamentado pela NR nº 11; VI - 
acondicionar os resíduos sólidos destinados à 
armazenagem provisória em área reservada, dotada 
de cobertura e piso impermeabilizado, devidamente 
sinalizada de acordo com a classe do resíduo, 
atendendo os critérios de armazenamento das 
Normas Técnicas da ABNT n° 11.174/1990 e n° 
12.235/1992; VII - acondicionar adequadamente e 
destinar os resíduos perigosos classe I para 
tratamento e destinação final em instalações 
devidamente licenciadas, e requerer do transportador 
a competente Declaração de Transporte de Resíduos 
Perigosos (DTRP), conforme o disposto no Decreto 
Estadual n° 14.024/2012; VIII - direcionar os efluentes 
domésticos para fossa séptica com sumidouro, de 
acordo com a Norma Técnica da ABNT n° 7229/1993 
versão corrigida 1997, mantendo em seus arquivos 
documentação comprobatória do serviço de limpeza; 
IX - exigir e apresentar no prazo de sessenta dias o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos 
Serviços de Saúde (PGRSS), seguindo rigorosamente as 
legislações da ANVISA RDC 306/2004 e Resolução 
CONAMA 358/2005, dos resíduos gerados na farmácia 
que se encontra na unidade B565 Super Camaçari; X - 
em caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da implantação e/ou operação da 
atividade, a empresa estará sujeita às sanções 
previstas em lei, mesmo após o encerramento de suas 
atividades; XI - comunicar, de imediato à SEDUR, a 
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante 
das atividades desenvolvidas que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência 
do empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis;  XII - atender rigorosamente aos condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo 
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIII - é considerada infração ambiental descumprir prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024, de 2012 e suas alterações; XIV - 
atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes 
e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município; XV - 
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 à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 017/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 18.375, de 03 de novembro de 2015,
 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, ao 
interessado BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS 
LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 97.422.620/0091-07, com 
sede na Avenida Radial B, s/n° Mangueiral, Camaçari/BA, 
localizado nas coordenadas UTM 572.792E/8.596.751S, 
inserido na poligonal da Zona Central - ZCEN, Macrozona 
CA-ZU.1, Camaçari SEDE, conforme Lei Municipal n° 866, 
de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, funcionando com a atividade de 
comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios, unidade B502 
Todo Dia Camaçari, pertencente ao Bompreço Bahia 
Supermercados Ltda, inserido em uma área total de 
2.679,03 m², nesse mesmo local e município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes:   I - operar a unidade industrial de 
acordo com o projeto apresentado, devendo a 
empresa atuar sempre de forma a minimizar os 
impactos e visando: a) evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos 
naturais, atuando sempre de forma preventiva em 
relação aos riscos às pessoas e ao meio ambiente e 
fundamentado em tecnologias mais limpas; b) 
priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; II - apresentar num prazo de 
sessenta dias: a) Atestado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiro ou Parecer Técnico da Defesa Civil, 
aprovando o projeto de segurança e combate a 
incêndio; b) Alvará da Vigilância Sanitária, aprovando 
as instalações físicas quanto ao manuseio de 
produtos alimentícios; III - manter atualizado: o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o 
Programa de Educação Ambiental (PEA), Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Plano de 
Emergência Ambiental ,  propostos para o 

empreendimento; IV - apresentar, quando do prazo de 
renovação desta licença: a) Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), regulamentado 
pela NR nº 07 do Ministério do Trabalho e Emprego, que 
estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como 
empregados; b) Programa de Gerenciamento de Risco 
(PGR) do empreendimento, de acordo com a 
Resolução CEPRAM n° 3.965/2009, que estabelece os 
critérios de exigibilidade e fornece os subsídios para a 
elaboração; V - cumprir os requisitos estabelecidos 
nas normas regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego, quanto:  a) manter em condições 
adequadas de funcionamento o sistema de proteção 
contra incêndio, regulamentado pela NR nº 23; b) 
promover a utilização adequada dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), regulamentado pela NR nº 
06; c) operar adequadamente as máquinas e 
equipamentos, regulamentado pela NR nº 11; VI - 
acondicionar os resíduos sólidos destinados à 
armazenagem provisória em área reservada, dotada 
de cobertura e piso impermeabilizado, devidamente 
sinalizada de acordo com a classe do resíduo, 
atendendo os critérios de armazenamento das 
Normas Técnicas da ABNT n° 11.174/1990 e n° 
12.235/1992; VII - acondicionar adequadamente e 
destinar os resíduos perigosos classe I para 
tratamento e destinação final em instalações 
devidamente licenciadas, e requerer do transportador 
a competente Declaração de Transporte de Resíduos 
Perigosos (DTRP), conforme o disposto no Decreto 
Estadual n° 14.024/2012; VIII - direcionar os efluentes 
domésticos para fossa séptica com sumidouro, de 
acordo com a Norma Técnica da ABNT n° 7229/1993 
versão corrigida 1997, mantendo em seus arquivos 
documentação comprobatória do serviço de limpeza; 
IX - exigir e apresentar no prazo de sessenta dias o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos 
Serviços de Saúde (PGRSS), seguindo rigorosamente as 
legislações da ANVISA RDC 306/2004 e Resolução 
CONAMA 358/2005, dos resíduos gerados na farmácia 
que se encontra na unidade B502 Todo Dia Camaçari; X 
- em caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da implantação e/ou operação da 
atividade, a empresa estará sujeita às sanções 
previstas em lei, mesmo após o encerramento de suas 
atividades; XI - comunicar, de imediato à SEDUR, a 
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante 
das atividades desenvolvidas que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência 
do empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis;  XII - atender rigorosamente aos condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo 
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIII - é considerada infração ambiental descumprir prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024, de 2012 e suas alterações; XIV - 
atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes 
e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município; XV - 
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.
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Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 018/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 18.722/2013, de 26 de setembro de 
2013,

RESOLVE:    
                                                                                                                                                                                                                                       

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
empresa CLARO S.A., inscrita no CNPJ sob nº 
40.432.544/0081-21, com sede na Avenida Tancredo 
Neves, n° 450, Caminho das Árvores, Salvador/BA, para
funcionar com a atividade de telefonia móvel celular, com 
Estações Rádio Base – ERB de BACAR 26 D e 
equipamentos de telefonia sem fio, com uma potência 
efetivamente irradiada, por cada um dos setores, de 
aproximadamente 58,43 dBm, numa área total de 16,00 
m², localizada no Hotel Vila Galés, Distrito de Monte 
Gordo, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 602193.92E; 
8602544.96S, inserida na Área de Proteção Ambiental – 
APA, Lagoas de Guarajuba, na poligonal da Zona de 
Interesse Turístico - ZIT.2, da Macrozona MG-ZU.4, 
Itacimirim, Camaçari-BA, conforme PDDU, Lei Municipal 
nº 866, de 11 de janeiro de 2008 e Decreto Municipal n° 
5.381, de 24 de abril de 2013. Esta licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - operar o 
empreendimento conforme Norma Técnica NT- 02/03 

 

aprovada pela Resolução CEPRAM n° 3190, de 12 de 
setembro de 2003, que dispõe sobre o processo de 
licenciamento ambiental de estações rádio base e de 
equipamentos de telefonia sem fio; II - atender às 
disposições contidas na Resolução ANATEL n° 303, de 2 
de julho de 2002, que aprova o regulamento sobre 
limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos na faixa de radiofrequências entre 9kHz 
e 300GHz e na Lei n° 11.934, de 05 de maio de 2009; III – a 
torre deverá ter área de proteção delimitada, de forma a 
impedir o acesso de pessoas e animais; IV – implantar 
placa de sinalização, com advertência de exposição à 
radiação eletromagnética, informando as distâncias de 
afastamento mínimo recomendado e os números de 
telefones gratuitos, para contato com a operadora, a 
Agência Nacional de Telecomunicação - ANATEL e a 
SEDUR; V - a ERB deverá dispor de sistema de proteção 
contra as descargas atmosféricas, conforme a NBR 5.419 
e suas revisões; VI - na área de influência da ERB, 
considerando os usos existentes ou a serem instalados, 
atender os seguintes padrões: a) em hospitais, creches, 
escolas, centros comerciais e clínicas médicas que 
utilizam equipamentos suscetíveis a interferências 
eletromagnéticas, o nível de radiação não poderá 
ultrapassar os seguintes valores: 1,94 V/m ou 0,01 W/m²; 
b) em qualquer unidade habitacional, o nível de radiação 
não poderá ultrapassar os seguintes valores: 9,0 V/m ou 
0,21 W/m²; c) a instalação da ERB e equipamentos de 
telefonia sem fio, deverá respeitar a distância mínima de 
dois metros, medidos do ponto mais próximo do pé da 
torre, até qualquer limite do terreno ou unidade habitável; 
d) a empresa responsável pelo serviço de telefonia deverá 
fornecer aos responsáveis pelo imóvel, material 
informativo (cartilhas/cartazes/panfletos, etc.) sobre o 
perigo da exposição à radiação eletromagnética, quando 
da permanência de pessoas nas proximidades da antena; 
VII - previamente à implantação da ERB, a empresa 
deverá desenvolver Programa de Educação Ambiental - 
PEA para a comunidade local, sobre os possíveis efeitos 
da exposição à radiação eletromagnética, com 
informações sobre a atividade da estação, perigos de 
permanência de pessoas nas proximidades das antenas e 
número telefônico para que a comunidade possa dirimir 
suas dúvidas; VIII - as medições para avaliação das 
radiações deverão ser realizadas dentro da faixa de 100 
KHz a 3 GHz, caso o valor medido esteja acima do 
especificado, deverão ser tomadas medidas para 
adequação à faixa de operação utilizada pela empresa; IX 
- atender à Norma Técnica, quanto à emissão de ruídos, 
NT-001/95, aprovada pela Resolução CEPRAM n° 1150, 
de 24 de novembro de 1995, e a NBR 10151 de 2000 
versão corrigida de 2003;   X - respeitar as Áreas de 
Preservação Permanente – APP existentes na área do 
empreendimento, conforme definidas em legislação 
específica, mantendo as distâncias mínimas legais, em 
relação a qualquer ocupação próxima a estas áreas; XI - 
indenizar ou reparar os danos ao meio ambiente, 
causados pelo empreendimento, independentemente da 
existência de culpa, conforme previsto na Constituição 
Federal e Estadual, bem como nos demais instrumentos 
legais e normativos aplicáveis à espécie; XII - fazer com 
que seus prepostos, funcionários e outros sob sua 
responsabilidade cumpram o estabelecido neste 
documento; XIII - permitir livre acesso à área do 
empreendimento, a qualquer tempo, aos funcionários da 
SEDUR, no exercício das suas funções de vistoria e 
fiscalização, devendo disponibilizar, quando requerido, os 
seguintes documentos relativos à regularidade ambiental 
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do empreendimento: a) Laudo Radiométrico Prático - 
LRP, atualizado anualmente, contendo a avaliação das 
radiações com base nas medições de níveis de 
densidades de potência, com médias calculadas em 
qualquer período de seis minutos, que reflitam a situação 
de pleno funcionamento da ERB, quando todos os canais 
estiverem em operação, inclusive os das operadoras que 
compartilham do site; b) Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART do profissional responsável pelas medições 
referidas no item a; c) certificado de calibração do 
equipamento utilizado para as medições de níveis de 
densidades de potência; d) Laudo Radiométrico Teórico - 
LRT, com estimativa dos níveis máximos de densidades 
de potências, constando a geometria do lóbulo principal 
das antenas instaladas sobre a edificação em relação à 
vizinhança e num raio mínimo de 30,00m em relação à 
antena instalada; e)  diagrama de Radiação 
Eletromagnética - DRE; f) programa de monitoramento da 
ERB e respectivos relatórios de acompanhamento, 
obedecendo à periodicidade estabelecida; g) licença de 
funcionamento emitida pela ANATEL, quando em 
operação; h) Autorização para Supressão de Vegetação - 
ASV; XIV - apresentar anualmente à CMA/SEDUR: a) 
relatório com a avaliação das radiações, contendo 
medições do nível de densidade de potência, com médias 
calculadas em qualquer período de 6 minutos, em situação 
de pleno funcionamento da ERB, quando todos os canais 
estiverem em operação; b) diagrama de radiação, 
indicando graficamente, a potência irradiada em função 
dos ângulos horizontais e verticais em relação à antena; 
XV - atender as disposições contidas no Decreto Municipal 
n° 5.381, de 24 de abril de 2013, que modifica o perímetro 
industrial do Distrito de Camaçari e dá outras providências; 
XVI - no caso onde houver quaisquer modificações, seja 
na posição das antenas instaladas e/ou aumento nas 
potências efetivamente irradiadas, a empresa 
responsável deverá requerer novo processo de licença 
Ambiental; XVII - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente, decorrente da implantação e/ou operação da 
atividade, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades; 
XVIII - requerer previamente à SEDUR a competente 
Licença, no caso de alteração do projeto apresentado,
conforme Art. 45°, inciso IV da Lei N° 10.431, de 20 de 
dezembro de 2006.

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

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

Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 
caso haja o descumprimento das atividades previstas no 
Projeto Técnico, anexado ao processo.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 019/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no 
que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 10200/2015, de 17 de junho de 2015, 

RESOLVE: 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
empresa NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., 
inscrita no CNPJ sob nº 66.970.229/0001-67, com sede na 
Avenida das Nações Unidas, n° 14.171, Vila Gertrudes, 
São Paulo/SP, para funcionar com a atividade de telefonia 
celular (SD048BA), com Estação Rádio-Base – ERB e 
equipamentos de telefonia sem fio, com uma potência 
efetivamente irradiada por cada um dos setores de 
aproximadamente 53,08 dBm, numa área total de 156,00 
m², localizada na Rua José Nunes de Matos, n° 127, 
Centro, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 573.018E; 
8.595.802S, inserida na poligonal da Zona de Ocupação 
Consolidada – ZOCON 8, Macrozona CA-ZU.1 – 
Camaçari-Sede, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de 
janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro 
2008, nesse mesmo local e município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar o empreendimento conforme 
Norma Técnica NT-02/03 aprovada pela Resolução 
CEPRAM n° 3190, de 12 de setembro de 2003, que dispõe 
sobre o processo de licenciamento ambiental de estações 
rádio base e de equipamentos de telefonia sem fio; II - 
atender as disposições contidas na Resolução ANATEL n° 
303, de 2 de julho de 2002, que aprova o regulamento 
sobre limitação da exposição a campos elétricos, 
magnét icos e eletromagnét icos na fa ixa de 
radiofrequências entre 9kHz e 300GHz e na Lei Federal n° 
11.934, de 05 de maio de 2009; III -  apresentar 
anualmente os seguintes documentos: a) relatório com a 
avaliação das radiações, contendo medições do nível de 
densidade de potência, com médias calculadas em 
qualquer período de 6 (seis) minutos, em situação de 
pleno funcionamento da ERB, ou seja, quando todos os 
canais estiverem em operação; b) diagrama de radiação, 
indicando, graficamente, a potência irradiada em função 
dos ângulos horizontais e verticais em relação a antena; c) 
certificado de calibração do equipamento utilizado para as 
medições de níveis de densidades de potência; d) 
Programa de Monitoramento da ERB e respectivos 



PÁGINA 41PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 711 - de 05 a 11 de Fevereiro de  2017 - 

relatórios de acompanhamento obedecendo a 
periodicidade estabelecida; IV - a densidade de potência 
deverá ser medida com equipamento com certificado de 
calibração, devidamente validado pelo organismo 
fornecedor do equipamento, ou outro órgão competente; V 
- desenvolver e apresentar um Programa de Divulgação, 
visando esclarecer a população quanto à exposição a 
radiação eletromagnética; VI - sinalizar o site com placa 
de  adver tênc ia  à  expos ição  a  rad iação  
eletromagnética, garantido a efetiva publicidade dos 
efeitos/impactos resultante da atividade, bem como 
fornecer aos responsáveis pelo imóvel, material 
informativo (cartilhas/cartazes/panfletos, etc.) sobre o 
perigo da permanência de pessoas nas proximidades 
da antena (Prazo 60 dias); VII - manter atualizado os 
relatórios de manutenção preventiva nos equipamentos 
quanto a inspeção da integridade física; VIII - é obrigatório 
que a ERB contenha sistema de proteção na estrutura 
contra as descargas atmosféricas, conforme a NBR 5419 
de 2015 e suas revisões; IX - atender as Normas Técnicas 
pertinentes quanto à emissão de ruídos, NT-001/95 
aprovada pela Resolução CEPRAM n° 1150, de 24 de 
novembro de 1995, e a NBR 10151 de 2000 versão 
corrigida de 2003; X - respeitar as Áreas de Preservação 
Permanente – APP de acordo com o estabelecido em leis 
ambientais vigentes; XI - nos casos onde houver 
quaisquer modificações, seja na posição das antenas 
instaladas e/ou aumento nas potências efetivamente 
irradiadas, a empresa responsável deverá requerer novo 
processo licenciatório; XII - em caso de impacto negativo 
ao meio ambiente decorrente da implantação e/ou 
operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento de 
suas atividades; XIII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

 

PORTARIA Nº 020/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 10201/2015, de 17 de junho de 2015,
 

RESOLVE: 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, ao 
interessado NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., 
inscrita no CNPJ sob nº 66.970.229/0001-67, com sede na 
Avenida das Nações Unidas, n° 14.171, Vila Gertrudes, 
São Paulo/SP, para o funcionamento da atividade de 
telefonia celular (SD066BA), Estação Rádio Base – ERB e 
equipamentos de telefonia sem fio, com uma potência 
efetivamente irradiada por cada um dos setores de 
aproximadamente 56,08 dBm, numa área total de 180,00 
m², localizada na Via Parafuso, km 8,5, Fazenda Rancho 
Sapucaí, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 574.563E; 
8.588.066S, inserida na poligonal da Zona Rural de 
Parafuso, Macrozona CA-ZR.1 – Rural, conforme Lei 
Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal 
n° 913, de 03 de setembro 2008, e na poligonal da Zona de 
Usos Diversificados, APA Joanes Ipitanga, conforme 
Decreto n° 7.596, de 05 de junho de 1999, nesse mesmo 
local e município, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - atender as 
disposições contidas na Resolução ANATEL n° 303, de 2 
de julho de 2002, que aprova o regulamento sobre 
limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos na faixa de radiofrequências entre 9kHz 
e 300GHz e na Lei Federal n° 11.934, de 05 de maio de 
2009; II - operar o empreendimento conforme Norma 
Técnica NT-02/03 aprovada pela Resolução CEPRAM n° 
3190, de 12 de setembro de 2003, que dispõe sobre o 
processo de licenciamento ambiental de estações rádio 
base e de equipamentos de telefonia sem fio;  III -  
apresentar, quando do processo de renovação desta 
licença, os seguintes documentos: a) relatório com a 
avaliação das radiações, contendo medições do nível de 
densidade de potência, com médias calculadas em 
qualquer período de 6 (seis) minutos, em situação de 
pleno funcionamento da ERB, ou seja, quando todos os 
canais estiverem em operação; b) diagrama de radiação, 
indicando, graficamente, a potência irradiada em função 
dos ângulos horizontais e verticais em relação a antena; c) 
certificado de calibração do equipamento utilizado para as 
medições de níveis de densidades de potência; d) 
Programa de Monitoramento da ERB e respectivos 
relatórios de acompanhamento obedecendo a 
periodicidade estabelecida; IV - a densidade de potência 
deverá ser medida com equipamento com certificado de 
calibração, devidamente validado pelo organismo 
fornecedor do equipamento, ou outro órgão competente; V 
- desenvolver e apresentar um Programa de Divulgação, 
visando esclarecer a população quanto à exposição a 
radiação eletromagnética; VI – sinalizar, no prazo de 
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sessenta dias, o site com placa de advertência à 
exposição a radiação eletromagnética, garantido a 
efetiva publicidade dos efeitos/impactos resultante da 
atividade, bem como fornecer aos responsáveis pelo 
imóvel, material informativo (cartilhas/cartazes/ 
panfletos, etc.) sobre o perigo da permanência de 
pessoas nas proximidades da antena; VII - manter 
atualizado os relatórios de manutenção preventiva nos 
equipamentos quanto a inspeção da integridade física; VIII 
- é obrigatório que a ERB contenha sistema de proteção na 
estrutura contra as descargas atmosféricas, conforme a 
NBR 5419 de 2015 e suas revisões; IX - atender as 
Normas Técnicas pertinentes quanto à emissão de ruídos, 
NT-001/95 aprovada pela Resolução CEPRAM n° 1150, 
de 24 de novembro de 1995, e a NBR 10151 de 2000 
versão corrigida de 2003; X - respeitar as Áreas de 
Preservação Permanente – APP de acordo com o 
estabelecido em leis ambientais vigentes; XI - nos casos 
onde houver quaisquer modificações, seja na posição das 
antenas instaladas e/ou aumento nas potências 
efetivamente irradiadas, a empresa responsável deverá 
requerer novo processo licenciatório; XII - atender as 
disposições contidas na Resolução CEPRAM 2974, de 24 
de maio de 2002, que aprova o  zoneamento ecológico-
econômico da Área de Proteção Ambiental -  APA Joanes 
Ipitanga; XIII - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente decorrente da implantação e/ou operação da 
atividade, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades;
XIV - comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XV -  atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto 
aos documentos comprobatórios; XVI - 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 à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

