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DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2018

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Afastamento e Retribuição Por Estudo no 
Exterior.

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. 26 e 
processo administrativo nº 02779.11.02.600.2017;

RESOLVE

AFASTAR  o servidor RAIMUNDO PEREIRA 
BERNARDES JUNIOR, matricula 60328, ocupante do 
cargo de PROFESSOR I, lotado na Secretaria da 
Educação - SEDUC, pelo período de 10 de janeiro de 
2018 a 25 de fevereiro de 2018, sem prejuízo de 
remuneração, em virtude de o mesmo participar de 
missão ou estudo no exterior, nos termos da Lei nº 
407/1998.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA    
PREFEITO                                                  

REGINALDO PAIVA DE BARROS                      
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO              

NEURILENE MARTINS RIBEIRO             
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JANEIRO DE 2018

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

CONSIDERANDO a ordem do  Excelentíssimo Senhor 
Juiz  César Augusto Borges de Andrade, através do 
M a n d a d o  d e  S e g u r a n ç a  n º  0 5 0 1 3 7 7 -
21.2017.8.05.0039   resolve;

REVOGAR, o Decreto, de 15/12/2017, que suspendeu o 
ato de nomeação da Sra. Fernanda Nassiff Neves 
Carneiro para o cargo de Enfermeiro.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 12 DE JANEIRO DE 2018

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL   

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12   DE JANEIRO  DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, Considerando o resultado do 
Concurso Público do edital n° 001/2013 Considerando a 
Dec isão Jud ic ia l  no  Processo nº  reso lve :   
0 5 0 2 0 6 3 . 1 3 . 2 0 1 7 . 8 . 0 5 . 0 0 3 9  e   0 5 0 0 2 6 2 -
62.2017.8.05.0039

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, os(as) candidatos(as) 
aprovados(as) em concurso público, abaixo relacionado, 
e que atenderam ao chamamento na forma do edital 
acima mencionado:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA/SEDE

Nº.            Nome                            Insc.      Clas.

01 Cleuzimar Alves de Oliveira           87145852      4º

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

Nº.            Nome                            Insc.      Clas.

01 Claudenia de Oliveira Santos da 
     Silva Carvalho                        81355273  16º

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  12  DE  JANEIRO DE 2018

DECRETOS



ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL  

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLVE 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de  02 (dois) anos, à 
RESERVA BUSCAVIDA EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA, inscrito (a) no CNPJ sob Nº 
23.350.112/0001-78, com sede na avenida Santos 
Dumont n° 2.774, Lote 01, Loja 19, Shopping Ponto 
Verde, Estrada do Coco, Lauro de Freitas – 

 
com  correspondendo a 25,08% da área 
liquida do terreno e estacionamento com 162 vagas, 
sendo 151 vagas internas e 11 vagas externas,  conforme 
Lei Municipal nº866, de 11/01/2008. Esta portaria está 

PORTARIA Nº 203/2017
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017

r e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo Nº 3027.22.09.461.2016, de 
25 de outubro de 2016,

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 que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 
de janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, 
no que coube

BA, para dar 
continuidade a implantação de um empreendimento do 
tipo condomínio residencial, no Condomínio Parque da 
Aldeia, Lote 17, Gleba 09 e 10, Distrito de Abrantes, nas 
coordenadas UTM: 578517.35E e 8579926.23S, inserido 
na poligonal da Zona de Expansão Controlada – ZEC 6, 
da Macrozona Urbana de Vila de Abrantes AB–ZU 1, 
Camaçari-BA. O empreendimento possui área total de 
12.279,00 m², composto de 120 unidades residenciais, 
distribuídas em 03 blocos com 05 pavimentos, área de 
lazer com salão de festa e academia com 02 pavimentos, 
piscinas, apoio administrativo e guarita. Área de 
Preservação Permanente – APP com 6.291,29 m²; área 
liquida com 5.987,71m²; área construída total de 
10.121,29m², área ocupada de 2.181,10m², área 
permeável de 7.299,86m², área verde de uso comum