 

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 021/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 04101/2015, de 17 de março de 2015, 

RESOLVE: 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, ao 
interessado NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., 
inscrita no CNPJ sob nº 66.970.229/0001-67, com sede na 
Avenida das Nações Unidas, n° 14.171, Vila Gertrudes, 
São Pauli/SP, para funcionar com a atividade de telefonia 
celular (SD042BA), com Estação Rádio Base – ERB e 
equipamentos de telefonia sem fio, com uma potência 
efetivamente irradiada por cada um dos setores de 
aproximadamente 56 dBm, numa área total de 300,00 m², 
localizada na Rua Vilarejo, Lote 5, Quadra B, Loteamento 
Vilarejo, Arembepe, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, 
nas coordenadas UTM 588.169E; 8.588.397S, inserida na 
poligonal da Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 5, 
Macrozona AB-ZU.6 – Abrantes, conforme Lei Municipal 
n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 
03 de setembro 2008, e na poligonal da APA Rio Capivara, 
conforme Decreto n° 2.219, de 14 de junho de 1993, nesse 
mesmo local e município, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
operar o empreendimento conforme Norma Técnica NT-
02/03 aprovada pela Resolução CEPRAM n° 3190, de 12 
de setembro de 2003, que dispõe sobre o processo de 
licenciamento ambiental de estações rádio base e de 
equipamentos de telefonia sem fio; II - atender as 
disposições contidas na Resolução ANATEL n° 303, de 2 
de julho de 2002, que aprova o regulamento sobre 
limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos na faixa de radiofrequências entre 9kHz 
e 300GHz e na Lei Federal n° 11.934, de 05 de maio de 
2009; III -  apresentar anualmente os seguintes 
documentos: a) relatório com a avaliação das radiações, 
contendo medições do nível de densidade de potência, 
com médias calculadas em qualquer período de 6 (seis) 
minutos, em situação de pleno funcionamento da ERB, ou 
seja, quando todos os canais estiverem em operação; b) 
diagrama de radiação, indicando, graficamente, a 
potência irradiada em função dos ângulos horizontais e 
verticais em relação a antena; c) certificado de calibração 
do equipamento utilizado para as medições de níveis de 
densidades de potência; d) Programa de Monitoramento 
da ERB e respectivos relatórios de acompanhamento 
obedecendo a periodicidade estabelecida; IV - a 
densidade de potência deverá ser medida com 
equipamento com certificado de calibração, devidamente 
validado pelo organismo fornecedor do equipamento, ou 
outro órgão competente; V - desenvolver e apresentar um 
Programa de Divulgação, visando esclarecer a população 
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quanto à exposição a radiação eletromagnética; VI - 
sinalizar o site com placa de advertência à exposição a 
radiação eletromagnética, garantido a efetiva 
publicidade dos efeitos/impactos resultante da 
atividade, bem como fornecer aos responsáveis pelo 
imóvel, material informativo (cartilhas/cartazes/ 
panfletos, etc.) sobre o perigo da permanência de 
pessoas nas proximidades da antena (Prazo 60 dias); 
VII - manter atualizado os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos quanto a inspeção da 
integridade física; VIII - é obrigatório que a ERB contenha 
sistema de proteção na estrutura contra as descargas 
atmosféricas, conforme a NBR 5419 e suas revisões; IX - 
atender as Normas Técnicas pertinentes quanto à 
emissão de ruídos, NT-001/95 aprovada pela Resolução 
CEPRAM n° 1150, de 24 de novembro de 1995, e a NBR 
10151 de 2000 versão corrigida de 2003; X - respeitar as 
Áreas de Preservação Permanente – APP; XI - atender as 
disposições contidas na Resolução CEPRAM 2219, de 14 
de junho de 1993, que aprova o  zoneamento ecológico-
econômico da Área de Proteção Ambiental -  APA Rio 
Capivara; XII - nos casos onde houver quaisquer 
modificações, seja na posição das antenas instaladas e/ou 
aumento nas potências efetivamente irradiadas, a 
empresa responsável deverá requerer novo processo 
licenciatório; XIII - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente decorrente da implantação e/ou operação da 
atividade, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades;
XIV - comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XV -  atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto 
aos documentos comprobatórios; XVI - 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 à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

 

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 022/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 11.540, de 28 de julho de 2014, 

R E S O L V E:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de quatro anos, à 
BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA., 
inscrita no CNPJ sob nº 00.853.157/0004-02, com sede na 
Avenida Henry Ford, n° 2.000, COPEC, Polo Industrial, 
Camaçari/BA, nas coordenadas geográficas em décimo 
de grau Lat./Long.: -12,6754 / -38,27828, inserida na 
poligonal do Polo Industrial, Macrozona CA-ZI – Polo 
Indústria, conforme Lei Municipal nº866, de 11 de janeiro 
de 2008, para a atividade de montagem de suspensão 
traseira e dianteira e solda do eixo traseiro e para-choque 
dianteiro, com produção de 300.000 conjuntos 
anualmente, para utilização na linha de montagem de 
veículos automotores, numa área total de, numa área total 
de 13.890 m², nesse mesmo local e município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - estabelecer regras e procedimentos 
compartilhados com a unidade industrial adjacente, 
objetivando proteger o meio ambiente, atender padrões 
ambientais e evitar riscos à saúde e à segurança das 
pessoas; II - cumprir as Normas Regulamentadoras de 
Segurança e Saúde no Trabalho – NRs do Ministério do 
Trabalho e Emprego, pertinentes às atividades 
desenvolvidas pela empresa; III - manter e atualizar os 
programas coletivos relacionados à saúde, higiene e 
segurança operacional para os trabalhadores: a) manter 
em condições adequadas de funcionamento o Sistema de 
Proteção Contra Incêndio, NR - 23 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; b) promover a utilização adequada 
dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, NR - 06 
do Ministério do Trabalho e Emprego; c) cumprir os 
requisitos estabelecidos na NR - 11 do Ministério do 
Trabalho e Emprego relacionada à movimentação e 
armazenagem de materiais; IV - dar continuidade aos 
treinamentos com os funcionários, para a aplicação dos 
programas propostos, tais como: Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos – PGRS, Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – PPRA, Programa de Educação 
Ambiental – PEA, além de outros; V - apresentar à 
SEDUR, indicadores de resultados do Programa de 
Educação Ambiental – PEA destinado aos 
funcionários da empresa (Prazo 60 dias); VI - revisar 
periodicamente o Plano de Contingência da empresa, com 
o intuito de treinar, organizar e orientar as ações 
necessárias às respostas de controle e combate às 
ocorrências anormais; VII - manter o direcionamento dos 
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efluentes domésticos gerado no empreendimento para a 
rede de esgoto local do Complexo Industrial Ford Nordeste 
- CIFN e encaminhá-los para unidade de tratamento 
licenciada para que seja dada disposição final adequada; 
VIII - garantir a estanqueidade das unidades que 
compõem o sistema de esgotamento sanitário; IX - manter 
o armazenamento dos resíduos sólidos na Central de 
Armazenamento Temporário do CIFN, em recipientes 
fechados, em área coberta e piso impermeabilizado, 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas ou recolhimento pelo serviço de limpeza 
pública municipal; X - acondicionar adequadamente e 
enviar para tratamento e/ou disposição os resíduos 
perigosos gerados em decorrência das operações, em 
instalação devidamente licenciada; XI - realizar limpeza 
periódica do sistema de drenagem de águas pluviais por 
forma a evitar entupimento e encaminhar o efluente para a 
rede local de captação pluvial do CIFN, efetuando a sua 
adequada destinação; XII - apresentar à SEDUR 
anualmente, até o último dia do mês de março, Relatório 
Técnico de Garantia Ambiental – RTGA, contemplando: a) 
resumo das principais ações da CTGA no ano anterior, b) 
os resultados obtidos na área de meio ambiente, de saúde 
ocupacional, de higiene e de segurança, c) situação das 
condicionantes da Licença Ambiental, d) registro dos 
acidentes porventura ocorridos, suas causas e medidas 
adotadas; XIII – apresentar, no prazo de sessenta dias, 
Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro – AVCB; 
XIV - manter a SEDUR atualizada quanto as alterações de 
consumo de água e energia elétrica, com a apresentação 
das cartas de viabilidades das concessionárias 
responsáveis; XV -  atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste município; XVI - comunicar imediatamente a 
SEDUR, quanto da ocorrência de acidentes, que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente; XVII - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

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 entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 023/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 14.542/2013, de 30 de julho de 2013,
 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de quatro anos, à 
SODECIA DA BAHIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
04.095.571/0001-08, com sede na Avenida Henry Ford, n° 
2.000, Prédio Sodecia, COPEC, Polo Industrial, 
Camaçari/BA, nas coordenadas geográficas em décimo 
de grau Lat./Long.: -12,6754 / -38,27828, inserida na 
poligonal do Polo Industrial, Macrozona CA-ZI – Polo 
Indústria, conforme Lei Municipal n° 5.381, de 24 de abril 
de 2013, para a atividade de fabricação de peças 
metálicas de pequeno porte e conjuntos metálicos, para 
atendimento a demanda de produção da Ford Motor 
Company de 300.000 veículos automotores/ano, numa 
área total de 4.460 m², nesse mesmo local e município, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I – estabelecer regras e 
procedimentos compartilhados com a unidade industrial 
adjacente, objetivando proteger o meio ambiente, atender 
padrões ambientais e evitar riscos à saúde e à segurança 
das pessoas; II – cumprir as Normas Regulamentadoras 
de Segurança e Saúde no Trabalho – NRs do Ministério do 
Trabalho e Emprego, pertinentes às atividades 
desenvolvidas pela empresa; III – manter e atualizar os 
programas coletivos relacionados à saúde, higiene e 
segurança operacional para os trabalhadores: a) manter 
em condições adequadas de funcionamento o Sistema de 
Proteção Contra Incêndio, NR – 23 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; b) promover a utilização adequada 
dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, NR – 06 
do Ministério do Trabalho e Emprego; c) cumprir os 
requisitos estabelecidos na NR – 11 do Ministério do 
Trabalho e Emprego relacionada à movimentação e 
armazenagem de materiais; IV – dar continuidade aos 
treinamentos com os funcionários, para a aplicação dos 
programas propostos, tais como: Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos – PGRS, Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – PPRA, Programa de Educação 
Ambiental – PEA, além de outros; V – apresentar à 
SEDUR, indicadores de resultados do Programa de 
Educação Ambiental destinado aos funcionários da 
empresa; VI – revisar periodicamente o Plano de 
Contingência da empresa, com o intuito de treinar, 
organizar e orientar as ações necessárias às respostas de 
controle e combate às ocorrências anormais; VII – manter 
o direcionamento dos efluentes domésticos gerado no 
empreendimento para a rede de esgoto local do Complexo 
Industrial Ford Nordeste – CIFN e encaminhá-los para 
unidade de tratamento licenciada para que seja dada 
disposição final adequada; VIII – garantir a estanqueidade 
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das unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; IX – manter o armazenamento dos resíduos 
sólidos na Central de Armazenamento Temporário do 
CIFN, em recipientes fechados, em área coberta e piso 
impermeabilizado, encaminhando-os para reciclagem 
através de empresas licenciadas ou recolhimento pelo 
serviço de limpeza pública municipal; X – acondicionar 
adequadamente e enviar para tratamento e/ou disposição 
os resíduos perigosos gerados em decorrência das 
operações, em instalação devidamente licenciada; XI – 
realizar limpeza periódica do sistema de drenagem de 
águas pluviais por forma a evitar entupimento e 
encaminhar o efluente para a rede local de captação 
pluvial do CIFN, efetuando a sua adequada destinação; XII 
– apresentar à SEDUR anualmente, até o último dia do 
mês de março, Relatório Técnico de Garantia Ambiental – 
RTGA, contemplando: a) resumo das principais ações da 
CTGA no ano anterior, b) os resultados obtidos na área de 
meio ambiente, de saúde ocupacional, de higiene e de 
segurança, c) situação das condicionantes da Licença 
Ambiental, d) registro dos acidentes porventura ocorridos, 
suas causas e medidas adotadas; XIII – apresentar, no 
prazo de sessenta dias, Atestado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiro – AVCB; XIV – manter à SEDUR atualizada 
quanto as alterações de consumo de água e energia 
elétrica, com a apresentação das cartas de viabilidades 
das concessionárias responsáveis; XV – apresentar, 
anualmente, à CMA/SEDUR, até o último dia do mês de 
janeiro, Relatório Técnico de Garantia Ambiental - RTGA, 
contemplando: a) resumo das principais ações da CTGA 
do ano anterior; b) os resultados obtidos na área de meio 
ambiente, de saúde ocupacional, de higiene e de 
segurança; c) relatório de cumprimento das 
condicionantes da Licença Ambiental; d) registro dos 
acidentes porventura ocorridos, suas causas e medidas 
adotadas;; XVI – atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XVII – é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme Anexo VI 
do Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; 
XVIII- comunicar imediatamente a SEDUR, quanto da 
ocorrência de acidentes, que afete direta ou indiretamente 
o meio ambiente; XIX – apresentar à CMA/SEDUR cópia 
do Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras; XX - 
quando da renovação da licença ambiental, apresentar à 
SEDUR o Relatório de Auto-Avaliação para o 
Licenciamento Ambiental – ALA; XXI – 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 entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 024/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 15097/2015, de 03 de setembro de 
2015, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, á 
JANGADINHA MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob 
n° 06.073.671/0001-69 com sede na Estrada do Visconde, 
S/Nº, Emboracica, Monte Gordo (Jordão), Camaçari/BA, 
para lavrar areia (produção anual estimada de 70.000 
t/ano), numa área de 10,22 hectares na Fazenda 
Jangadinha, no trecho contido na Macrozona: MG-ZR.2 - 
Engenho Novo, Zona: Rural, inserido na área de 
abrangência do processo DNPM Nº 874.518/2008 com a 
poligonal da área de exploração delimitada pelas 
coordenadas: V . -12º32'22"597/ -38º05'38"175; V -1 2. 

12º32'47"497/ -38º05'38"175; V . -12º32'47"497/ -3

38º05'59"675; V . -12º32'22"597/ -38º05'59"675; V . -4 5

12º32'22"597/ -38º05'38"175. Distrito de Camaçari,  

Camaçari/BA, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. adotar a 
inclinação dos taludes 1:1 a cada 2,00 metros de talude 
concluído; 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. implantar e apresentar a SEDUR projeto de 
drenagem que assegure o escoamento superficial das 
águas pluviais, a fim de evitar o assoreamento dos corpos 
d´água e o carreamento do solo superficial para as partes 
baixas. 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 profunda (voçoroca), por 
meio da implantação de um sistema de drenagem 
adequado, em locais onde existem maiores declividades 
do terreno natural; VI. manter protegidos os taludes em 
geral, através do plantio maciço de espécies nativas locais 
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e/ou com a conservação da cobertura vegetal nativa 
existente, a fim de evitar a formação de processos 
erosivos; VII. proteger, através da manutenção 
sistemática, contra a ação danosa das precipitações 
pluviométricas mais intensas, as praças, pés e cristas de 
talude e valetas de proteção; VIII. implantar e apresentar a 
SEDUR, projeto paisagístico para o empreendimento, 
contemplando um cinturão verde no entorno de toda a 
área da jazida com vegetação nativa remanescente, para 
reduzir os impactos negativos advindos da atividade. 
Prazo: 90 dias; IX. manter a proteção vegetal 
permanentemente verde, utilizando-se da conjugação do 
plantio de gramíneas e leguminosas de “ciclos diferentes”; 
X. Adotar os seguintes procedimentos na remoção da 
cobertura vegetal para executar a atividade: a) solicitar 
imediatamente junto à Coordenação do Meio Ambiente - 
CMA, processo Supressão de Vegetação - SV; b) suprimir 
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 
vegetação; XI. replantar sempre que possível, em áreas 
adjacentes, as espécies arbóreas retiradas; 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 o Decreto de Lavra, expedido pelo 
DNPM, compatível com a área da licença, sem o qual esta 
licença poderá ser cancelada. Prazo: 60 dias. XVI. dispor, 
de imediato, o rejeito e/ou “bota-fora”, em pilha, seguindo 
parâmetros da Norma Técnica NBR-13029; XVII. 
apresentar a SEDUR, Carta de Viabilidade da Limpeza 
Pública de Camaçari - LIMPEC, para recolhimento de 
resíduo sólido. Prazo: 60 dias. XVIII. 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; XIX. adotar as 
seguintes medidas quanto à saúde e segurança dos 
trabalhadores: a) elaborar e implantar programa de saúde 
do trabalhador e segurança do trabalho que priorize 
medidas preventivas de caráter coletivo (envolvendo 
treinamento e capacitação), conforme normas definidas 
pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego; b) 
adotar quando necessárias medidas de correção, na 
seguinte ordem de prioridade: 1) eliminação da fonte de 
risco; 2) controle do risco na fonte; 3) controle do risco no 
meio ambiente de trabalho; 4) proteção individual, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização 
de EPI, estes contemplados, quando as medidas de 
proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não 
oferecerem completa proteção contra os riscos de 
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; XX. 
cumprir todas as ações propostas para a proteção 
ambiental, além do monitoramento e manutenção 
contemplados no Roteiro de Caracterização do 
Empreendimento - RCE e Plano de Recuperação de área 
Degradada - PRAD, enviados a SEDUR, observando as 
recomendações da Coordenadoria de Conservação e 
Manutenção de Áreas Verdes - CMAV desta SEDUR, e 
não permitir estocar e dispor os rejeitos, na vertente da 

área da mineração, assim como espalhá-los pelas frentes 
da lavra e praça de embarque; XXI. 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; XXII. 
limitar a lavra de areia 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; XXIII. respeitar as normas, 
manifestações e regulamentos estabelecidos pela 
Superintendência de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial - SUDIC/BA; XXIV. otimizar os acessos, já 
existentes, com melhoramentos, sinalização e ampliação 
da rede de drenagem, porém, sem utilização da 
exploração de jazidas; XXV. não constituir ameaça ao 
equilíbrio ecológico nem as áreas de atração turística, de 
valor ambiental e de beleza paisagística; XXVI. não 
constituir ameaça a segurança da população nem 
comprometer o desenvolvimento urbano da região; XXVII. 
não prejudicar o funcionamento regular de escolas, 
hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso ou 
similares; XXVIII. 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 E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE



PORTARIA Nº 025/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 19.945/2015, de 26 de novembro de 
2015, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, á 
JANGADINHA MINERAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ 
sob n° 06.073.671/0001-69 com sede na Estrada do 
Visconde, S/Nº, Emboracica, Monte Gordo (Jordão), 
Camaçari/BA, para lavrar areia (produção anual estimada 
de 70.000 t/ano), numa área de 49,66 hectares na 
Fazenda Jangadinha, no trecho contido na Poligonal do 
Pólo Industrial de Camaçari - PIC (Área Industrial Leste - 
AIL), Macrozona: MG-ZR.2 - Engenho Novo, Zona: Rural, 
inserido na área de abrangência do processo DNPM Nº 
874.518/2008 com a poligonal da área de exploração 
delimitada pelas coordenadas: V . -12º32'22"597/ -1

38º05'38"175; V -12º32'47"497/ -38º05'38"175; V . -2. 3

12º32'47"497/ -38º05'59"675; V . -12º32'22"597/ -4

38º05'59"675; V . -12º32'22"597/ -38º05'38"175. Distrito 5  

de Camaçari, Camaçari/BA, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
adotar a inclinação dos taludes 1:1 a cada 2,00 metros de 
talude concluído; 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 - implantar e apresentar a SEDUR 
projeto de drenagem que assegure o escoamento 
superficial das águas pluviais, a fim de evitar o 
assoreamento dos corpos d´água e o carreamento do solo 
superficial para as partes baixas. 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 
profunda (voçoroca), por meio da implantação de um 
sistema de drenagem adequado, em locais onde existem 
maiores declividades do terreno natural; VI - manter 
protegidos os taludes em geral, através do plantio maciço 
de espécies nativas locais e/ou com a conservação da 
cobertura vegetal nativa existente, a fim de evitar a 
formação de processos erosivos; VII - proteger, através da 
manutenção sistemática, contra a ação danosa das 
precipitações pluviométricas mais intensas, as praças, 
pés e cristas de talude e valetas de proteção; VIII - 
implantar e apresentar a SEDUR, projeto paisagístico para 
o empreendimento, contemplando um cinturão verde no 
entorno de toda a área da jazida com vegetação nativa 
remanescente, para reduzir os impactos negativos 
advindos da atividade. Prazo: 90 dias; IX - manter a 
proteção vegetal permanentemente verde, utilizando-se 
da conjugação do plantio de gramíneas e leguminosas de 
“ciclos diferentes”; X - Adotar os seguintes procedimentos 

na remoção da cobertura vegetal para executar a 
atividade: a) suprimir a vegetação aos poucos e apenas na 
proporção que se avança na área; b) picotar todo o 
material lenhoso e estocar para ser espalhado sobre o 
solo, posteriormente; c) em hipótese alguma deverá fazer 
uso de queimadas para remoção da vegetação; XI - 
replantar sempre que possível, em áreas adjacentes, as 
espécies arbóreas retiradas; 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 o Decreto de Lavra, expedido pelo 
DNPM, compatível com a área da licença, sem o qual esta 
licença poderá ser cancelada. Prazo: 60 dias; XVI - dispor, 
de imediato, o rejeito e/ou “bota-fora”, em pilha, seguindo 
parâmetros da Norma Técnica NBR-13029; XVII - 
apresentar a SEDUR, Carta de Viabilidade da Limpeza 
Pública de Camaçari - LIMPEC, para recolhimento de 
resíduo sólido. Prazo: 60 dias. XVIII - 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; XIX - adotar as 
seguintes medidas quanto à saúde e segurança dos 
trabalhadores: a) elaborar e implantar programa de saúde 
do trabalhador e segurança do trabalho que priorize 
medidas preventivas de caráter coletivo (envolvendo 
treinamento e capacitação), conforme normas definidas 
pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego; b) 
adotar quando necessárias medidas de correção, na 
seguinte ordem de prioridade: 1) eliminação da fonte de 
risco; 2) controle do risco na fonte; 3) controle do risco no 
meio ambiente de trabalho; 4) proteção individual, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização 
de EPI, estes contemplados, quando as medidas de 
proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não 
oferecerem completa proteção contra os riscos de 
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; XX - 
cumprir todas as ações propostas para a proteção 
ambiental, além do monitoramento e manutenção 
contemplados no Roteiro de Caracterização do 
Empreendimento - RCE e Plano de Recuperação de área 
Degradada - PRAD, enviados a SEDUR, e não permitir 
estocar e dispor os rejeitos, na vertente da área da 
mineração, assim como espalhá-los pelas frentes da lavra 
e praça de embarque; XXI - 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; XXII - 
limitar a lavra de areia às áreas definidas na poligonal que 
consta do Memorial Descritivo da Área aprovado no 
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DNPM, ressalvadas as condições estabelecidas nesta 
licença e na legislação vigente; XXIII - respeitar as normas, 
manifestações e regulamentos estabelecidos pela 
Superintendência de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial - SUDIC/BA; XXIV - otimizar os acessos, já 
existentes, com melhoramentos, sinalização e ampliação 
da rede de drenagem, porém, sem utilização da 
exploração de jazidas; XXV - não constituir ameaça ao 
equilíbrio ecológico nem as áreas de atração turística, de 
valor ambiental e de beleza paisagística; XXVI - não 
prejudicar o funcionamento regular de escolas, hospitais, 
ambulatórios, casas de saúde, repouso ou similares; 
XXVII. 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 E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 026/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

' ' D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de uma área designada de 
Lote nº 02G, medindo 6.500,65m², localizada 
na Avenida Jorge Amado, s/nº, bairro Ponto 
Certo, neste município em 02 (duas) novas 
áreas denominadas: Lote 02G-A com 
4.330,04m² e Lote 02G-B com 2.170,61m², 
na forma que indica''.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e, ainda, no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
02176.22.09.005.2016, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área, 
designada de Lote nº 02G, medindo 6.500,65m², 
localizada na Avenida Jorge Amado, s/nº, bairro Ponto 
Certo, neste município, em 02 (duas) novas áreas 
denominadas: Lote 02G-A com 4.330,04m² e Lote 02G-B 
com 2.170,61m² .
Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade da LD CAMAÇARI PARTICIPAÇÕES E 
INVESTIMENTOS S.A, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.736.596/0001-60, 
conforme registro no Cartório do 2º Ofício de Imóveis da 
Comarca de Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 
22.739, inscrição municipal nº 02014040.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

ÁREA ORIGINAL

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 
(vértice zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 
69/96 (SICAR), com valores iguais a N= 8.595.016,1348m 
e E= 575.483,4006m, situado em uma edificação 
existente, seguiu-se por um limite não materializado, 
tendo como confrontante o Lote 03, obteve-se um azimute 
verdadeiro de 217°25'18" e com uma distância de 98,08m 
chegou-se ao V.1; Deste ponto, abandonou-se a 
confrontação com o Lote 03 e passando a limitar-se com o 
Lote 01 (Eixo viário 01), seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se uma distância de 65,04m através 
de um arco de raio igual a 1.749,50m, chegou-se ao V.2; 
Daí, abandonando-se a confrontação com o Lote 01 (Eixo 
viário 01), e passando-se a ter como confrontante o Lote 
2F, seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se 
um azimute verdadeiro de 39°33'19" e com uma distância 
de 107,57m, chegou-se ao V.3, ponto localizado em um 
muro existente; Deste ponto, passando a limitar-se com a 
propriedade pertencente ao Posto de Combustíveis 
Gasoto Ltda, seguiu-se pelo citado muro, obteve-se um 
azimute verdadeiro de 137°23'40" e com uma distância de 
50,14m, chegou-se ao V.4, ponto localizado em um canto 
de uma edificação existente; Deste ponto, mantendo-se 
com o mesmo confrontante, seguiu-se pela referida 
edificação existente, obteve-se um azimute verdadeiro de 
136°54'48" e com uma distância de 11,81m, alcançou-se o 
V.0, vértice inicial da poligonal descrita, perfazendo-se 
uma área de 6.500,65m² e um perímetro de 332,63m. 

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento ficarão 
assim descritas e caracterizados:

LOTE 02G-A

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do P.0 
(vértice zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 
69/96 (SICAR), com valores iguais a N= 8.595.027,4441m 
e E= 575.472,8645m, situado ao lado de um muro 
existente pertencente a propriedade do Posto de 
Combustíveis Gasoto Ltda seguiu-se por um limite não 
materializado, tendo como confrontante o Lote 2GB 
(resultante da porção menor do desmembramento do Lote 
2G) de propriedade da LD – Participações e Investimentos 
S.A; obteve-se três alinhamentos consecutivos com os 
seguintes azimutes verdadeiros, distâncias e 
coordenadas: P.0 / P.1=217º25'18” , 50,27m e 
(N=8.594.987,5227m ; E=575.442,3183m); P.1 / 
P.2=307º25'20” , 13,07m e (N=8.594.995,4651m ; 

, 
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E=575.431,9384m); P.2 / P.3=217°25'18" , 50,16m e 
(N=8.594.955,6290m ; E=575.401,4574m); Daí, 
abandonando-se a confrontação com o Lote 2GB e 
passando-se a confrontar-se com o Lote 01 (Eixo viário), 
seguiu-se por um limite não materializado, obteve-se uma 
distância de 36,73m, através de um arco de raio igual a 
1.749,50m, chegou-se ao V.2 com as seguintes 
coordenadas de valores iguais a N=8.594.978,7215m e 
E=575.372,8939m; Daí, abandonando-se a confrontação 
com o Lote 01 (Eixo viário 01), e passando-se a ter como 
confrontante o Lote 2F, seguiu-se por um limite não 
materializado, obteve-se um azimute verdadeiro de 
39°33'19" e com uma distância de 107,57m, chegou-se ao 
V.3 com as seguintes coordenadas de valores iguais a 
N=8.595.061,6586m e E=575.441,3964m; Deste ponto, 
voltando-se a limitar-se com a propriedade pertencente ao 
Posto de Combustíveis Gasoto Ltda, seguiu-se pelo citado 
muro, obteve-se um azimute verdadeiro de 137°23'40" e 
com uma distância de 46,49m, alcançou-se o P.0, vértice 
inicial da poligonal descrita, perfazendo-se uma área de 
4.330,04m² e um perímetro de 304,29m. 

LOTE 02G-B

LIMITES e CONFRONTANTES: Partindo-se do V.0 
(vértice zero) de coordenadas planas UTM, Datum SAD 
69/96 (SICAR), com valores iguais a N= 8.595.016,1348m 
e E= 575.483,4006m, situado em uma edificação 
existente pertencente ao posto de Combustíveis Gasoto 
Ltda, seguiu-se por um limite não materializado, tendo 
como confrontante o Lote 03 de propriedade da Sarasosa 
Consultoria em Gestão Empresarial e Participações Ltda, 
obteve-se um azimute verdadeiro de 217°25'18" e com 
uma distância de 98,08m, chegou-se ao V.1 com as 
seguintes coordenadas de  valores  iguais a  
N=8.594.938,2422m e E=575.423,8004m; Deste ponto, 
abandonou-se a confrontação com o Lote 03 e passando a 
limitar-se com o Lote 01 (Eixo viário 01), seguiu-se por um 
limite não materializado, obteve-se uma distância de 
28,31m através de um arco de raio igual a 1.749,50m, 
chegou-se ao P.3 com as seguintes coordenadas de 
v a l o r e s  i g u a i s  a  N = 8 . 5 9 4 . 9 5 5 , 6 2 9 0 m  e  
E=575.401,4574m; Daí, abandonando-se a confrontação 
com o Lote 01 (Eixo viário 01), e passando-se a ter como 
confrontante o Lote 2GA (resultante da porção maior do 
desmembramento do Lote 2G), de propriedade da LD 
Participações e Investimentos S.A, seguiu-se por um limite 
não materializado, com três alinhamentos consecutivos 
com os seguintes azimutes verdadeiros, distâncias e 
coordenadas: P.3 / P.2=37º25'18” , 50,16m e 
(N=8.594.995,4651m; E=575.431,9384m); P.2 / 
P.1=127º25'20” , 13,07m e (N=8.594.987,5227m; 
E=575.442,3183m); P.1 / P.0= 37º21'18” , 50,27m e 
(N=8.595.027,4441m ; E=575.472,8645m); Daí, 
abandonando-se o Lote 2GA e voltando-se a confrontar-se 
com o Posto de Combustíveis Gasoto Ltda, através de um 
muro, obteve-se um azimute verdadeiro de 137°23'41" e 
com uma distância de 3,65m, chegou-se ao V.4 com as 
seguintes coordenadas de valores iguais a 
N=8.595.024,7573m e E=575.475,3356m, ponto 
localizado entre um muro e uma edificação existentes; 
Deste ponto, continuando-se a limitar-se com a 
propriedade pertencente ao Posto de Combustíveis 
Gasoto Ltda, seguiu-se pelo citada edificação, obteve-se 
um azimute verdadeiro de 136°54'48" e com uma 
distância de 11,81m, chegou-se ao V.0, vértice inicial da 
poligonal descrita, perfazendo-se uma área de 
2.170,61m² e um perímetro de 255,35m. 

 

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 027/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

“Retifica a Portaria de nº. 141/2016, 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  
01481.22.09.461.2016, na forma que indica”. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso das competências que lhe foram atribuídas pelos 
Decretos nº. 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 
e ainda no Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro 
de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo 

oAdministrativo n . 01481.22.09.461.2016 de 07 de 
junho de 2016, assim como as demais disposições de 
Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Retificar a Portaria de nº. 141/2016 de 29 de 
novembro de 2016, publicado no Diário Oficial de 09 de 
dezembro de 2016, referente ao Processo Administrativo 

on . 01481.22.09.461.2016.
Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...], à empresa 
POLITEK BAHIA RODAS E RODIZIOS LTDA, inscrito no 
CNPJ sob nº 15.657.659/0001-92, com sede na Rua 
Bandeira, nº 249, 1º andar, sala 33, Centro, Camaçari - 
BA, nas coordenadas UTM P1: 0577078; 8596746 SAD 
69, para operar uma fábrica artefatos de material plástico, 
em uma área total de 1.000m², inserida na Zona de 
Transformação, Comércio e Serviço – ZTCS, da 
Macrozona CA-ZU.1- Camaçari –Sede, Camaçari-BA, 
[…].
Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, [...], à empresa POLITEK BAHIA 
RODAS E RODIZIOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
15.657.659/0001-92, com sede na Avenida Jorge 
Amado, s/n, Jardim Limoeiro, Camaçari - BA, nas 
coordenadas UTM P1: 0577078; 8596746 SAD 69, para 
operar uma fábrica artefatos de material plástico, em uma 
área total de 1.000m², inserida na Zona de Transformação, 
Comércio e Serviço – ZTCS, da Macrozona CA-ZU.1- 
Camaçari –Sede, Camaçari-BA, […].

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

.
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GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 028/2017
DE 25 DE JANEIRO DE 2017

“Dispõe sobre a aprovação da unificação de 
02 (duas) áreas designadas Lote 17 e Lote 
20, da Quadra P, Loteamento Terras 
Alphaville de Camaçari, Estrada da 
Cascalheira, localizados no Distrito Sede, 
neste Município, medindo 275,00m², cada, 
totalizando uma nova área de 550,00m², na 
forma que indica''. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e, ainda, no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
01504.22.09.340/2016, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas 
designadas Lotes 17 e 20, medindo 275,00m², cada, 
localizados na Quadra “P”, Loteamento Terras Alphaville 
de Camaçari, Estrada da Cascalheira, localizados no 
Distrito Sede, Município de Camaçari, medindo 275,00m², 
cada, totalizando uma nova área de 550,00m². 
Parágrafo único – As áreas que serão unificadas são de 
propriedade ANTONIO VALDECI DE MEDEIROS LIMA, 
devidamente registradas no Cartório do 2º Ofício de 
Registro de Imóveis de Camaçari – Bahia, sob as 
matrículas nº 17.677 e 17680 e inscrições imobiliárias 
munic ipa is  sob os  nº  2014550 e  2014556 
respectivamente. 

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

LOTE 17

O referido lote tem 11,00m de frente para rua Ipê Rôxo ( 
rua da 9), 11.00m de fundo limitando-se com a Lote 20 à 
ser remembrado, 25,00m do lado esquerdo, confrontando-
se com Lote 19 da mesma quadra e 25,00m pelo lado 
direito, confrontando com Lote 16 da mesma quadra, 
totalizando uma área 275,00m² e Perímetro 72,00 m.

Partindo do marco P1 de coordenadas planas 
8593065.360 m Norte e 576329.000 m Leste, seguindo 
com distância de 11,000 m e azimute plano de 267°57'47" 
chega-se ao marco P2 de coordenadas planas 
8593074.8383 m Norte e 576323.4178 m Leste, 
confrontando neste trecho com a rua Ipê Roxo ( rua 09), 

seguindo com distância de 25,000 m e azimute plano de 
357°57'47" chega-se ao marco P3 de coordenadas planas 
8593087.5286 m Norte e 576344.9574 m Leste, 
confrontando neste trecho com o lote 16 da mesma 
quadra, seguindo com distância de 11,00 m e azimute 
plano de 87°57'47" chega-se ao marco P6 de coordenadas 
planas 8593078.0484 m Norte e 576350.5428 m Leste, 
confrontando neste trecho como lote 20 à ser 
remembrado, seguindo com distância de 25,00 m e 
azimute plano de 177°57'47", chega-se ao marco P1, 
ponto final da descrição deste perímetro, confrontando 
neste trecho com o lote 18 da mesma quadra, perfazendo 
uma área de 275,00m² e perímetro de 72,00m. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. Todos os azimutes, 
distâncias e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

LOTE 20

O referido lote tem 11,00m de frente para rua Carobinha 
(rua da 10), 11.00m de fundo limitando-se com o Lote 17 à 
ser remembrado, 25,00m do lado esquerdo confrontando-
se com Lote 21 da mesma quadra e 25,00m pelo lado 
direito confrontando com Lote 19, da mesma quadra, 
totalizando uma área 275,00m² e Perímetro 72,00 m² 

Partindo do marco P3 coordenadas planas 8593087.5286 
m Norte e 576344.9574 m Leste, seguindo com distância 
de 25,00 m e azimute plano de 357°57'17" chega-se ao 
marco P4 de coordenadas planas 8593100.2161 m Norte 
e 576366.4987 m Leste, confrontando neste trecho com o 
Lote 21 deste, seguindo com distância de 11,000 m e 
azimute plano de 87°57'47" chega-se ao marco P5 de 
coordenadas planas 8593090.7351 m Norte e 
576372.0829 m Leste, confrontando neste trecho com a 
rua Carobinha ( rua 10) , seguindo com distância de 25,000 
m e azimute plano de 177°57'47" chega-se ao marco P6, 
de coordenadas planas 8593078.0484 m Norte e 
576350.5428 m Leste, deste, confrontando neste trecho 
com LOTE 19, seguindo com distância de 11,000 m e 
azimute plano de 89°57'47" chega-se ao marco P3, ponto 
final da descrição deste perímetro, confrontando neste 
trecho com Lote 17 à ser remembrado. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. Todos os azimutes, 
distâncias e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

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

ÁREA UNIFICADA – “LOTE 17 A”

O referido lote tem 11,00m de frente para rua Ipê Rôxo (rua 
da 9), 11.00m pela outra frente, limitando-se com a Rua 
Carobinha (rua 10), 50,00m de um lado, confrontando-se 
com Lote 16 e 21 e 50,00m pelo outro lado, confrontando 
com os Lotes 18 e 19, totalizando uma área 550,00m² e 
Perímetro 122,00 m. 
Partindo do marco P1 de coordenadas planas 
8593065.360 m Norte e 576329.000 m Leste, seguindo 
com distância de 11,00 m e azimute plano de 267°57'47" 
chega-se ao marco P2, coordenadas planas 
8593074.8383 m Norte e 576323.4178 m Leste, 
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confrontando neste trecho com a rua Ipê Roxo (rua 9), 
seguindo com distância de 50,000 m e azimute plano de 
357°57'47" chega-se ao marco P4, coordenadas planas 
8593100.2161 m Norte e 576366.4987 m Leste, 
confrontando neste trecho com os lotes 16 e 21, seguindo 
com distância de 11,00 m e azimute plano de 87°57'17" 
chega-se ao marco P5 de coordenadas planas 
8593090.7351 m Norte e 576372.0829 m Leste, 
confrontando neste trecho com a rua Carobinha (rua 10), 
seguindo com distância de 50,00 m e azimute plano de 
177°57'47" chega-se ao P1, ponto final da descrição deste 
perímetro, confrontando neste trecho com os lotes 18 e 19. 
Todas as coordenadas aqui descri tas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema U T M, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. 
Todos os azimutes, distâncias e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM.

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 25 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 029 / 2017
DE 30 DE JANEIRO DE 2017

“Retifica a Portaria de nº. 160/2014, referente 
ao Processo Administrativo Nº 20.286/2014, 
na forma que indica”. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso das competências que lhe foi delegada e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de novembro 
de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta no Processo Administrativo nº  20.286/2014 de 04 
de dezembro de 2014, 

RESOLVE:

Art. 1° - Retificar a Portaria de nº. 160/2014 de 26 
dezembro de 2014, referente ao Processo Administrativo 

on . 20.286/2014.