1.501,85m²,

sendo concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - Adotar os 
critérios e procedimentos necessários para a gestão 
adequada da obra, disciplinando as seguintes ações, de 
forma a minimizar os impactos durante a fase de 
construção civil: a) armazenar adequadamente os 
resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de 
obras, para serem coletados pela empresa de limpeza 
pública; 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) fica proibido o 
lançamento de resíduos de qualquer natureza, em 
corpos hídricos e/ou em qualquer outro local não 
licenciado; d) atender o estabelecido pela Resolução 
CONAMA Nº 307, de 05 de julho de 2002, quanto à 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem de 
resíduos sólidos; e) instalar adequadamente no canteiro 
de obras, conforme legislação vigente, sistemas de 
tratamento de efluente doméstico e destinar o efluente 
coletado, somente para unidades de tratamento 
licenciada; f) somente adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento, quando proveniente de 
jazidas licenciadas; g) armazenar adequadamente os 
efluentes originados nos processos de abastecimento e 
de manutenção de máquinas e veículos utilizados na 
obra, evitando o lançamento no solo e nos recursos 
hídricos, destinando-os somente para unidade de 
tratamento licenciada; h) atender aos padrões de 
emissão de gases e particulados, estabelecidos na 
legislação vigente, para os sistemas de escapamento 
dos veículos e máquinas utilizadas no empreendimento; 
i) fornecer e fazer o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI pelos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora Nº 006/78 do 
Ministério do Trabalho; j) remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro de 
obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II 
- apresentar à CLA/ SEDUR, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, projeto paisagístico na área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas do bioma Mata 
Atlântica, com proporção mínima de 01 árvore nativa a 
cada 100,00m² de área permeável; III - apresentar 
comprovação de implantação do projeto para 
abastecimento de água e projeto de esgotamento 
sanitário aprovado pela EMBASA; IV - promover a 
colocação de placas de sinalização e advertência em 
pontos estratégicos da área, alertando quanto ao tráfego 
de máquinas e veículos; V – apresentar o Programa de 
Educação Ambiental no prazo imediato com respectivo 
cronograma de execução; VI - não ocupar nem modificar 
a faixa da APP, sendo vedado: edificar, instalar 
equipamentos e/ou materiais, não desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano à faixa de preservação do  corpo 
hídrico; VII - utilizar piso 100% permeável na faixa de 15 
metros da APP a ser utilizada como estacionamento, 
conforme AOP Nº 048/2016; VIII - realizar tratos culturais 
e enriquecimento necessários na vegetação implantada 
conforme PRAD apresentado, para a APP, por no mínimo 
4 anos ou até que a mesma consiga atingir o crescimento 
adequado ao desenvolvimento dos processos 
ecológicos florestais de proteção do recurso hídrico 
(faixa de APP); IX - executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
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drenagem de águas pluviais, visando garantir o 
atendimento das normas técnicas pertinentes e realizar a 
adoção de reúso das águas, conforme a resolução nº 
54/2005 do CNRH (Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos) que estabelece critérios gerais para este fim; X - 
garantir a estanqueidade e eficiência das unidades que 
compõem o sistema de esgotamento sanitário; XI - é 
considerada infração ambiental d

 
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; XIII - utilizar 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 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. 

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

escumprir prazos para 
o atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024, de 2012 e suas alterações; XII -

PORTARIA Nº 204/2017
DE 13 DE DEZEMBRO 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 que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 

couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo Nº 01647.22.09.461.2017, de 28 de junho 
de 2017,