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA  nº  160/2014, de 
26 de dezembro de 2014 da empresa ROZEVAN 
MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.893.299/0001-37, com sede na Fazenda Cobocó, s/n, 
Lauro de Freitas – Bahia, para extração de areia, cascalho 
ou pedregulho e beneficiamento associado para uso direto 

da construção civil, em uma área total de terras, de 48,85 
ha e área de lavra de 7,21 ha, com produção de 
36.000m³/ano, inserida na poligonal do Processo DNPM 
nº 870.166/2013, nas coordenadas geográficas: V1: -
12°35'23''076 e -38°04'33''811; V2: -12°35'23''076 e -
38°04'57''008; V3: -12°35'06''046 e -38°04'57''008; V4: -
12°35'00''370 e -38°04'57''008; V5: - 12°35'00''370 e -
38°04'33''811; V6: - 12°35'23''076 e - 38°04'33''811, 
localizada na Zona Rural do Distrito de Barra do Pojuca, 
Camaçari – BA, […].

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, nº. 029/2017 de 30 de janeiro de 2017, à 
empresa ROZEVAN MINERAÇÃO LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 06.893.299/0001-37, com sede na 
Fazenda Cobocó, s/n, Lauro de Freitas – Bahia, para 
extração de areia, cascalho ou pedregulho e 
beneficiamento associado para uso direto da construção 
civil, em uma área total de terras, de 48,85 ha e área de 
lavra de 7,21 ha, com produção de 36.000m³/ano, inserida 
na poligonal do Processo DNPM nº 870.166/2013, nas 
coordenadas geográficas: V1: -12°35'23''076 e -
38°04'33''811; V2: -12°35'23''076 e -38°04'57''008; V3: -
12°35'06''046 e -38°04'57''008; V4: -12°35'00''370 e -
38°04'57''008; V5: - 12°35'00''370 e -38°04'33''811; V6: - 
12°35'23''076 e - 38°04'33''811, localizada na Zona Rural 
do Distrito de Barra do Pojuca, Camaçari – BA, […].

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 030/2017
DE 31 DE JANEIRO DE 2017 

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 Municipal, datado do dia 02 de 
janeiro de 2017, com fundamento na Lei Municipal nº 
913/2008, no que couber, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 19.016/2014, e 
considerando o estudo urbanístico apresentado,

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 19.016/2014, requerido pela DAMRAK DO 
BRASIL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA, CNPJ nº 07.051.213/0001-91, instrumento que 
subsidia o processo de licenciamento urbanístico, para a 
implantação de um HIPERMERCADO – COMÉRCIO 
ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL – 
localizado na Área 01 desmembrada de uma porção maior 
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do Loteamento Jardim Limoeiro, conforme Portaria nº 
150/2016, de 15 de dezembro de 2016, com acesso 
principal através da Avenida Jorge Amado. Tal Área 
totaliza 39.012,82 m² (trinta e nove mil doze metros e 
oitenta e dois decímetros quadrados), e situa-se na Zona 
de Expansão de Comércio e Serviços – ZECS 2, do Distrito 
Sede, Camaçari-Ba, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 
de janeiro de 2008. Conforme projeto, o empreendimento 

2tem área ocupada correspondente a 12.289,75 m , área 
2total construída de 12.897,47m , área permeável com 

2 215.588,71m , área de carga/descarga com 2.803,95m , e 
estacionamento com 470 vagas distribuídas em área de 

211.878,98m .

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lan tação do  empreend imento ,  deverá  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 31.01.2017, 
com a municipalidade, assumindo a responsabilidade por 
essas medidas, as quais foram definidas no Estudo de 
Impacto de Vizinhança apresentado à SEDUR.

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 31 DE 
JANEIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 031/2017
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017

“ D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de um terreno, designado 
como área desmembrada da “Fazenda Bom 
Jesus” medindo 1.630,00m², situado na Rua 
do Jacaré, S/Nº, Centro, no Distrito de Monte 
Gordo, no Município de Camaçari, em 02 
(dois) novos lotes denominados: Lote 
resultante “Terreno A”, com 1.056,66m² e 
Lote resultante “Terreno B”, com 573,34m², 
na forma que indica”.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº. 4.365 de 22 de fevereiro de 
2007, 4.245/2006 e, ainda, no Decreto Municipal datado 
do dia 02 de janeiro de 2017, tendo em vista o que consta 
no Processo Administrativo nº 01744.22.09.340.2016, 
assim como as demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de um terreno, 
medindo 1.630,00m²,  des ignado como área 
desmembrada da “Fazenda Bom Jesus”, situado na Rua 
do Jacaré, S/Nº, Centro, no distrito de Abrantes, Município 
de Camaçari, em 02 (dois) novos lotes denominados Lote 
resultante “Terreno A”, com 1.056,66m² e Lote resultante 
“Terreno B”, com 573,34m².
Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade do Sr. ALDO JOSE COSTA MELO, inscrito 
no CNPF/MF sob o nº 487.106.365-87, portador da Cédula 
de Identidade nº 3284880- SSP/BA, e da Sra. ANDREA 
ARAÚJO CARVALHO MELO, inscrito no CNPF/MF sob o 
nº 631.280.475-53, portador da Cédula de Identidade nº 
378658549- SSP/BA, imóvel declinado encontra-se 
registrado no Cartório do 1º Ofício de Imóveis da Comarca 
de Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 8.455 datada 
de 27/05/1988.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

TERRENO TOTAL

Inicia-se a descrição deste perímetro, partindo do ponto 
V10, situado no limite com VIA DE ACESSO LOCAL, 
definido pela coordenada 8.601.448,86 m Norte e 
598.064,44 m Leste, seguindo com distância de 1,96 m e 
azimute plano de 121°23'10" chega-se ao ponto V11, 
deste confrontando neste trecho com VIA DE ACESSO 
LOCAL, seguindo com distância de 4,09 m e azimute 
plano de 121°44'50" chega-se ao ponto V12, deste 
confrontando neste trecho com VIA DE ACESSO LOCAL, 
seguindo com distância de 1,26 m e azimute plano de 
120°52'33" chega-se ao ponto V13, deste confrontando 
neste trecho com VIA DE ACESSO LOCAL, seguindo 
com distância de 1,58 m e azimute plano de 122°57'17" 
chega-se ao ponto V14, deste confrontando neste trecho 
com VIA DE ACESSO LOCAL, seguindo com distância de 
1,23 m e azimute plano de 121°50'14" chega-se ao ponto 
V15, deste confrontando neste trecho com VIA DE 
ACESSO LOCAL, seguindo com distância de 10,94 m e 
azimute plano de 121°50'51" chega-se ao ponto V16, 
deste confrontando neste trecho com JANETE ARAÚJO 
CAMPOS, seguindo com distância de 21,52 m e azimute 
plano de 205°40'29" chega-se ao ponto V17, deste 
confrontando neste trecho com JANETE ARAÚJO 
CAMPOS, seguindo com distância de 8,69 m e azimute 
plano de 205°40'30" chega-se ao ponto V18, deste 
confrontando neste trecho com JANETE ARAÚJO 
CAMPOS, seguindo com distância de 12,83 m e azimute 
plano de 205°51'06" chega-se ao ponto V19, deste 
confrontando neste trecho com VERA LÚCIA 
CALVACANTE, seguindo com distância de 8,36 m e 
azimute plano de 297°49'34" chega-se ao ponto V20, 
deste confrontando neste trecho com ALICE FERREIRA 
NASCIMENTO, seguindo com distância de 8,64 m e 
azimute plano de 297°47'29" chega-se ao ponto V21, 
deste confrontando neste trecho com ALICE FERREIRA 
NASCIMENTO, seguindo com distância de 0,18 m e 
azimute plano de 25°11'40" chega-se ao ponto V22, deste 
confrontando neste trecho com ALICE FERREIRA 
NASCIMENTO, seguindo com distância de 6,13 m e 
azimute plano de 295°12'17" chega-se ao ponto V23, 
deste confrontando neste trecho com ALICE FERREIRA 
NASCIMENTO, seguindo com distância de 0,34 m e 
azimute plano de 237°39'06" chega-se ao ponto V24, 
deste confrontando neste trecho com ALICE FERREIRA 
NASCIMENTO, seguindo com distância de 1,77 m e 
azimute plano de 288°00'48" chega-se ao ponto V25, 
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deste confrontando neste trecho com EDVALDO LUIZ 
REIS DA ENCARNAÇÃO, seguindo com distância de 
1,70 m e azimute plano de 288°00'40" chega-se ao ponto 
V26, deste confrontando neste trecho com EDVALDO 
LUIZ REIS DA ENCARNAÇÃO, seguindo com distância 
de 0,80 m e azimute plano de 19°33'44" chega-se ao 
ponto V27, deste confrontando neste trecho com 
EDVALDO LUIZ REIS DA ENCARNAÇÃO, seguindo com 
distância de 0,24 m e azimute plano de 297°25'33" chega-
se ao ponto V01, deste confrontando neste trecho com 
EDVALDO LUIZ REIS DA ENCARNAÇÃO, seguindo com 
distância de 3,12 m e azimute plano de 297°25'53" chega-
se ao ponto V02, deste confrontando neste trecho com 
NERALDO VIANA PINTO, seguindo com distância de 
3,06 m e azimute plano de 297°25'51" chega-se ao ponto 
V03, deste confrontando neste trecho com NERALDO 
VIANA PINTO, seguindo com distância de 7,21 m e 
azimute plano de 295°53'47" chega-se ao ponto V04, 
deste confrontando neste trecho com ANTÔNIO MATOS 
DOS SANTOS, seguindo com distância de 8,02 m e 
azimute plano de 295°53'50" chega-se ao ponto V05, 
deste confrontando neste trecho com ANTÔNIO MATOS 
DOS SANTOS, seguindo com distância de 0,12 m e 
azimute plano de 290°40'04" chega-se ao ponto V06, 
deste confrontando neste trecho com RUA DO JACARÉ, 
seguindo com distância de 22,94 m e azimute plano de 
17°44'42" chega-se ao ponto V07, deste confrontando 
neste trecho com CLÁUDIO PEREIRA DOS SANTOS, 
seguindo com distância de 27,99 m e azimute plano de 
114°07'59" chega-se ao ponto V08, deste confrontando 
neste trecho com CLÁUDIO PEREIRA DOS SANTOS, 
seguindo com distância de 9,57 m e azimute plano de 
33°33'26" chega-se ao ponto V09, deste confrontando 
neste trecho com IVONETE MIRANDA CRUZ, seguindo 
com distância de 11,39 m e azimute plano de 33°33'25" 
chega-se ao ponto V10, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39 º WGr, tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM  O imóvel denominado terreno total de 
propriedade de Aldo José Costa Melo, situado na Rua do 
Jacaré, S/Nº, Centro, Monte Gordo, Camaçari/BA, 
fechando-se o polígono com perímetro de 185,69m e área 
de 1.630,00m². 

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento ficarão 
assim descritas e caracterizados:

TERRENO A

Inicia-se a descrição deste perímetro Partindo do ponto 
V10, situado no limite com VIA DE ACESSO LOCAL, 
definido pela coordenada 8.601.448,86 m Norte e 
598.064,44 m Leste, seguindo com distância de 1,96 m e 
azimute plano de 121°23'10" chega-se ao ponto V11, 
deste confrontando neste trecho com VIA DE ACESSO 
LOCAL, seguindo com distância de 4,09 m e azimute 
plano de 121°44'50" chega-se ao ponto V12, deste 
confrontando neste trecho com VIA DE ACESSO LOCAL, 
seguindo com distância de 1,26 m e azimute plano de 
120°52'33" chega-se ao ponto V13, deste confrontando 
neste trecho com VIA DE ACESSO LOCAL, seguindo 
com distância de 1,58 m e azimute plano de 122°57'17" 
chega-se ao ponto V14, deste confrontando neste trecho 
com VIA DE ACESSO LOCAL, seguindo com distância de 

.

1,23 m e azimute plano de 121°50'14" chega-se ao ponto 
V15, deste confrontando neste trecho com VIA DE 
ACESSO LOCAL, seguindo com distância de 10,94 m e 
azimute plano de 121°50'51" chega-se ao ponto V16, 
deste confrontando neste trecho com JANETE ARAÚJO 
CAMPOS, seguindo com distância de 21,52 m e azimute 
plano de 205°40'29" chega-se ao ponto V17, deste 
confrontando neste trecho com JANETE ARAÚJO 
CAMPOS, seguindo com distância de 8,69 m e azimute 
plano de 205°40'30" chega-se ao ponto V18, deste 
confrontando neste trecho com JANETE ARAÚJO 
CAMPOS, seguindo com distância de 12,83 m e azimute 
plano de 205°51'06" chega-se ao ponto V19, deste 
confrontando neste trecho com VERA LÚCIA 
CALVACANTE, seguindo com distância de 8,36 m e 
azimute plano de 297°49'34" chega-se ao ponto V20, 
deste confrontando neste trecho com ALICE FERREIRA 
NASCIMENTO, seguindo com distância de 8,64 m e 
azimute plano de 297°47'29" chega-se ao ponto V21, 
deste confrontando neste trecho com ALICE FERREIRA 
NASCIMENTO, seguindo com distância de 0,18 m e 
azimute plano de 25°11'40" chega-se ao ponto V22, deste 
confrontando neste trecho com ALICE FERREIRA 
NASCIMENTO, seguindo com distância de 6,13 m e 
azimute plano de 295°12'17" chega-se ao ponto V23, 
deste confrontando neste trecho com ALICE FERREIRA 
NASCIMENTO, seguindo com distância de 0,34 m e 
azimute plano de 237°39'06" chega-se ao ponto V24, 
deste confrontando neste trecho com ALICE FERREIRA 
NASCIMENTO, seguindo com distância de 1,77 m e 
azimute plano de 288°00'48" chega-se ao ponto V25, 
deste confrontando neste trecho com EDVALDO LUIZ 
REIS DA ENCARNAÇÃO, seguindo com distância de 
1,70 m e azimute plano de 288°00'40" chega-se ao ponto 
V26, deste confrontando neste trecho com EDVALDO 
LUIZ REIS DA ENCARNAÇÃO, seguindo com distância 
de 0,80 m e azimute plano de 19°33'44" chega-se ao 
ponto V27, deste confrontando neste trecho com 
EDVALDO LUIZ REIS DA ENCARNAÇÃO, seguindo com 
distância de 0,24 m e azimute plano de 297°25'33" chega-
se ao ponto V01, deste confrontando neste trecho com 
TERRENO B, seguindo com distância de 23,94 m e 
azimute plano de 33°33'25" chega-se ao ponto V08, deste 
confrontando neste trecho com CLÁUDIO PEREIRA DOS 
SANTOS, seguindo com distância de 9,57 m e azimute 
plano de 33°33'26" chega-se ao ponto V09, deste 
confrontando neste trecho com IVONETE MIRANDA 
CRUZ, seguindo com distância de 11,39 m e azimute 
plano de 33°33'25" chega-se ao ponto V10, ponto inicial 
da descrição deste perímetro.Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 º WGr, 
tendo como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM, O imóvel denominado terreno A de 
propriedade de Aldo José Costa Melo, situado na Rua do 
Jacaré, S/Nº, Centro, Monte Gordo, Camaçari/BA, 
fechando-se o polígono com perímetro de 137,17m e área 
de 1.056,66m². 

TERRENO B

Inicia-se a descrição deste perímetro partindo do ponto 
V07, situado no limite com CLÁUDIO PEREIRA DOS 
SANTOS, definido pela coordenada 8.601.442,84 m Norte 
e 598.027,31 m Leste, seguindo com distância de 27,99 m 
e azimute plano de 114°07'59" chega-se ao ponto V08, 
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deste confrontando neste trecho com ALDO JOSÉ 
COSTA MELO, seguindo com distância de 23,94 m e 
azimute plano de 213°33'25" chega-se ao ponto V01, 
deste confrontando neste trecho com EDVALDO LUIZ 
REIS DA ENCARNAÇÃO, seguindo com distância de 
3,12 m e azimute plano de 297°25'53" chega-se ao ponto 
V02, deste confrontando neste trecho com NERALDO 
VIANA PINTO, seguindo com distância de 3,06 m e 
azimute plano de 297°25'51" chega-se ao ponto V03, 
deste confrontando neste trecho com NERALDO VIANA 
PINTO, seguindo com distância de 7,21 m e azimute plano 
de 295°53'47" chega-se ao ponto V04, deste 
confrontando neste trecho com ANTÔNIO MATOS DOS 
SANTOS, seguindo com distância de 8,02 m e azimute 
plano de 295°53'50" chega-se ao ponto V05, deste 
confrontando neste trecho com ANTÔNIO MATOS DOS 
SANTOS, seguindo com distância de 0,12 m e azimute 
plano de 290°40'04" chega-se ao ponto V06, deste 
confrontando neste trecho com RUA DO JACARÉ, 
seguindo com distância de 22,94 m e azimute plano de 
17°44'42" chega-se ao ponto V07, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 º WGr, 
tendo como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM. O imóvel denominado terreno A de 
propriedade de Aldo José Costa Melo, situado na Rua do 
Jacaré, S/Nº, Centro, Monte Gordo, Camaçari/BA, 
fechando-se o polígono com perímetro de 96,40m e área 
de 573,34m². 

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 03 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 032/2017
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017

" D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de uma área de terra 
remanescente do Sítio denominado Jauá, 
excluída do Projeto, situada em Jauá, distrito 
de Abrantes, Município de Camaçari, neste 
Estado, perfazendo uma área total de 
1.000,00m², em 03 (três) novas áreas 
denominadas: Lote 22A com 400,00m², Lote 
22B com 300,00m² e Lote 22C com 
300,00m², na forma que indica".

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 4.245, de 20 de junho de 
2006, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e ainda no 

Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
01377.22.09.005.2016, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o do desmembramento de uma área de 
terra remanescente do Sítio denominado Jauá, excluída 
do Projeto, situada em Jauá, distrito de Abrantes, 
Município de Camaçari, neste Estado, perfazendo uma 
área total de 1.000,00m², em 03 (três) novas áreas 
denominadas: Lote 22A com 400,00m², Lote 22B com 
300,00m² e Lote 22C com 300,00m², na forma que indica.

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de MARIA ANTONIA DA CRUZ SANTANA, 
devidamente registrada no Cartório do 1º Ofício de 
Imóveis da Comarca de Camaçari – Bahia, sob a matrícula 
de nº 17.089.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

ÀREA ORIGINAL  

LIMITES e CONFRONTANTES: A área original inicia a 
descrição tomando como origem, um ponto de partida 
denominado P1, georreferenciado pelo sistema de 
coordenadas utm,  (E=583249.570 N=8582893,660). Daí 
com azimute de 171°7'24" e com distância de 20,00m 
encontramos o vértice P2 de coordenadas utm 
(E=583247.420 N=8582873.776), limitando-se neste 
trecho com a Rua A. Daí, segue com azimute de 261°7'24" 
e com distância de 50,00m, encontramos o vértice P7 de 
coordenadas utm (E= 583197,710 N = 8582879.150), 
limitando-se neste trecho com uma rua sem denominação, 
a qual confronta-se com a Gleba 23. Daí, segue com 
azimute de 351°7'24" e com distância de 20,00m, 
encontramos o vértice P8 de coordenadas utm 
(E=583199,860 N=8582899,034), limitando-se neste 
trecho com terreno de propriedade de Letícia Fernandes 
de oliveira. Daí, segue com azimulte de 81°7'24" e com 
distância de 50,00m, encontramos o vértice P1, fechando-
se o polígono com perímetro de 140.00m, perfazendo uma 
área total de 1.000,00m².

 Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento ficam 
assim descritas e caracterizados:

LOTE 22A  

LIMITES e CONFRONTANTES: A área designada de Lote 
22A, resultante do desmembramento da área original, 
inicia a descrição tomando-se como origem, um ponto de 
partida denominado P1, georreferenciado pelo sistema 
datum, de coordenadas utm, (E=583249,570 
N=8582893,660). Daí com azimute de 171°7'24" e com 
distância de 20,00m encontramos o vértice P2 de 
coordenadas utm (E=583247,420 N=8582873,776), 
limitando-se neste trecho com a Rua A. Daí com azimute 
de 261°7'24" e com distância de 20,00m, encontramos o 
vértice P3 de coordenadas utm (E= 583227,536 N = 
8582875,926), limitando-se neste trecho com uma rua 
sem denominação, a qual faz divisa com a Gleba 23. Daí 
com azimute de 351°7'24" e com distância de 20,00m. 
encontramos o vértice P4 de coordenadas utm 
(E=583229,686 N=8582895,810), limitando-se neste 
trecho com o lote 22B resultante do desmembramento. 
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Daí com azimute de 81°7'24" e com distância de 20,00m 
encontramos o vértice P1 de coordenadas utm 
(E=583249,570 N=8582893,660). Fechando-se o 
polígono com perímetro de 80.00m, perfazendo uma área 
total de 400,00m².         

LOTE 22B

LIMITES e CONFRONTANTES: A área original designada 
de Lote 22B, resultante do desmembramento da área 
original, inicia a descrição tomando-se como origem, um 
ponto de partida denominado P3, georreferenciado pelo 
sistema datum de coordenadas utm, (E=583227,536 
N=8582875,926). Daí com azimute de 351°7'24" e com 
distância de 20,00m, encontramos o vértice P4 de 
coordenadas utm (E=583229,686 N=8582895,810), 
limitando-se neste trecho com o lote 22A resultante do 
desmembramento. Daí, com azimute de 261°7'24" e com 
distância de 15,00m, encontramos o vértice P5 de 
coordenadas utm (E= 583214,773 N = 8582897,423), 
limitando-se neste trecho com a Gleba 21. Daí, com 
azimute de 177°7'24" e com distância de 20,00m, 
encontramos o vértice P6 de coordenadas utm 
(E=583212,623 N=8582877,538), limitando-se neste 
trecho com o lote 22C resultante do desmembramento. 
Daí, com azimute de 81°7'24" e com distância de 15,00m, 
encontramos o vértice P3, fechando-se o polígono com 
perímetro de 70.00m, perfazendo uma área total de 
300,00m². 

LOTE 22C

LIMITES e CONFRONTANTES: A área original designada 
de Lote 22C, resultante do desmembramento da área 
original, inicia a descrição tomando-se como origem, um 
ponto de partida denominado P5, georreferenciado pelo 
sistema datum de coordenadas utm, (E=583214,773 
N=8582897,423). Daí, com azimute de 171°7'24" e com 
distância de 20,00m, encontramos o vértice P6 de 
coordenadas utm (E=583212,623 N=8582877,423), 
limitando-se neste trecho com o lote 22B resultante do 
desmembramento. Daí com azimute de 261°7'24" e com 
distância de 15,00m, encontramos o vértice P7 de 
coordenadas utm (E= 583197,710 N = 8582879,150), 
limitando-se neste trecho uma rua sem denominação, a 
qual se limita com a Gleba 23. Daí com azimute de 
351°7'24" e com distância de 20,00m, encontramos o 
vértice P8 de coordenadas utm (E=583199,860 
N=8582899,034), limitando-se neste trecho com terreno 
de propriedade de Leticia Fernandes de oliveira, 
fechando-se o polígono com perímetro de 70.00m, 
perfazendo uma área total de 300,00m².   

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 03 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 033/2017
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017

"Estabelece normas e orientação às 
Unidades Administrativas da estrutura da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente – SEDUR, quanto aos 
procedimentos referentes a abertura, trâmite, 
controle e encerramento de processos e dá 
outras providências".

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições e 
considerando a necessidade de fixar regras para a 
tramitação dos processos administrativos no âmbito da 
SEDUR, com celeridade e observância das formalidades 
essenciais, resolve expedir a seguinte,
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA:

Art. 1º - As Unidades Administrativas, integrantes da 
estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente – SEDUR, observarão as disposições 
desta Instrução e legislação em vigor quanto aos 
procedimentos referentes à abertura, trâmite, controle e 
encerramento de processos relativos a matéria de sua 
competência.

Art. 2º - São responsáveis pelo cumprimento desta 
Instrução, o Protocolo SEDUR, o Gabinete da Secretária, 
as Coordenadorias e demais Unidades da estrutura da 
SEDUR. 

Art. 3º - Cabe ao Protocolo SEDUR:

I - Realizar triagem, consistindo em identificar o 
procedimento adequado para efetivar o pleito do 
Requerente, a verificar a apresentação dos documentos e 
demais pré-requisitos necessários à abertura do processo 
ou dirimir dúvidas relativas a documentações 
complementares e providências necessárias a habilitar o 
Requerente à abertura do processo.

II - No caso de o Requerente pleitear uma demanda não 
prevista no portfólio de processos da SEDUR, o Protocolo 
procederá a análise da solicitação, encaminhamento à 
Coordenadoria competente para constituição de resposta 
oficializada.

III - Orientar o Requerente a observar a presente Instrução 
antes do protocolo de seu requerimento, informando que a 
Secretaria utilizará, primordialmente, os meios de 
contatos fornecidos no requerimento inicial (e-mail, 
telefone, aplicativo de mensagem). Informar ao 
Requerente que os documentos deverão ser entregues ao 
Protocolo com dupla perfuração centralizada e que não 
serão aceitos documentos encadernados, em 
classificadores ou grampeados; e, que as Plantas deverão 
estar dobradas conforme NBR 13142 ou inseridas, de 
preferência, em plásticos próprios com a dupla perfuração 
utilizada.

IV - Protocolar o Requerimento (Formulário, Petição, 
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Ofício, Carta, etc.) e verificar se os documentos 
apresentados estão de acordo com as exigências 
documentais informadas por esta Secretaria. Somente 
deverão ser aceitos originais ou cópias de documentos 
(conferidas com o original) contendo dados e assinaturas 
legíveis. O atendente deverá inspecionar os formulários e 
todos os registros pertinentes à solicitação, verificando se 
as informações são consistentes, completas, de fácil 
entendimento e se caracteriza o objetivo do processo 
solicitado. Deverá permitir a juntada de documentos (não 
obrigatórios) quando estes servirem para reforçar a 
fundamentação.
V - Autuar o processo ordenando os documentos conforme 
exigência de pré-requisitos explicita nos veículos de 
comunicação e unidades de atendimento desta 
Secretaria, utilizando os colchetes para fixação das folhas 
(que deverão ser apresentadas com dupla perfuração 
centralizada, não sendo permitido o uso de grampos, 
pastas ou encadernação), e promover a numeração 
crescente e sequencial das folhas (no ângulo superior 
direito), devendo-se atentar para que os colchetes não 
prejudiquem a abertura das plantas e afins.

VI – Encaminhar o processo à Coordenadoria a que se 
destina ou competem às providências referentes a matéria 
envolvida, observando o fluxo definido do processo 
específico.

VII – Assegurar que a consulta, o acesso, a obtenção de 
cópia ou a realização de simples fotos do processo, após o 
pagamento de taxa específica, quando cabível, sejam 
feitos pelo Requerente, devidamente identificado, ou por 
pessoa que já conste do processo como representante 
legal, procurador ou autorizado especificamente, 
mediante instrumento próprio assinado pelo Requerente 
ou seu representante legal, que poderá ser apresentado 
diretamente no processo ainda em curso, ou através da 
abertura de um processo próprio, no caso dos processos 
já arquivados.

VIII – Orientar os Interessados em obtenção de cópia, que 
a cópia de processos administrativos somente será 
viabilizada através de pedido específico, devidamente 
analisado e deferido pela Coordenadoria competente para 
a matéria tratada pelo processo, após o pagamento de 
taxa específica, quando cabível, que poderá ser 
apresentado diretamente no processo ainda em curso, ou 
através da abertura de um processo próprio, no caso dos 
processos já arquivados, sendo vedado o acesso a 
documentos de identificação pessoal do Requerente ou 
outros que representem violação à intimidade do 
Requerente, assim entendido em análise da 
Coordenadoria.

§1 - O atendente deve conferir a guia de recolhimento 
relacionada a abertura do processo e anexa-la ao caderno 
processual, quando for o caso;

§2 – O atendente deve registrar no Sistema de Protocolo a 
relação dos documentos apresentados como anexos, 
conforme indicação prevista na capa dos processos 
administrativos.

Art. 4º - Cabe as Coordenadorias e demais Unidades:
I - Receber o processo e registrar o respectivo andamento 
no sistema de protocolo ou de tramitação eletrônica de 
documentos, observando:

a) Todos os servidores que realizam análises técnicas, 
normativas, consultas ou deliberações, deverão registrar 
todas as ações, relacionadas a tramitação do processo, 
em sistema de protocolo, bem como convocar o 
Requerente, sempre que necessário, através de contato 
telefônico, e-mail, aplicativo de mensagens ou 
correspondência, nessa ordem, para apresentação de 
documentação complementar, dirimir dúvidas ou solicitar 
providências que satisfaçam as necessidades técnicas 
e/ou legais, registrando no sistema e no corpo do processo 
administrativo, o dia e hora do contato realizado.
 
b) Os analistas técnicos e autoridades envolvidas na 
tramitação de processos, deverão expedir pareceres e 
despachos instrutivos ou deliberativos, obedecendo, 
dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência.
II - Realizar a análise ou providência pertinente e emitir o 
despacho, decisão, laudo, relatório técnico, de vistoria, 
estudo ou nota técnica, anexando-os aos autos com a 
documentação correspondente, numerando as folhas 
respeitando a sequência já iniciada, datando-as e 
rubricando-as. A folha de registro deverá ser encadernada 
após os documentos juntados, de modo que os 
encaminhamentos constem sempre da última página do 
processo em trâmite.

III - Encaminhar o processo ao setor responsável por 
eventual análise pendente, mediante despacho na última 
folha do último volume, onde fique explícito o setor que se 
destina e a providência esperada, além de registrar a 
saída no sistema de protocolo e/ou tramitação eletrônica 
utilizado pelo Município.

IV - Quando o ato praticado não comportar despacho 
indicando o setor que se destina, o responsável deverá 
anexar nova folha de informação, onde será realizado o 
respectivo registro, vedadas notas no verso das páginas.

V – Solicitar do Protocolo ou Coordenadoria, o 
desarquivamento de processos através de CI específica e, 
quando o pedido for solicitado na forma do art. 3º, VIII, 
deverá indicar os motivos do pedido.

VI – Solicitações provenientes da Procuradoria Geral do 
Município, Ouvidoria Geral do Município e Órgãos 
externos à administração pública municipal, tais como, 
Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, 
INEMA, IBAMA e outros, deverão ser respondidas em 
caráter de urgência, sobrestando processos em 
tramitação regular. 

Poderá a ASTEC ou Gabinete da SEDUR encaminhar a 
solicitação diretamente para o técnico.

§1 - A eventual necessidade de novos documentos será 
analisada pelo Setor competente, conforme a matéria 
envolvida, cabendo, ao analista técnico, o recebimento 
dos novos documentos, registrando o ato em folha de 
informação e no sistema de protocolo.

§2 - A juntada de novos documentos observará a ordem 
cronológica da data de protocolo ou de emissão e será 
feita pelo Setor que estiver com o processo, que deverá 
numerar as folhas de acordo com a sequência já iniciada e 
rubricá-las.
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§3 - Não será aceito documento para processo sem uma 
petição que indique expressamente o número do 
processo, o Interessado e o Despacho, Relatório de 
Análise Técnica - RAT ou Notificação que solicitou os 
referidos documentos.

§4 – O Setor que remeter os autos fica responsável pelo 
encaminhamento do processo com toda a documentação 
devidamente colacionada, numerada e rubricada até 
aquele momento.

Art. 5 - Os pareceres, relatórios, análises, laudos e notas 
técnicas deverão ser digitados (com uso de fontes e 
tamanhos legíveis) e assinados com indicação do servidor 
responsável, de seu cargo e do número de sua matrícula 
funcional.

§1 – O uso de expedientes manuscritos somente será 
aceito no caso de despachos simples de encaminhamento 
que não tenham conteúdo técnico relativo a matéria de 
competência dessa SEDUR. Recomenda-se inutilizar 
linhas e espaços em branco com um risco diagonal 
utilizando caneta esferográfica.

§2 - Toda tramitação do processo deverá ser registrada na 
capa do caderno processual e qualquer excepcionalidade 
no andamento do fluxo normal deverá ser registrada na 
folha de informação.

§3 – É vedada a inclusão de folhas soltas, grampeadas a 
outras, adesivos, post it, marcadores, clips ou bilhetes no 
caderno processual.

§4 – Processos que precisem de análises de cálculos, 
deverão ter anexadas as memórias de cálculo em folha de 
registro e/ou relatório detalhado, discriminando o 
fundamento dos mesmos para a análise e instruindo sobre 
o uso destes para os exames subsequentes.

§5 – O analista técnico ou normativo deve qualificar as 
partes envolvidas no processo, registrando ou reiterando 
as relações dos representantes, beneficiários, 
proprietários, cônjuges, entre outros interessados e 
citados na documentação constante no caderno 
processual.

§6 – No caso de ser identificadas falhas na arrumação ou 
na sua numeração, simples despacho do Setor que 
recebeu o processo deverá indicar os equívocos mais 
evidentes e devolver o processo para o Setor de origem 
saneá-los. Páginas invertidas e soltas deverão ser 
reencadernadas em seu posicionamento lógico, 
obedecendo a sua ordem de numeração. Caso seja 
constatado que a capa ou folha de informação constante 
do caderno processual esteja rasgada, suja ou amassada, 
de modo que comprometa o andamento do processo, 
devem ter esses elementos substituídos imediatamente, 
preservando os registros originais.

§7 – O procedimento de juntada de CD ROM ao processo 
deve obedecer as mesmas regras de qualquer outro 
documento. O envelope do CD ROM deverá ser colado a 
uma folha de ofício ou folha de informação, devidamente 
numerada, ou deverá ser acondicionado em envelope 
plástico lacrado, com numeração de página anotada no 
envelope do CD ROM e anotação na folha, constando a 
juntada de CD ROM e o conteúdo do mesmo.

Art. 6º - Caso seja constatado que o Requerente tenha 
protocolado um novo processo para uma solicitação já 
realizada e que ainda esteja em análise, o caderno 
processual mais novo deverá ficar apensado ao mais 
velho para que se evitem decisões distintas.

Art. 7º - Para realizar uma nova juntada de documentos 
nos processos que se encontram em tramitação, o 
Requerente deverá peticionar (em termo de apenso de 
documentos) devidamente assinado e fundamentado pelo 
solicitante, registrado em folha de informação constante 
do caderno processual, explicando quais os documentos, 
plantas ou registros foram anexados, a data e identificação 
de quem anexou (carimbo, cargo, número de matrícula e 
rubrica). O termo deverá ser encadernado antes da nova 
documentação.

Art. 8º - O trâmite dos processos ao Gabinete da 
Secretária – GAB ou à sua Assessoria Técnica – ASTEC, 
ocorrerão em qualquer momento da análise, para dirimir 
dúvidas normativas, ou na conclusão do rito processual a 
fim de realizar análise documental técnica-normativa que 
gerem atos de Portaria e Decreto, respeitando as 
prerrogativas regimentais desta SEDUR.

Art. 9 - É vedado o desentranhamento de documento sem 
autorização motivada e expressa do Coordenador ou 
Gestor da unidade competente, que deverá registrar 
formalmente o desentranhamento, indicando a espécie e a 
natureza dos documentos retirados, a numeração afetada, 
e o recibo do interessado, mediante o qual serão 
entregues esses documentos.

Art. 10 - Sempre que o processo ultrapassar o número de 
200 (duzentas) folhas, deverá ser aberto novo volume, 
identificado este com um número sequencial e crescente, 
na nova capa de processo (contendo os mesmos dados da 
capa do processo do 1 volume, diferenciando-se, apenas, 
pela identificação do número do novo volume).

§1 - Ao ser aberto novo volume, deverá ser lavrado o 
“Termo de Encerramento de Volume”, a ser disposto no 
final do 1º caderno com indicação do número do volume 
que está sendo aberto.

§2 - É vedado o fracionamento da numeração de folhas do 
processo, com uso de letras, devendo ser renumerado os 
autos sempre que o erro for capaz de tumultuar ou 
confundir a numeração sequencial destes.

Art. 11 - No curso do processo, sempre que for constatada 
a inobservância de alguma das regras previstas nesta 
instrução, o processo deverá ser devolvido para o Setor de 
origem para providenciar a necessária correção e 
observação desta normativa. 

Parágrafo Único – Considerando que existem muitos 
processos em desacordo com esta instrução, estes 
deverão ser regularizados e adequados pelo Setor onde 
se encontram. A inobservância verificada posterior a data 
da publicação é que ensejará a devolução para o Setor de 
origem para providenciar a correção.

Art. 12 – O processo será arquivado quando houver:

I – O indeferimento do pedido, ciente e sem manifestação 
tempestiva pelo Requerente;
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II – Requerimento expresso de desistência do processo 
pelo interessado.

III – Conclusão do processo com a emissão do ato 
administrativo correspondente, ressalvados os casos 
onde a Coordenadoria competente deve acompanhar o 
integral cumprimento de obrigações com prazos mais 
elásticos e posteriores a publicação do ato.

IV – Declaração expressa e fundamentada de Perda do 
Objeto; 

V - Abandono certificado após transcorrer 60 (sessenta) 
dias sem resposta sobre interesse no prosseguimento do 
processo.

§1º - No caso de desistência, havendo interessado já 
constituído nos autos, este poderá requerer seu 
prosseguimento.

§2º - O servidor que verificar o fim da utilidade do 
processo, deverá informar à respectiva chefia e sugerir o 
arquivamento.

§3º - O processo encerrado será encaminhado ao Arquivo, 
mediante registro do Arquivamento, que indicará o motivo 
deste, o número de páginas, de volumes e de apensos do 
processo.

Art. 13 - Cada Coordenadoria deverá encaminhar ao GAB, 
até o dia cinco de cada mês, um relatório analítico 
contendo todas as informações sobre a quantidade de 
processos tramitados e seus respectivos assuntos, 
processos com pendências, em análise, deferidos, 
indeferidos, vistorias realizadas, bem como outros 
registros de não conformidade. Ao final de cada ano, 
deverá apresentar um relatório consolidado.

Art. 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 06 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 034/2017
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMACARI, 
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, 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 4.046/2010, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo nº 08023/2013, de 18 
de abril de 2013, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos à L.A 
CONCRETO E MADEIRA LTDA., inscrita no CNPJ, Nº 
074.729.784/0001-32, com endereço na BA 512 (Via 
Abrantes), Km 03, Portão 02, inserido na Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 2, da Macrozona Urbana de 
Areias - AB-ZU.4, coordenadas geográficas em décimo de 
grau -12,79893º/-38,2625º, Distrito de Abrantes, Camaçari 
- BA, conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 
2008, para fabricação de artefatos pré-fabricados de 
concreto, com produção de 880 postes/mês, 1650 
cruzetas/mês e 440 estacas/mês, com capacidade 
instalada de 6 toneladas de cimento/dia. Esta licença está 
sendo concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a 
atividade de acordo com o projeto apresentado a este 
órgão, devendo a empresa atuar de forma preventiva, em 
relação aos riscos referentes ao homem e ao meio 
ambiente, buscando soluções baseadas em tecnologias 
limpas; II - executar o Programa de Educação Ambiental - 
PEA, para os funcionários da empresa, contemplando: a) 
regras básicas de segurança, a serem implantadas nas 
atividades desenvolvidas; b) importância da utilização 
correta de EPI, como medida de proteção à saúde; c) 
minimização de resíduos, priorizando reuso e reciclagem; 
d) treinamento para situação de emergência; III - 
apresentar semestralmente à CMA/SEDUR, relatório das 
atividades do PEA; IV - direcionar os efluentes domésticos 
para fossa séptica com sumidouro, de acordo com a 
norma técnica NBR – 7229 da ABNT; V - manter 
documentação comprobatória do serviço de limpeza de 
fossa ,em seus arquivos, para fins de fiscalização; VI - 
adotar normas de segurança, higiene industrial e saúde 
ocupacional nas áreas da produção, de armazenamento e 
expedição; VII - Implantar e manter em condições 
adequadas de funcionamento o Sistema de Proteção 
Contra Incêndio, conforme estabelecido na Norma 
Regulamentadora NR-23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; VIII - realizar treinamento com os funcionários 
para situação de emergência; IX - executar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
contemplando, todos os resíduos (equipamentos 
eletrônicos defeituosos, estopas, lâmpadas fluorescentes, 
papel de escritório, resíduos oleosos gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, dentre 
outros), a quantidade, a classe, o local de geração, o 
acondicionamento/armazenamento e a destinação final; X 
- armazenar temporariamente os resíduos sólidos em área 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada, de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo aos critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11.174, para o armazenamento dos 
resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os da NBR 
12.235, para armazenamento de resíduos classe I e 
encaminhá-los posteriormente, para destinação final, em 
instalações com licença ambiental para tal fim; XI - no caso 
de resíduo classe I, requerer ao INEMA a competente 
Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos - ATRP; 
XII - fornecer obrigatoriamente aos funcionários 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI adequados e 
compatíveis com o exercício de suas funções e fiscalizar o 
seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; XIII - encaminhar os 
efluentes de processos, como a lama de concreto, para a 
caixa de separação e encaminhar a fração decantada, 
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somente para unidades de tratamento licenciada; XIV - 
implantar e manter atualizado o Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais – PPRA, buscando sempre a 
redução do grau de riscos; XV - comunicar de imediato à 
CMA/SEDUR a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas, que afete direta 
ou indiretamente o meio ambiente; XVI - apresentar à 
CMA/SEDUR, no prazo de trinta dias, o Atestado de 
Vistoria do Corpo de Bombeiro – AVCB, da Polícia Militar 
do Estado da Bahia ou da Defesa Civil do Município de 
Camaçari; XVII - apresentar à SEDUR, quando da 
renovação desta licença, documentação comprobatória 
dos resultados obtidos e atualizados dos Planos e 
Programas da empresa; XVIII - requerer previamente à 
SEDUR, a competente Licença, no caso de alteração do 
projeto apresentado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03 de setembro de 2008. 

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

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como, as 
cópias dos documentos, relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidas 
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 E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 06 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 035/2017
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMACARI, 
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, 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 4.046/2010, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
3431.22.09.461.2016, de 29 de novembro de 2016, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à CPMG 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 
sob Nº. 02.427.480/0001-05, com sede na Estrada do 
Coco, Km 16, s/n, Jauá, Camaçari/BA, para 
aparelhamento de placas e execução de trabalhos em 
mármore, granito, ardósia e outras pedras naturais, nas 
coordenadas UTM: 582.815 E; 8.583.589 N, situado na 
Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 3, da 
Macrozona Urbana de Abrantes, AB-ZU.4, conforme Lei 
Municipal nº866, de 11/01/2008. Esta portaria está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - Operar o 
empreendimento de acordo com o projeto apresentado a 
este órgão, devendo a empresa atuar de forma preventiva 
em relação aos riscos referentes ao homem e ao meio 
ambiente, buscando, sempre que possíveis soluções 
baseadas em tecnologias mais limpas e de redução de 
ruído na fonte; II - Manter arquivos por um período de 5 
(cinco) anos, os cupons fiscais das comercializações dos 
cascalhos de mármore e granito; III - Manter e atualizar: 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Programa 
de Educação ambiental e; Plano de Emergência 
Ambiental. IV- Aplicar nos restaurantes as normas 
exigidas pela Vigilância Sanitária; V – Fornecer aos 
funcionários Equipamento de Proteção individual - EPI 
adequados e compatíveis com o exercício de suas 
funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecimento na NBR-6 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; VI – Realizar treinamento com o funcionário 
para situações emergenciais; VII – Apresentar, no prazo 
120 dias, o Projeto de Combate a Incêndio das 
instalações; VIII- Manter em condições adequadas de 
funcionamento o Sistema de Proteção Contra Incêndio, 
conforme estabelecido na Norma Regulamentadora NR-
23 do Ministério do Trabalho e Emprego; IX - Cumprir as 
Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho e 
Emprego: NR – 11 (Transporte, movimentação, 
armazenagem e manuseio de materiais); NR- 6 
(Equipamentos de proteção individual); NR – 9 (Riscos 
Ambientais); NR – 15 (Operações insalubres); X - 
Implantar sistema para redução de ruídos nas atividades 
de corte e polimento, acompanhado da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, do técnico que 
elaborou. Prazo: 120 dias; XI – Direcionar os resíduos 
industriais do beneficiamento de mármores e granitos para 
a caixa de decantação, através de sistema de drenagem 
da água utilizada no corte, lixamento e polimento, não 
permitindo que os resíduos (lama) gerados pelo processo 
passem diretamente para o esgoto sanitário; XII- Coletar e 
promover a separação sistemática dos resíduos sólidos e 
destiná-los a unidade de reaproveitamento, conforme 
critério a ser estabelecido pela LIMPEC, sendo vedado o 
seu lançamento nos corpos d´água e/ou em qualquer 
outro local não licenciado, devendo ter como objetivo 
prioritário nessa ação a não geração e, secundariamente, 
a redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 
mesmos; XIII - Armazenar e destinar os resíduos finos de 
polimento, lixamento e corte de peças para unidade 
licenciada; XIV - Manter a área do empreendimento 
sempre limpa, descartando os resíduos sólidos e 
orgânicos em locais adequados; XV - Armazenar 
adequadamente os resíduos gerados do processo em 
área reservada, dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada, de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo aos critérios de 
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armazenamento estabelecidos na NBR 11174 e normas 
da ABNT NRB 12235/92; XVI - Realizar vistorias 
periódicas nas caixas de drenagem pluvial mantendo-as 
sempre limpas, desobstruídas e devidamente 
identificadas; XVII – Direcionar os efluentes domésticos 
para a fossa séptica, de acordo com a norma técnica NBR-
7.229 da ABNT e manter em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; XVIII- Apresentar 
outorga, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, em caso 
de: utilização de poços ou fontes naturais; lançamento de 
efluente em corpo hídrico; construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais. Prazo: 120 dias; XIX 
- Executar os projetos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais, 
com Acompanhamento Técnico da Obra - ATO, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
XX - Comunicar de imediato a SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente e ação resultantes das atividades 
desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XXI - Atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município; XXII - Requerer 
previamente à SEDUR, a competente Licença, no caso de 
alteração do projeto apresentado, conforme Art. 45º, inciso 
IV, da Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006.

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 06 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 036/2017
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMACARI, 
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, 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 4.046/2010, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
3331.22.09.461.2016, de 18 de novembro de 2016, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito(a) no 
CNPJ: 16.365.025/0001-29, no endereço Av. Tancredo 
Neves, nº 620, Condomínio Mundo Plaza, Salas 2001 a 
2012, Caminho das árvores, Salvador – BA para a 
implantação de um empreendimento de urbanização 
integrada em condomínio Horinzontal, destinado ao 
Programa do Governo Federal, Minha Casa, Minha Vida, 
possuindo o seguinte quadro de área: área total de 
60.583,51m², onde 39.999,54m² correspondem à área de 
projeto, sendo a área residencial correspondente a 
22.490,67m²; 162 unidades (sendo que 04 dessas 
unidades são adaptados à Pessoa com Deficiência – 
PCD), com 01 pavimento, distribuídas em 06 quadras, 
área de lazer com clube, piscinas, parque infantil, 
quiosque, quadra, de esporte, churrasqueira, espaços 
destinados à equipamentos condominiais, como portaria, 
deposito de lixo e central de gás; área de domínio público 
com 19.335,10m², corresponde a 31,92% da área total do 
empreendimento, distribuídos em: 1. área instituição com 
3.029,70m², correspondente a 5,0% da área total da gleba; 
2. área verde com 7.691.78m², correspondente a 12,70% 
da área total da gleba; área de sistema viário de acesso ao 
empreendimento com 8.613,62m², correspondente a 
14,22%; área comercial de 1.248,87m², correspondente a 
2,06% da área total da gleba; área verde interna de uso 
comum com 8.340,25m², correspondente a 20,85% da 
área líquida do empreendimento; área de sistema viário 
interno: 9.108,09m²; área total ocupada de 9.691,72m² 
(taxa de ocupação: 24%); área total construída: 
9.691,72m² (coeficiente de aproveitamento: 0,24); área 
total permeável: 20.70,21m² (taxa de permeabilidade: 
51,76%); estacionamento com 171 vagas, situado na 1º 
Travessa Senhor do Bonfim, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari-BA, nas seguintes coordenadas geográficas: 
UTM P1: UTM P1: 12º 38' 30,43”S; 38º 4' 59,47”O WGS 
84, inserida na poligonal da Zona de Ocupação Controlada 
– ZEC 4, na Macrozona MG-ZU.2, conforme Lei Municipal 
n° 866, de 11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913, de 
03 de setembro de 2008 mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 
Adotar os critérios e procedimentos necessários para a 
gestão adequada da obra, disciplinando as seguintes 
ações de forma a minimizar os impactos durante a fase de 
construção civil: a) armazenar adequadamente os 
resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de obra, 
para serem coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - 
LIMPEC; b) coletar e promover a separação sistemática 
do entulho gerado no canteiro de obras e destiná-lo a 
unidade de reaproveitamento, conforme critério a ser 
estabelecido pela LIMPEC e SEDUR, sendo vedado o seu 
lançamento nos corpos d'água e/ou em qualquer outro 
local não licenciado, devendo ter como objetivo prioritário 
nessa ação a não geração e, secundariamente, a redução, 
recuperação, reutilização e reciclagem dos mesmos, 
conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, 
de 05/07/2002; c) instalar adequadamente no canteiro de 
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obras, conforme legislação vigente, sistemas de 
tratamento de efluente doméstico e promover a limpeza 
dos mesmos somente com empresas certificadas, bem 
como destinar o efluente coletado somente para unidades 
de tratamento licenciada; d) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas; e) fornecer e fiscalizar 
o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual 
– EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; f) 
remover na conclusão do empreendimento todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II. Manter a colocação de 
placas de sinalização e advertência em pontos 
estratégicos da área, alertando a comunidade quanto ao 
tráfego de máquinas, veículos e equipamentos; III. 
Realizar treinamento com os funcionários para situação de 
emergência; IV. Atender aos padrões de emissão de gases 
e particulados, estabelecidos na legislação vigente, para 
os sistemas de escamento dos veículos e máquinas 
utilizados no empreendimento; V. Apresentar projeto 
paisagístico na área do empreendimento, priorizando o 
uso de espécies nativas. Prazo: 120 dias; VI. Apresentar 
projeto aprovado pela EMBASA para o esgotamento 
sanitário. Prazo: 120 dias; VII. Utilizar exclusivamente 
água da EMBASA como fonte de abastecimento do 
empreendimento; VIII. Executar as ações: do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e da Construção Civil 
– PGRSCC e do Programa de Educação Ambiental da 
Obra; f) Programa de Educação Ambiental –PEA. IX. 
Apresentar a SEDUR: a) Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – 
PCMAT; b) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; c) Programa de Prevenção de 
Risco Ambientais – PPRA; d) Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
Civil – PCMAT Prazo: 120 dias; X. Apresentar outorga, 
emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, em caso de: 
utilização de poços ou fontes naturais; lançamento de 
efluente em corpo hídrico; construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais. Prazo: 120 dias; XI.
Atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes 
e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município, conforme 
estabelecido na Análise de Orientação Prévia – AOP de 
Projeto, emitida por esta SEDUR; XII. Não ocupar nem 
modificar Área de Preservação Permanente (APP), sendo 
vedado: edificar, instalar equipamento e/ou materiais, 
desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à faixa de 
preservação do córrego de largura igual a 30(trinta) 
metros, medida horizontalmente a partir da sua margem 
no seu nível alto, conforme estabelece a legislação 
vigente; XIII. Executar os projetos de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e de drenagem de águas 
pluviais com acompanhamento técnico da obra - ATO, 
visando garantir o atendimento das normas técnicas 
pertinentes; XIV. Garantir a estanqueidade das unidades 
que compõem o sistema de esgotamento sanitário; XV. 
Requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº913/2008, de 
03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 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 E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 06 DE 
FEVEREIRO DE 2017. 

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 037/2017
DE 07 DE FEVEREIRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMACARI, 
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, 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 4.046/2010, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo nº 3244.22.09.2016 de 
10 de novembro de 2016, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos à MRV 
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES., inscrita no CNPJ 
sob nº 08.343.492/0001-20, com sede na Rua Coronal 
Almerindo Rehem, salas 801 a 806, Nº 82, salas 801 a 
806, Caminho das Árvores, Salvador-BA, 

, localizado no Núcleo Colonial Boa União, 
Lote 21, Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, na Zona de 
Expansão Controlada – ZEC – 4, da Macrozona Zona 
Urbana de Catu de Abrantes – AB.ZU – 2, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11/01/2008, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 
manter os critérios e procedimentos necessários para a 
gestão adequada da obra, disciplinando as seguintes 
ações de forma a minimizar os impactos durante a fase de 
construção civil: a) armazenar adequadamente os 
resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de obra, 
para serem coletados pela Limpeza Pública de Camaçari – 
LIMPEC; b) coletar e promover a separação sistemática 
do entulho gerado no canteiro de obras e destiná-lo a 

para 
implantação de empreendimento do tipo urbanização 
integrada, vinculado ao Programa do Governo Federal 
Minha Casa, Minha Vida, denominado SOLAR DOS 
COQUEIROS, composto por 400 apartamentos, 
distribuídos em 20 blocos, numa área total de 
22.800,00m²
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unidade de reaproveitamento, conforme critério 
estabelecido pela LIMPEC e SEDUR, sendo vedado o seu 
lançamento nos corpos d'água e/ou em qualquer outro 
local não licenciado, devendo ter como objetivo prioritário 
nessa ação a não geração e, secundariamente, a redução, 
recuperação, reutilização e reciclagem dos mesmos, 
conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, 
de 05/07/2002; c) manter, em condições adequadas, no 
canteiro de obras, conforme legislação vigente, sistemas 
de tratamento de efluente doméstico e promover a limpeza 
dos mesmos somente com empresas certificadas, bem 
como destinar o efluente coletado somente para unidades 
de tratamento licenciadas; d) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas; e) fornecer e fiscalizar 
o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual 
– EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; f) 
remover na conclusão do empreendimento todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II. elaborar e apresentar à 
CMA/SEDUR, num prazo de sessenta (60) dias: Projeto 
Paisagístico para a área do empreendimento, priorizando 
o uso de espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, de 
acordo com termo de referência de arborização urbana, 
assinado por responsável técnico e; Projeto de 
Monitoramento de Material Particulado; III. apresentar, 
num de prazo de trinta (30) dias, Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil – PCMAT 
– acompanhado da ART, elaborado por profissional 
legalmente habilitado; IV. apresentar, num prazo de cento 
e vinte (120) dias, projeto aprovado pela EMBASA, para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário; V. 
apresentar semestralmente relatório de desempenho do 
programa de educação ambiental; VI. apresentar, num 
prazo de cento e vinte (120) dias, outorga emitida pelo 
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA 
do Estado da Bahia, em caso de: utilização de poços ou 
fontes naturais; lançamento de efluente e/ou águas 
pluviais em corpo hídrico; construção de estruturas ou 
realização de obras em manancial; VII. realizar os serviços 
de desmatamento, destocamento e limpeza da área, 
conforme projeto de terraplanagem apresentado a este 
órgão, visando a preservação dos elementos de 
composição paisagística; VIII. implantar projeto de 
drenagem de águas pluviais, conforme aprovado pela 
S E D U R ;  I X .  a t e n d e r  a o s  p a r â m e t r o s  
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia – AOP de Projeto Nº 051/2016 DE 
22/09/2016, emitida através do Processo nº 01352/2015 
de 02/02/2015, por esta SEDUR; 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 A Licença ora concedida refere-se a análise de 
viabilidade ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 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 Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 07 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 038/2017
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017 

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 Municipal, datado do dia 02 de 
janeiro de 2016, com fundamento na Lei Municipal nº 
913/2008, no que couber, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 01761.22.09.151/2016, e 
considerando o estudo urbanístico apresentado,

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 01761.22.09.151/2016, requerido pela 
PASSOS E PASSOS PROSP. E ANÁLISE DE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ nº 
10.725.491/0001-91, instrumento que subsidia o processo 
de licenciamento urbanístico para a implantação de um 
empreendimento do tipo Urbanização Integrada de 
interesse social, situado em Barra do Jacuípe próximo aos 
loteamentos Bosque do Guaraipe e Canto do Sabiá, 
Distrito Monte Gordo, Camaçari-BA e inserido na 
Macrozona Urbana da Sede, MG.ZU.2, Zona de 
Ocupação Consolidada – ZOCON-4, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O terreno 
possui área total de 33.000,00m² (trinta e três mil metros 
quadrados), sendo que a área de preservação 
permanente será de 319,95m². A área de lotes residenciais 
será de 16.800,00m² e a área pública de 14.018,47m², 
sendo que a área verde será de 6.615,95m², a área de 
sistema viário interno (ruas e passeios) de 7.227,45m², a 

2 área institucional de 1.650,01 m e a área para a ETE (a ser 
2doada a EMBASA) será de 175,07m . O empreendimento 

é composto por 85 lotes residenciais distribuídas em 07 
quadras.

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lan tação do  empreend imento ,  deverá  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 07.02.2017, 
com a municipalidade, assumindo a responsabilidade por 
essas medidas, as quais foram definidas no Estudo de 
Impacto de Vizinhança apresentado à SEDUR.

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 08 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 039/2017
DE 07 DE FEVEREIRO 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, de 03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 
4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 08952/ 2014, de 02 de junho de 2014,

 
RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de quatro anos, a CSN 
Companhia  S iderúrg ica  Nacional . ,  CNPJ:  
33.042.730/0019-33, com sede na Rua do Alumínio, S/N, 
Lotes de 1 a 6, Quadra II, Parte Polo de Apoio, Ponto Certo, 
Camaçari – Ba., para atividade de Produção de 
Laminados Planos de aço ao Carbono, como chapas, 
rolos, perfis e tubos mecânicos, com produção de 49.324 
t/ano de estruturas metálicas de aço, situado na Zona de 
Transformação, Comércio e Serviços- ZTCS da 
Macrozona Urbana CA-ZU.1, Camaçari/BA, conforme Lei 
Municipal nº866, de 11/01/2008, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
Operar a unidade industrial de acordo com o projeto 
apresentado a este órgão, devendo a empresa atuar 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos 
referentes ao homem e ao meio ambiente, buscando 
sempre que possível soluções baseadas em tecnologias 
mais limpas; II - Implantar e apresentar à SEDUR quando 
do requerimento de renovação desta licença, Programa de 
Educação Ambiental para os funcionários da empresa, 
com detalhamento das atividades, cronograma de 
execução e indicadores de resultados, contemplando: a) 
regras básicas de segurança a serem implantadas nas 
atividades desenvolvidas; b) importância da utilização 
correta de EPI, como medida de proteção à saúde; c) 
minimização de resíduos considerando reuso e 
reciclagem; d) treinamento para situação de emergência; 
III - Direcionar os efluentes domésticos para fossa séptica 
com sumidouro, de acordo com a norma técnica NBR – 
7229 da ABNT. Manter em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; IV - Adotar normas 

de segurança, higiene industrial e saúde ocupacional nas 
áreas da produção, de armazenamento e expedição; V - 
Manter em condições adequadas de funcionamento o 
sistema de proteção contra incêndio, conforme 
estabelecido na Norma Regulamentadora NR- 23 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; VI - Realizar 
treinamento, com os funcionários para situações de 
emergência; VII - Continuar, conforme Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS 
apresentado, contemplando todos os resíduos 
(equipamentos defeituosos, estopas, lâmpadas 
fluorescentes, papel de escritório, resíduos oleosos 
passíveis de serem gerados na manutenção/lubrificação 
de equipamentos, dentre outros), informando a 
quantidade a classe, o local de geração, o 
acondicionamento/ armazenamento e a destinação final; 
VIII - Continuar armazenando os resíduos sólidos em área 
reservada dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11174, para o armazenamento dos 
resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os da NBR 
12235, para armazenamento de resíduos classe I. 
Encaminhá-los posteriormente para destinação final em 
instalações com licença ambiental para tal fim. Priorizar, 
sempre que possível, o reuso e a reciclagem. No caso de 
resíduos classe I requerer a INEMA a competente 
Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos- ATRP; 
IX - Fornecer obrigatoriamente aos funcionários EPI 
(equipamentos de proteção individual) adequado e 
compatível com o exercício de suas funções e fiscalizar o 
seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; X - apresentar à 
SEDUR anualmente, até o último dia do mês de março, 
Relatório Técnico de Garantia Ambiental – RTGA, 
contemplando: a) resumo das principais ações da CTGA 
no ano anterior, b) os resultados obtidos na área de meio 
ambiente, de saúde ocupacional, de higiene e de 
segurança, c) situação das condicionantes da Licença 
Ambiental, d) registro dos acidentes porventura ocorridos, 
suas causas e medidas adotadas; XI - Comunicar de 
imediato à SEDUR a ocorrência de qualquer acidente ou 
ação resultante das atividades desenvolvidas que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XII - quando da renovação da licença 
ambiental, apresentar à SEDUR o Relatório de Auto-
Avaliação para o Licenciamento Ambiental – ALA; XIII - 
Requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 07 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 040/2017
DE 07 DE FEVEREIRO DE 2017

“Retifica a Portaria de nº. 002/2016, referente 
ao Processo Administrativo Nº 16.326/2015, 
na forma que indica”.