 
RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 02 (dois) anos, à 
INEBA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito (a) no 
CNPJ sob nº 15.183.098/0001-37, com sede na Avenida 
Aliomar Baleeiro, 37, Cajazeiras, Salvador-BA, para 
implantação de um empreendimento do tipo complexo 
industrial- logístico, composto por 05 blocos (A-E), 
estacionamentos, administração, vestiários, subestação, 
área de apoio de caminhoneiros e áreas verdes. Área 
total 185.072,527m², área total construída 92.066,97m², 
área verde 35.020,55m, localizado na Via Parafuso 
(BA535), km 14,5, Distrito Sede, Camaçari-BA, inserido 
nas Coordenadas UTM 574648.76E e 8590743.03S, 
está inserido na poligonal da Zona de Expansão 
Controlada - ZEC 4 PUE (Plano Urbanpistico Específico) 
da Macrozona Urbana Sede, conforme Lei Municipal 
nº866, de 11/01/2008, 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 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 empresa de Limpeza Pública, 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) armazenar 
adequadamente os efluentes originados nos processos 
de abastecimento e de manutenção de máquinas e 
veículos utilizados na obra, evitando o derramamento do 
solo e recursos hídrico, e destiná-los somente para 
unidade de tratamento licenciada; f) 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; g) 
uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual 
– EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; h) 
remover na conclusão do empreendimento todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II - apresentar: a) projeto 
paisagístico na área do empreendimento, priorizando o 
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uso de espécies nativas, com proporção mínima de 01 
árvore nativa a cada 100,00m² de área permeável; b) 
projeto para abastecimento de água e esgotamento 
sanitário aprovado pela EMBASA. Prazo: 60 dias; c) 
viabilidades: LIMPEC, STT; e) Projeto de segurança e 
combate a incêndio, aprovado pelo Corpo de Bombeiros 
do Estado da Bahia ou pela Defesa Civil Municipal. 
Prazo: 30 dias; f) informações georreferenciadas em 
meio digital (CD ROM ou DVD); III - apresentar, manter e 
atualizar sempre o Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – 
P C M AT ;  I V  -  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; V - promover a colocação de placas de 
sinalização e advertência em pontos estratégicos da 
área, alertando aos condutores e aos pedestres quanto 
ao tráfego de máquinas e veículos. Prazo: Imediato; VI - 
promover o Programa de Educação Ambiental, conforme 
projeto apresentado com o cronograma de execução, 
voltado para os funcionários da obra, contemplando a 
gestão adequada dos resíduos, com o objetivo prioritário 
a não geração e, secundariamente, a redução, 
recuperação, reutilização e reciclagem dos mesmos, a 
segregação na fonte e o acondicionamento adequado e 
ações de sustentabilidade ambiental, Prazo: 60 dias; VII - 
obter a manifestação da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – SEDUR, quanto a supressão 
de vegetação. Prazo: 90 dias; VIII - 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 da nascente de largura igual a 
50(cinquenta) metros, medida horizontalmente a partir 
da sua margem no seu nível alto, conforme estabelece a 
legislação vigente; IX - executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais, visando garantir o 
atendimento das normas técnicas pertinentes; X - 
garantir a estanqueidade das unidades que compõem o 
sistema de esgotamento sanitário; XI - 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 XII 
- atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município, conforme 
estabelecido na Análise de Orientação Prévia – AOP de 
Projeto, emitida por esta SEDUR; e XIII - 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.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 13 DE  DEZEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

PORTARIA Nº 205/2017
DE 13 DE DEZEMBRO 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 que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 
de janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 01253.22.09.828.2017, de 
19 de maio de 2017,

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
empresa Condomínio de Galpões Camaçari, 
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.948.919/0001-65, com 
endereço na Quadra 58, lotes 01 a 28, Jardim Limoeiro, 
Camaçari-BA, para a atividade de administração  de 
condomínios galpões, composto por 27 galpões, 
administração, portaria e estacionamento, área total 
construída de 11.096,00m²; área das vias e acessos aos 
galpões de 3.288,50m²; área de estacionamento de 
1.370,00m²; áreas verdes de 8.199,50m², no imóvel com 
área total de 23.954,00m² localizado nesse mesmo 
endereço, Coordenadas UTM: 576151E, 8595777S, 
inserida na poligonal das Zona de Expansão Prioritária 
ZEP 2 e Zona de Expansão de Comércio e Serviços 
ZECS 2 da Macrozona CA.ZU – 1, Camaçari-Sede 
conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. 
Esta portaria está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - agir sempre de forma sustentável e 
visando evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
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pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em 
tecnologias mais limpas; ; II - implantar plano de 
Emergência Ambiental e  executar e manter atualizado o 
Programa de Educação Ambiental - PEA para os 
funcionários da empresa; III - 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; IV- 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; V – implantar sistema 
de coleta seletiva; VI 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; VII - armazenar os resíduos sólidos 
domésticos, em recipientes fechados, encaminhando-os 
para coleta pela Limpeza Pública Municipal ou empresa 
com licença ambiental para tal fim, ficando proibido o seu 
descarte aleatório ou queima a céu aberto; VIII - é 
considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; IX - 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 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, e a Licença Urbanística de 
Implantação (Alvará) da SEDUR, 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.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM 
13 DE DEZEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO

PORTARIA Nº 206/2017
DE 13 DE DEZEMBRO 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 que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 
de janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo 01737.22.09.828.2017, 
de 12 de julho de 2017, 

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos à 
POLLO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
04.908.975/0001-73, para continuar com a atividade de 
manutenção e recuperação de máquinas de indústria 
metalúrgica, com endereço no Jardim Limoeiro, Rua C, 
Quadra E, Polo Plast, Camaçari-BA,   área total 
1.628,57m², inserido nas coordenadas UTM: 575.73482 
E e 8596.35139 S, situado na Zona de Transformação, 
Comércio e Serviços - ZTCS da Macrozona CA – ZU. 1 – 
Sede, Camaçari-BA, conforme Lei Municipal Nº 
866/2008, de 11 de janeiro de 2008. Esta portaria 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 sempre que possível 
soluções baseadas em tecnologias mais limpas; II - 
implantar o 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 em construção, da produção, de armazenamento e 
expedição; V - 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; VI - realizar treinamento com os funcionários 
para situações de emergência; VII -  armazenar 
temporariamente os resíduos sólidos em área reservada 
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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; VIII - 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. IX - é considerada 
infração ambiental descumprir prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024, de 2012 e suas alterações; X -
comunicar de imediato a 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 - 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.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 207/2017
DE 13 DE DEZEMBRO 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 02723.22.09.746.2017, de 19 de 
outubro de 2017, 

RESOLVE 

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 5 (cinco) anos, à 
PILKINGTON BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
61.736.732/0021-82, com sede na Avenida Henry Ford, n° 
2.000, COPEC, Polo Industrial, Camaçari/BA, nas 
coordenadas geográficas em décimo de grau Lat./Long.: -
12,402508/-38,162418, na poligonal do Polo Industrial, 
Macrozona CA-ZI - Polo Indústria, Camaçari-BA, 
conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008, 
Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008 e com a 
Resolução CEPRAM n° 4327/2013 alterada pela 
Resolução CEPRAM n° 4420/2015 para continuar 
operando com a atividade de Montangem de Conjunto de 
Sequenciamento em vidros automotivos, com  produção 
de 187.000,00 ano, numa área total de 968.300,00 m², 
situada na Avenida Henry Ford, 2000, COPEC, Polo 
Industrial de Camaçari-BA, 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; IV - 
apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte ) dias, Atestado 
de Vistoria do Corpo de Bombeiro – AVCB; V - manter em 
condições adequadas de funcionamento o Sistema de 
Proteção Contra Incêndio, NR - 23 do Ministério do 
Trabalho e Emprego;  VI - 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; VII - 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; VIII – realizar treinamento com os 
funcionários para situações de emergência; IX - cumprir os 
requisitos estabelecidos na NR - 11 do Ministério do 
Trabalho e Emprego relacionada à movimentação e 
armazenagem de materiais; X - 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; 
XI - apresentar à SEDUR, no prazo de 60 dias o Programa 
de Educação Ambiental – PEA, para os funcionários da 
empresa, contemplando: a) regras básicas de segurança, 
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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; apresentar  indicadores de 
resultados do Programa de Educação Ambiental – PEA 
destinado aos funcionários da empresa; XII - 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; XIII - 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; XIV - 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; XV - garantir a estanqueidade 
das unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; XVI - 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; XVII - acondicionar 
adequadamente e enviar para tratamento e/ou disposição 
os resíduos perigosos gerados em decorrência das 
operações, em instalação devidamente licenciada; XVIII - 
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; 
XIX - 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; XX - manter a SEDUR 
atualizada quanto as alterações de consumo de água e 

 

energia elétrica, com a apresentação das cartas de 
viabilidades das concessionárias responsáveis; XI - 
atender aos parâmetros urbanísticos/ ambientais vigentes 
e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste município; XXII - 
apresentar à SEDUR, quando do requerimento de 
renovação desta licença, a documentação comprobatória 
dos resultados obtidos e atualização dos planos e 
programas da empresa; XXIII - 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;  
XXIV - comunicar imediatamente a SEDUR, quanto da 
ocorrência de acidentes, que afete direta ou indiretamente 
o meio ambiente; XXV - 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 DE CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 
2017. 

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 

EPAMINONDA DALTRO 
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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