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

oProcesso Administrativo n . 16.326/2015 de 23 de 
outubro de 2015, assim como as demais disposições de 
Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Retificar a Portaria de nº. 002/2016 de 12 de 
janeiro de 2016, publicado no Diário Oficial de Camaçari 
de 15 de dezembro de 2016, referente ao Processo 

oAdministrativo n . 16.326/2015.
Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...], à empresa 
MSC COMBUSTÍVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
10.982.433/0005-77, com sede na Rua do Cobre, Lote 
17, Quadra VI, Polo de Apoio, Camaçari-BA, nas 
coordenadas UTM 575.200m E; 8.592.802m S, inserida 
na poligonal da Zona de Transformação, Comércio e 
Serviços - ZTCS, Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei 
Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal 
n° 913, de 03 de setembro de 2008, para a implantação da 
atividade de comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores, cadastrados como Controle de 
Transporte para Frotista - CTF, com os serviços de 
abastecimento e armazenamento de combustíveis 
líquidos, com capacidade de 30m³, em uma área total de 
1.600,00m².[...]
Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, [...], à empresa MSC COMBUSTÍVEIS 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
10.982.433/0005-77, com sede na Rua do Cobre, Lote 
17, Quadra VI, Loteamento Polo de Apoio, Camaçari-
BA, nas coordenadas UTM 575.200m E; 8.592.802m S, 
inserida na poligonal da Zona de Transformação, 
Comércio e Serviços - ZTCS, Macrozona CA-ZU.1, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e 
Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, para a 
implantação da atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, cadastrados 
como Controle de Transporte para Frotista - CTF, com os 

serviços de abastecimento e armazenamento de 
combustíveis líquidos, com capacidade de 30m³, em uma 
área total de 1.600,00m².[…]

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 07 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 041/2017
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017

“Dispõe sobre a aprovação da unificação de 
02 (dois) lotes designadas Como Lote 27 e 
Lote 28, da Quadra II, Loteamento Praia de 
Itacimirim, localizados no Distrito Monte 
Gordo ,  nes te  Mun ic íp io ,  med indo 
1.380,00m², e 920,00m², respectivamente 
totalizando uma nova área de 2.300,00m², na 
forma que indica”.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e, ainda, no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
03630.22.09.005/2016, assim como as demais 
disposições de direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (dois) lotes 
designados como Lote 27 e Lote 28, da Quadra II, 
Loteamento Praia de Itacimirim, localizados no Distrito 
Monte Gordo, neste Município, medindo 1.380,00m², e 
920,00m², respectivamente totalizando uma nova área de 
2.300,00m². 
Parágrafo único – Os lotes que serão unificadas são de 
propriedade da Sra. IVONE BENTHER FERREIRA, 
devidamente registrados no Cartório do 1º Ofício de 
Registro de Imóveis de Camaçari – Bahia, sob as 
matrículas nº 17.677 e 17680 e inscrições imobiliárias 
municipais sob os nº 16.450, datada de 25.04.1997 e 
23663, datado 09.04.2007 respectivamente. 

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

LOTE 27

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V2B, de 
coordenadas N 8.603.012,78 m. e E 603.073,32 m., 
situado no limite com rua da Paz, deste, segue com 
azimute de 152°23'22" e distância de 40,00 m., 
confrontando neste trecho com a rua da Paz, até o vértice 
V1, de coordenadas N 8.602.977,38 m. e E 603.091,83 m.; 
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deste, segue com azimute de 265°49'58" e distância de 
50,00 m., confrontando neste trecho com os lotes 26 e 25, 
até o vértice V2, de coordenadas N 8.602.973,74 m. e E 
603.041,87 m.; deste, segue com azimute de 332°17'41" e 
distância de 20,00 m., confrontando neste trecho com o 
lote 22, até o vértice V2A, de coordenadas N 8.602.991,45 
m. e E 603.032,57 m.; deste, segue com azimute de 
62°22'05" e distância de 45,99 m., confrontando neste 
trecho com o lote 28, até o vértice V2B, de coordenadas N 
8.603.012,78 m. e E 603.073,32 m.; ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central -39WGr/EGr, 
tendo como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM. O imóvel denominado Lote 27, Quadra 
II, do Loteamento Praia de Itacimirim, Distrito de Monte 
Gordo, Camaçari/BA de propriedade da Sra. Ivone 
Benther Ferreira, fechando-se o polígono com perímetro 
de 156,04m e área de 1.380,00m². 

LOTE 28

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V4, de 
coordenadas N 8.603.030,48 m. e E 603.064,05 m., 
situado no limite com a Rua da Paz, deste, segue com 
azimute de 152°22'13" e distância de 20,00 m., 
confrontando neste trecho com a Rua da Paz até o vértice 
V2B, de coordenadas N 8.603.012,78 m. e E 603.073,32 
m.; deste, segue com azimute de 242°22'05" e distância 
de 46,00 m., confrontando neste trecho com lote 27 até o 
vértice V2A, de coordenadas N 8.602.991,45 m. e E 
603.032,57 m.; deste, segue com azimute de 332°17'41" e 
distância de 20,00 m., confrontando neste trecho com o 
lote 21 até o vértice V3, de coordenadas N 8.603.009,16 
m. e E 603.023,27 m.; deste, segue com azimute de 
62°23'57" e distância de 46,00 m., confrontando neste 
trecho com o lote 29 até o vértice V4, de coordenadas N 
8.603.030,48 m. e E 603.064,05 m.; ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central -39WGr/EGr , 
tendo como o Datum o SIRGAS 2000 . Todos os azimutes 
e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM. O imóvel denominado Lote 28, Quadra 
II, do Loteamento Praia de Itassimirim, Distrito de Monte 
Gordo, Camaçari/BA de propriedade da Sra. Ivone 
Benther Ferreira, fechando-se o polígono com perímetro 
de 131,99m e área de 920,00m². 

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

LOTE 27 A

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V4, de 
coordenadas N 8.603.030,48 m. e E 603.064,05 m., 
situado no limite com a Rua C, atual Rua da Paz,  deste, 
segue com azimute de 152°22'13" e distância de 60,00m., 
confrontando neste trecho com Rua da Paz até o vértice 
V1, de coordenadas N 8.602.977,38 m. e E 603.091,83 m.; 
deste, segue com azimute de 265°49'58" e distância de 
50,00 m., confrontando neste trecho com os lotes 26 e 25 
até o vértice V2, de coordenadas N 8.602.973,74 m. e E 
603.041,87 m.; deste, segue com azimute de 332°17'41" e 
distância de 40,00 m., confrontando neste trecho com o 

lote 22 e 21 até o vértice V3, de coordenadas N 
8.603.009,16 m. e E 603.023,27 m.; deste, segue com 
azimute de 62°23'57" e distância de 46,00 m., 
confrontando neste trecho com lote 29 até o vértice V4, de 
coordenadas N 8.603.030,48 m. e E 603.064,05 m.; ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central -39WGr/EGr , tendo como o Datum o 
SIRGAS 2000 . Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 
Os imóveis denominados Lote 27 e 28, Quadra II, do 
Loteamento Praia de Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari/BA de propriedade da Sra. Ivone Benther 
Ferreira, fechando-se o polígono com perímetro de 
196,00m e área de 2.300,00m². 

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 08 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 152/2016
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 02927.22.09.461.2016, de 14 
de outubro de 2016,

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, 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 Nº 
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. Esta Licença está 
sendo concedida, mediante o cumprimento da legislação 
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vigente e dos seguintes condicionantes: I - adotar os 
critérios e procedimentos necessários para a gestão 
adequada da obra, disciplinando as seguintes ações, 
de forma a minimizar os impactos durante a fase de 
construção civil: a) armazenar adequadamente os 
resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de 
obras, para serem coletados pela Limpeza Pública de 
Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a separação 
sistemática do entulho gerado no canteiro de obras e 
destiná-lo à unidade de reaproveitamento, conforme 
critério a ser estabelecido pela LIMPEC e SEDUR; c) é 
proibido o lançamento de resíduos de qualquer 
natureza, nos corpos d'água e/ou em qualquer outro 
local não licenciado; d) atender o estabelecido na 
Resolução CONAMA, nº 307, de 05 de julho de 2002, 
quanto à redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem de resíduos sólidos; e) instalar 
adequadamente no canteiro de obras, conforme 
legislação vigente, sistemas de tratamento e efluente 
doméstico e promover a limpeza dos mesmos, 
somente com empresas certificadas; f) destinar o 
efluente doméstico coletado, somente para unidades 
de tratamento licenciada; g) adquirir substância 
mineral para construção do empreendimento, 
somente proveniente de jazidas licenciadas; h) 
fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, aos 
f u n c i o n á r i o s  d a  o b r a ,  c o n f o r m e  N o r m a  
Regulamentadora - NR nº 006/78, do Ministério do 
Trabalho; i) na conclusão da obra, remover todas as 
instalações do canteiro e recuperar as áreas atingidas 
pelas instalações; II - apresentar Estudo Ambiental 
para Atividades de Médio Impacto - EMI, para a 
instalação do empreendimento, conforme dispõe o 
Art. 92 do Decreto nº 14.024/2012 do Regulamento da 
Lei n° 10.431/2006; III - implantar: a) projeto 
paisagístico na área do empreendimento, incluindo as 
áreas verdes, priorizando o uso de espécies nativas 
do bioma da Mata Atlântica, de acordo com termo de 
referência de arborização urbana; b) programa de 
educação ambiental, voltado para os funcionários da 
obra, com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando 
ações de sustentabilidade ambiental; IV - apresentar à 
CMA/SEDUR, no prazo de noventa dias; a) projeto 
aprovado pela EMBASA, para abastecimento de água 
e esgotamento sanitário; b) projeto de terraplanagem 
visando a preservação dos elementos de composição 
paisagística; c) projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de velocidade; d) Programa 
de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil - PCMAT; e) projeto de 
combate a incêndio aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros do Estado da Bahia ou pela Coordenadoria  
de Defesa Civil do município; f) avaliação dos impacto 
sociais, econômicos e ambientais, para as 
comunidades nativas da região, em decorrência 
implantação do empreendimento, bem com as 
medidas à serem adotadas para minimizar tais 
impactos; V - implantar, de imediato, placas de 
sinalização e advertência, para alertar quanto ao 
tráfego de máquinas e veículos pesados, em pontos 
estratégicos, dentro e fora da área de trabalho; VI - 
manter a sinalização em perfeito estado de 
conservação; VII - obter, no prazo de noventa dias, 
manifestação da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano -  SEDUR, quanto à supressão de vegetação; 
VIII - apresentar, no prazo de noventa dias, outorga de 
água, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - INEMA do Estado da Bahia, em 
caso de: utilização de poços ou fontes naturais, 
lançamento de efluente em corpo hídrico e  
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais; IX - apresentar carta de viabilidade de uso 
de vias pelo DERBA e de intervenções no sistema viário 
pela SEINFRA;  X - garantir a estanqueidade das 
unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; XI - não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente - APP, sendo vedado: 
edificar, instalar equipamento e/ou materiais, 
desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à faixa de 
preservação de corpos hídricos, conforme estabelece 
a legislação vigente; XII - executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais, com acompanhamento 
técnico da obra - ATO, visando garantir o atendimento 
das normas técnicas pertinentes; XIII - atender aos 
parâmetros urbanísticos e ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município, 
conforme estabelecido na Análise de Orientação 
Prévia – AOP de projeto, nº 062/2016, de 28 de 
novembro de 2016, emitida através do Processo nº 
01835.22.09.002. 2016, de 06 de junho 2016, por esta 
SEDUR; XIV - seguir as recomendações de viabilidade 
de trânsito e transporte e acesso ao empreendimento, 
emitidas pela Superintendência do Trânsito e 
Transportes - STT; XV - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração, que 
venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008.

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

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 
VINHANÇA – EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 
HIPERMERCADO – COMÉRCIO ATACADISTA, NA 
FORMA ABAIXO:
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O MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 14.109.763/0001-80, 
neste ato representado pela Srª. JULIANA FRANCA PAES, 
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 
conforme competência delegada pelo Decreto Municipal de 
02 de janeiro de 2017, doravante denominada MUNICÍPIO, e 
a empresa DAMRAK DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica sob nº 07.051.213/0001-91, com sede na 
Rua da Grécia, 165, Ed. Serra da Raiz, sala 504, Comércio, 
Salvador – BA, CEP 40.010-010, neste ato representada pelo 
Sr. GABRIEL NASCIMENTO DA COSTA, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador da Carteira de Identidade nº  09102910-
47 SSP-BA, inscrito no CPF sob nº 796.552.035-49,
doravante denominado COMPROMISSADA, tendo em vista o 
constante no Processo Administrativo nº 19016/2014, de 21 
de novembro de 2014, resolvem firmar este Termo de Acordo e 
Compromisso, para fins de aprovação do Estudo de Impacto 
de Vizinhança – EIV, do empreendimento do tipo 
Hipermercado – Comércio Varejista  e Atacadista de 
Mercadorias em Geral, de acordo com as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Este Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto 
estabelecer condicionantes como medidas mitigadoras dos 
impactos produzidos pela implantação do empreendimento do 
tipo Hipermercado – Comércio Varejista e Atacadista de 
Mercadorias em Geral, para fins de aprovação do Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV, com fundamento no art. 145 da 
Lei Complementar nº 913/2008, que instituiu o Código 
Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari.  

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: Área 01 desmembrada de uma porção maior 
do Loteamento Jardim Limoeiro, conforme Portaria nº 
150/2016, de 15 de dezembro de 2016, com acesso principal 
através da Avenida Jorge Amado, situada na Zona de 
Expansão de Comércio e Serviços – ZECS 2, do Distrito Sede, 
Camaçari-Ba, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro 
de 2008.

II – Características gerais do empreendimento: A Área 1 
totaliza 39.012,82 m² (trinta e nove mil doze metros e oitenta e 
dois decímetros quadrados), sendo a área ocupada no projeto 

2
correspondente a 12.289,75 m , área total construída de 

2 212.897,47m , área permeável com 15.588,71m , área de 
2

carga/descarga com 2.803,95m , e estacionamento com 470 
2

vagas, distribuídas em área de 11.878,98m .

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS
Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, compensar os 
impactos negativos decorrentes da implantação do 
empreendimento, deverá a COMPROMISSADA:

I – Quanto ao abastecimento de água:

a) Executar medidas técnicas para o abastecimento de água 
do empreendimento, conforme o disposto na Carta de 
Viabilidade da EMBASA nº 119VT/15-MA, de 03 de junho de 
2015;
b) Implantar equipamentos no empreendimento que visem a 
redução do consumo de água, com o objetivo de contribuir 
para a sustentabilidade ambiental local.

II – Quanto ao esgotamento sanitário:

a) Construir um Sistema Próprio de Esgotamento Sanitário, 
constituído de Rede Coletora tipo separador absoluto, dotado 

 
 

de Estação de Tratamento Centralizada, que atenda às 
exigências contidas em parecer do Instituto do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos – INEMA, no que se referem aos padrões 
de lançamento e corpo receptor, conforme Carta de 
Viabilidade da EMBASA nº 119VT/15-MA, de 03 de junho de 
2015.
 
III – Quanto à energia elétrica:

a) Atender ao estabelecido pela COELBA na Carta de 
Viabilidade nº 0774/CONS/15.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:

a) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil (PGRCC), para a fase de 
implantação, possibilitando o correto gerenciamento dos 
resíduos de construção civil: identificar, acondicionar, 
armazenar e transportar os resíduos para o destino final, 
conforme a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 
2002;
b) Dar destino ambientalmente adequado aos Resíduos da 
Construção Civil (RCC), evitando dispor em áreas de "bota-
fora", encostas, corpos d'água, passeios, vias públicas, áreas 
não licenciadas ou protegidas por lei;
c) Solicitar caixa estacionária da LIMPEC, em caso de grande 
volume de entulho para o descarte, durante a fase de obras; 
d) Garantir, na fase de operação do empreendimento, a 
solução para o armazenamento dos resíduos sólidos urbanos, 
em área de fácil acesso para a coleta, conforme projeto 
aprovado do empreendimento;
e) Utilizar acondicionadores dos resíduos sólidos com tampa, 
disponibilizando modelos para a coleta seletiva;
f) Disponibilizar acondicionadores dos resíduos sólidos de 
coleta seletiva, em local adequado, para descarte de resíduos 
domésticos recicláveis dos clientes do mercado;
g) Encaminhar os resíduos recicláveis, segregados 
regularmente, para cooperativas de reciclagem ou catadores 
locais, desde que existentes; 
h) Manter a higienização rotineira dos acondicionadores de 
resíduos sólidos; 
i) Implantar placas informativas e educativas ao longo do 
empreendimento, referentes a não disposição inadequada de 
resíduos sólidos;
j) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes na Lei nº 
973/2009 e Lei Complementar nº 913/2008, ambas 
municipais, no que se refere à gestão de resíduos;
k) Informar à empresa de coleta dos resíduos sólidos, quando 
da conclusão da obra, para anuência e inclusão do 
empreendimento no roteiro regular de coleta do Município.

V – Quanto à Poluição Sonora:

a) Atender aos padrões de intensidade de som, durante a 
realização de atividades geradoras de ruído, em níveis 
adequados à legislação local, com a utilização de 
equipamentos de controle do ruído, inclusive durante o 
período das obras;
b) Seguir todas as diretrizes aplicáveis, constantes no Código 
de Polícia Administrativa do Município de Camaçari, Lei 
Municipal nº 1120/2010 – nos aspectos relativos à poluição 
sonora;

c) Realizar as atividades geradoras de ruído, durante as 
obras, com limites acima de 70 dB, nas seguintes condições, 
estabelecidas nos §1º e §2º, do Artigo 91 do Código de Polícia 
Administrativa:

I.  Atividades não passíveis de confinamento: 90 dB, 
permitidas somente de segunda à sexta-feira, no período das 
8:00 às 18:00.

II. Atividades passíveis de confinamento: 70 dB, 
somente de segunda à sexta-feira, no período das 8:00 às 
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18:00 e 60 dB, somente de segunda à sexta-feira, no período 
das 18:00 às 07:59.

III. Quando os sons e ruídos forem causados por 
máquinas, motores, compressores ou geradores 
estacionários, os níveis máximos são de 55 dB (cinqüenta e 
cinco decibéis), no período compreendido entre 7:00h e 
18:00h e 50 dB (cinqüenta decibéis), no período 
compreendido entre 18:00h e 7:00h.

d) Promover o uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI's) para os operários da obra;

e) Desenvolver e implementar programa de monitoramento de 
ruídos, com ênfase nos níveis de interferência de ruído aos 
operários e vizinhança.
 VI – Quanto à mobilidade e acessibilidade:

a) Promover e executar as alterações previstas em projeto da 
via de acesso ao hipermercado, em caso de implantação do 
projeto de requalificação da Avenida Jorge Amado, bem como 
da implantação da alça do viaduto do Trabalhador, adequando 
o empreendimento a esses importantes projetos para o 
Município, desde a fase de obras, obervando-se a 
necessidade de acessos provisórios;
b) Manter livre e desimpedida, no mínimo, área de 130 m 
(centro e trinta metros) com centro no primeiro encontro do 
Viaduto do Trabalhador, com influência no terreno em 
questão, conforme demanda destacada na Carta de Anuência 
da Superintendência de Infraestrutura de Transportes da 
Bahia (SIT), e previsão no projeto do hipermercado, para 
implantação de uma das alças do Viaduto do Trabalhador;
c) Implantar baia e abrigo de ônibus, em área adequada ao 
acesso por pedestres, tendo em vista a circulação de pessoas 
e a remoção de abrigo existente;
d) Atender às normativas contidas na NBR 9050, assegurando 
a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida ao 
empreendimento, inclusive evitando obstáculos que possam 
limitar o acesso destas nas calçadas e passeios internos e 
externos;
e) Implantar sinalizadores de entrada e saída de veículos;
f) Adequar o horário de carga e descarga, durante a fase de 
operação do empreendimento, conforme o estabelecido no 
Decreto Municipal nº 4804/2009, assegurando o não 
empilhamento de caminhões de carga e descarga em via 
pública;
g) Implantar guard rail no canteiro da curva da Avenida Jorge 
Amado com a marginal da Via Parafuso;
h) Construir o canteiro de obras de tal forma que torne remota 
a ocorrência de acidentes de trânsito em seu interior, 
implantando-se a sinalização regulamentar nos acessos, 
sobretudo advertindo quanto ao tráfego de veículos de 
transporte de cargas e orientar, também, as passagens 
específicas para pedestres e ciclistas, tal como a área própria 
para armazenamento de materiais destinados à construção e 
operações de carga e descarga, o que deverá ser feito dentro 
dos limites do canteiro de obras, durante o dia – à luz do sol – 
para completa segurança;
i) Implantar uma sinalização regulamentar nas vias públicas 
adjacentes ao local da obra, num raio mínimo de 100 (cem) 
metros;
j) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de veículos e 
pedestres nas vias públicas; 
k) Transportar o material destinado às obras em veículos que 
não excedam à capacidade de 15t (quinze toneladas), 
evitando-se caminhões tipo carretas, caminhões e/ou 
caçambas articulados, prevenindo-se, desta forma, 
ocorrências danosas às pistas locais, as quais não oferecem 
espaço suficiente para manobras confortáveis, nem para 
estacionamentos; 
l) Promover e garantir a conservação das vias públicas e a 
respectiva sinalização voltada para a prevenção de acidentes.

VII – Quanto ao meio natural:

a) Implantar e manter atualizado, até a conclusão da obra, o 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil e o Programa de Educação Ambiental;
b) Implantar o projeto paisagístico do empreendimento, 
utilizando-se de espécies nativas do bioma local;
c) Preservar o meio ambiente, e evitar riscos à saúde e à 
segurança das pessoas;
d) Utilizar substância mineral (areia, argila, arenoso, brita etc), 
para construção do empreendimento, somente proveniente 
de jazidas licenciadas;
e) Implantar equipamentos que possibilitem o reuso de águas 
servidas, visando redução do consumo, bem como diminuição 
da geração de esgoto;
f) Executar a supressão de vegetação, conforme autorização 
concedida pela SEDUR, e atender às demais condicionantes 
contidas na mesma;
g) Executar a terraplanagem, de acordo com o Alvará de 
Terraplenagem, emitido pela SEDUR, ou Inexigibilidade 
deste;
h) Executar o projeto de manejo de águas pluviais aprovado 
junto ao processo de Alvará de Construção do 
empreendimento;
i) Em caso de implantação de fossas sépticas, durante a fase 
de obras, desativá-las após o seu uso.

VIII – Quanto à compensação à comunidade local:

a) Promover o acesso aos postos de trabalho que serão 
gerados pelo empreendimento, para a população do 
Município, seja durante a fase de obras, seja ao longo da sua 
operação.

IX – Quanto aos impactos recorrentes em fase de obras: 

a) Realizar reunião prévia à execução das obras de 
implantação do hipermercado com a BAHIAGÁS, de modo a 
garantir a segurança operacional dos gasodutos de aço de 
carbono situados no entorno;
b) Reservar área interna do empreendimento, no ambiente 
das obras, para as operações de carga/descarga, bem como 
para o armazenamento de materiais, sendo proibida a 
utilização da via pública para estes fins;
c) Atender às normas técnicas de construção civil e de 
segurança, saúde e meio ambiente, para execução das obras;
d) Manter, durante a execução de qualquer natureza, os 
passeios e o leito carroçável das vias permanentemente 
desobstruídos, e em perfeito estado de limpeza, no trecho 
compreendido pelas obras;
e) Utilizar-se do molhamento de brita, do pavimento e dos 
pneus dos caminhões com carro pipa, ao sair do canteiro de 
obras, e utilizar telas, para diminuir os problemas que afetam a 
qualidade do ar; 
f) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 
g) Reduzir a velocidade de trânsito dos caminhões e veículos 
de grande porte, nas ruas do entorno do empreendimento, 
durante a fase de obras;
h) Recuperar vias, ciclovias e calçadas danificadas, 
decorrentes da execução das obras, nos limites do 
empreendimento; 
i) Apresentar o certificado de destinação final dos resíduos da 
construção civil.

X – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:

a - Respeitar os parâmetros urbanísticos exigidos pelo 
Município de Camaçari, aprovados no processo de Alvará de 
Construção;  
b - Executar projeto adequado das redes de drenagem e 
coleta de águas pluviais, e das ligações para as redes de água 
e esgoto sanitário, seguindo recomendações das normas 
técnicas vigentes, respeitando o sistema de canais naturais de 
drenagem;
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c - Assumir os encargos decorrentes da transferência e/ou 
relocação dos sistemas de abastecimento de água, esgoto, 
energia, gás, drenagem, pavimentação e iluminação pública, 
caso necessário, em função das obras do empreendimento. 

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Ficam vedadas construção, ampliação, e alteração do projeto 
aprovado, sem prévia e indispensável aprovação dos projetos 
pelo MUNICÍPIO, observada a sua obediência aos 
parâmetros e demais critérios estabelecidos.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I - A COMPROMISSADA, por si, e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a:

a - Executar as medidas estabelecidas neste 
Instrumento e comprová-las até a conclusão da implantação 
d o  e m p r e e n d i m e n t o ,  c o n f i g u r a n d o - s e  c o m o  
condicionantes à emissão do Alvará de Habite-se, no prazo de 
02 (dois) anos;

b -  Concluir a infraestrutura das vias de acesso, 
inseridas na área do empreendimento, como condição 
para liberação do alvará de habite-se;

c - Responsabilizar-se financeiramente pelas ações 
necessárias para o atendimento das medidas sob a 
sua responsabilidade, decorrentes deste Termo. 

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a. Colocar à disposição da COMPROMISSADA todas as 
informações necessárias para a execução das obrigações 
estabelecidas neste Termo; 
b. Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
c. Intervir pelos instrumentos próprios, para o cumprimento 
deste Termo e da legislação vigente;
d. Observar, quando da aprovação de projetos de construção, 
reforma e ampliação, bem como da emissão de alvará, se 
foram atendidas as exigências estabelecidas neste Termo, e 
na Legislação Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES
A inobservância de quaisquer das estipulações consignadas 
no presente instrumento, sujeitará a COMPROMISSADA, às 
multas e sanções previstas em lei e às demais cominações 
legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
do presente Termo.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo 
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas que também o subscrevem, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos.

Camaçari, 31 de janeiro de 2017.

JULIANA FRANCA PAES
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 

Município de Camaçari

GABRIEL NASCIMENTO DA COSTA 
Rep. da DAMRAK DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

Testemunhas: 
1.
2.  

PORTARIA N° 001/2017
DE  02 DE JANEIRO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Ana Lucia Oliveira Apenburg Rocha, 
Engenheira Civil, CREA/BA 24987-D, cadastro 820411, 
para fiscalizar a execução das obras/serviços de 
Confecção de redutor de velocidade, manutenção, 
conservação, recuperação de pavimentação em CBUQ, e 
capeamento sobre pav em paralelepípedo com CBUQ, 
Sede/Orla, no Município de Camaçari, Bahia, conforme 
contrato 0119/2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E 
HABITAÇÃO, EM 02 DE JANEIRO DE 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA                                                                                                                        
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO                                                 

PORTARIA N°  003/2017
DE 30 DE JANEIRO DE  2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei 

RESOLVE

Designar o servidor Davdson Coelho Ferreira, Engenheiro 
Civil, CREA/BA 39107/D, cadastro 039743-9 para 
fiscalizar a Execução da manutenção corretiva e 
preventiva, ampliação, construção e recuperação da rede 
de drenagem e esgoto na Orla do Município de Camaçari, 
Bahia, conforme o contrato 0252/2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E 
HABITAÇÃO, EM 30  DE JANEIRO DE 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 004/2017
DE  30 DE JANEIRO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
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que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Daniele Cardim Barbosa Pinheiro, 
Engenheira Civil, CREA 33.594-D, cadastro 62773-1 para 
fiscalizar a Execução de pavimentação e requalificação de 
vias públicas do Programa de Mobilidade Urbana, no 
Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato 
262/2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E 
HABITAÇÃO, EM 30 DE JANEIRO DE 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 005/2017
DE  01 DE FEVEREIRO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Erivaldo Gregório dos Santos, CREA 
30.363-D, cadastro 07794-2 para fiscalizar a Execução de 
serviços de manutenção de prédios públicos, no Município 
de Camaçari, Bahia, conforme o contrato 0145/2015.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E 
HABITAÇÃO, EM  01 DE FEVEREIRO DE 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 006/2017
DE  01 DE FEVEREIRO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Erivaldo Gregório dos Santos, CREA 
30.363-D, cadastro 07794-2 para fiscalizar a Execução de 
manutenção e recuperação do Estádio Armando Oliveira, 
no Município de Camaçari, Bahia, conforme o contrato 
051/2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E 
HABITAÇÃO, EM  01 DE FEVEREIRO DE 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 007/2017
DE  01 DE FEVEREIRO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Erivaldo Gregório dos Santos, CREA 
30.363-D, cadastro 07794-2 para fiscalizar a Construção 
de barracas de praia e requalificação da praça de 
Guarajuba, no Município de Camaçari, Bahia, conforme o 
contrato 0105/2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E 
HABITAÇÃO, EM  01 DE FEVEREIRO DE 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 008/2017
DE  07 DE FEVEREIRO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Ana Lucia Oliveira Apenburg Rocha, 
Engenheira Civil, CREA/BA 24987-D, cadastro 820411, 
para fiscalizar a Execução de pavimentação e 
requalificação de vias públicas do Programa de 
Mobilidade Urbana, no Município de Camaçari, Bahia, 
conforme contrato 261/2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E 
HABITAÇÃO, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 009/2017
DE  06 DE FEVEREIRO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Sérgio Murilo Falcão da Silva, 
Engenheiro Civil, CREA/BA 24.589-D, cadastro 62540-8 
para fiscalizar a Construção de túmulos, ossuários, urnas 
funerárias e ruas de acesso interno de cemitérios, no 
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Município de Camaçari, Bahia, conforme o contrato 
0254/2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E 
HABITAÇÃO, EM  06 DE FEVEREIRO DE 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 010/2017
DE  07 DE FEVEREIRO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Daniele Cardim Barbosa Pinheiro, 
Engenheira Civil, CREA 33.594-D, cadastro 62773-1 para 
fiscalizar a execução dos serviços de locação e operação 
de máquinas e equipamentos de conservação rodoviário, 
no Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato 
0172/2013

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E 
HABITAÇÃO, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 037/2017
DE 31 DE JANEIRO 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° 
03.17.1777-11/2017, fundamentado no artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada ANA LUCIA 
DOURADO SANTOS MARTINS, matrícula 5552, no cargo de 
Professor II, nível II, referência G, lotada na SEDUC - Secretaria de 
Educação, no valor de R$ 7.847,17 (sete mil, oitocentos e quarenta e 
sete reais e dezessete centavos), com base no salário de 
contribuição do mês de janeiro de 2017, constituído das seguintes 
parcelas: Vencimento R$ 3.982,33 (três mil, novecentos e oitenta e 
dois reais e trinta e três centavos), Adicional por Tempo de Serviço 
30% (trinta por cento) do salário-base R$ 1.194,70 (hum mil, cento e 
noventa e quatro reais e setenta centavos) Função Gratificada 
Incorporada R$ 1.475,44 (hum mil, quatrocentos e setenta e cinco 
reais e quarenta e quatro centavos) e Gratificação Atividade 
Complementar, 30% (trinta por cento) do salário-base, R$ 1.194,70 

(hum mil, cento e noventa e quatro reais e setenta centavos), de 
acordo com o disposto no art. 20 e 42 da Lei Municipal 997/2009, 
alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, EM 31 
DE JANEIRO DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

HOMOLOGAÇÃO

. 

 

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

 

PREGÃO Nº 168/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de sonda de folley, para 
atender as Unidade de Saúde do município DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO 01/02/2017. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2017 – PREGÃO Nº 
168/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU. OBJETO: Registro 
de Preço para aquisição de sonda de folley, para atender as 
Unidade de Saúde do município. PROMITENTE FORNECEDOR: 
CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. Lote 01 (SONDA DE FOLLEY TAMANHO 
CALIBRE 12, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM 
B O R R A C H A N AT U R A L ,  S I L I C O N I Z A D A E S T É R I L ,  
APRESENTANDO 02 VIAS: 01 EM FUNIL PARA ADAPTAÇÃO AO 
COLETOR DE URINA E OUTRA COM VÁLVULA PARA 
ENCHIMENTO DO BALÃO (CAPACIDADE DE 10 ML), PONTA 
CILÍNDRICA E MACIA, 02 FUROS LATERAIS EM LADOS 
OPOSTOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU 
CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM 
PÉTALA, CONTENDO IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE), QUANTIDADE: 1.500; 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 4,07 (quatro reais e sete centavos); Lote 
02 (SONDA DE FOLLEY TAMANHO CALIBRE 14,  
DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, 
SILICONIZADA ESTÉRIL, APRESENTANDO 02 VIAS: 01 EM 
FUNIL PARA ADAPTAÇÃO AO COLETOR DE URINA E OUTRA 
COM VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO (CAPACIDADE 
DE 10 ML), PONTA CILÍNDRICA E MACIA, 02 FUROS LATERAIS 
EM LADOS OPOSTOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL 
GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM 
PÉTALA, CONTENDO IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE). QUANTIDADE: 3.000; 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove 
centavos); Lote 03 (SONDA DE FOLLEY TAMANHO CALIBRE 16, 
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DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, 
SILICONIZADA ESTÉRIL, APRESENTANDO 02 VIAS: 01 EM 
FUNIL PARA ADAPTAÇÃO AO COLETOR DE URINA E OUTRA 
COM VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO (CAPACIDADE 
DE 10 ML), PONTA CILÍNDRICA E MACIA, 02 FUROS LATERAIS 
EM LADOS OPOSTOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL 
GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM 
PÉTALA, CONTENDO IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE). QUANTIDADE: 3.000; 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 5,11 (cinco reais e onze centavos); Lote 
04 (SONDA DE FOLLEY TAMANHO CALIBRE 18,  
DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, 
SILICONIZADA ESTÉRIL, APRESENTANDO 02 VIAS: 01 EM 
FUNIL PARA ADAPTAÇÃO AO COLETOR DE URINA E OUTRA 
COM VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO (CAPACIDADE 
DE 10 ML), PONTA CILÍNDRICA E MACIA, 02 FUROS LATERAIS 
EM LADOS OPOSTOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL 
GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM 
PÉTALA, CONTENDO IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE). QUANTIDADE: 1.500; 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 5,59 (cinco reais e cinqüenta e nove 
centavos), DATA DA ASSINATURA: 01/02/2017. REGINALDO 
PAIVA DE BARROS – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

foi INDEFERIDO, por não atender as exigências do 
Edital de . 
Camaçari - BA, 01 de Fevereiro de 2017. 

RESULTADO CREDENCIAMENTO N.º 002/2016 - COPECOD

PROCESSO Nº 00890.11.07.682.2016 - ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE PARAFUSO - A 
Comissão Central Permanente de Contratação Direta - COPECOD, 
no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos 
interessados que o requerimento de credenciamento da empresa 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PARAFUSO, 

CREDENCIAMENTO N.º 003/2016 - COPECOD
Marcelo Soares Cerqueira 

- Presidente da Comissão.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
DE CONTRATO E CONVÊNIO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO Nº. 05/2016;  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI; CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
MESTRES DO PARQUE FLORESTAL E ADJACENCIAS :  DO 
OBJETO: Prorrogar o prazo do Contrato nº. 05/2016; DO PRAZO: 
Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do  
contrato acima referido, passando, portanto, a partir de 12 de 
Janeiro de 2017 a viger até 12 de janeiro de 2018;  DO PREÇO: O 
valor global fixado para o contrato de prorrogação ora ajustada é de  
R$ 547.734,60 (quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta 
e quatro reais e sessenta  centavos). É  ressalvada a possibilidade 
de revisão dos valores acima estabelecidos na vigência da 
prorrogação ora entabulada em caso de publicação de nova tabela 
de valores per capita por aluno pelo Fundo Nacional para o 
Desenvolvimento da Educação, conforme  prevê a Cláusula Sexta , 
§ 1º, II, do contrato ora aditado; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior Termo Aditivo, não 
modificadas por este Instrumento. ASSINATURA: 12/01/2017 ; 
ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 
011/2016;  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI; 
CONTRATADO: JOÃO DO SACRAMENTO SOBRINHO :  DO 
OBJETO: Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo, e, por 
conseguinte, alterar a cláusula segunda (DO PRAZO) do 
instrumento do Contrato nº. 011/2016 ; DA PRORROGAÇÃO: Fica 
prorrogada a vigência do Contrato nº. 011/2016, pelo prazo de 12 
(doze) meses, a contar de 20 de janeiro de 2017, para viger até 20 
de janeiro de 2018;  DO PREÇO: O preço estabelecido para avença 
será reajustado, estipulando o aluguel em R$ 4.466,97 (quatro mil, 
quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), 

valor mensal e em R$ 53.603, 64 (cinquenta e três mil, seiscentos e 
três reais e sessenta e quatro centavos) valor global. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no contrato original; DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente em vigor 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento. ASSINATURA: 16/01/2017 ; 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO.

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DA STT

E X T R ATO  D E  R AT I F I C A Ç Ã O  D E  D I S P E N S A D E  
LICITAÇÃO.Processo Administrativo nº. 017/2017. Dispensa 
n°: 003/2017. Objeto: aquisição de material de expediente. Valor: 
7.381,20 (Sete mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos; 
Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.Contratado: TICO PAPELARIA. Camaçari, 03 de 
fevereiro de 2017. ARMANDO YOKOSHIRO FILHO. Diretor 
Superintendente

E X T R ATO  D E  R AT I F I C A Ç Ã O  D E  D I S P E N S A D E  
LICITAÇÃO.Processo Administrativo nº. 015/2017. Dispensa n°: 
001/2017. Objeto: aquisição de material de limpeza. Valor: 
3.442,60 (Três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta 
centavos; Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores.Contratado: BERTOLDO COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA. Camaçari, 27 de janeiro de 2017. ARMANDO 
YOKOSHIRO FILHO. Diretor Superintendente

Processo Administrativo nº. 016/2017. Dispensa n°: 002/2017. 
Objeto: aquisição de 02 (duas) passagens aérea Salvador – Brasília 
(ida e volta).Valor: 1.810,56 (Um mil, oitocentos e dez reais e 
cinquenta e seis centavos;Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores.Contratado: AQUARELA 
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Camaçari, 31 de 
janeiro de 2017. ARMANDO YOKOSHIRO FILHO. Diretor 
Superintendente

Processo Administrativo nº. 018/2017. Dispensa n°: 004/2017. 
Objeto: Aquisição de Cones e Fita zebrada.Valor: R$ 3.909,60 (três 
mil, novecentos e nove reais e sessenta centavos). Fundamento 
Legal: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.Contratado: CASA DO EPI LTDA. Data: 
27/01/2017.ARMANDO YOKOSHIRO FILHO. Diretor 
Superintendente
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