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DECRETO Nº. 6921/2018
DE 23 DE AGOSTO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, com amparo no art. 275 da Lei 

DECRETA

Art. 1º. O recurso de ofício ao Conselho de Contribuintes 
ocorrerá quando o valor for superior a:
I. R$ 5.000,00 (cinco mil reais), convertido em UFM, 
quando se tratar de imposto predial e territorial urbano – 
IPTU;
II. R$ 6.000,00 (seis mil reais), convertido em UFM, 
quando se tratar do imposto sobre serviços estimativa – 
ISS-E;
III. R$ 7.000,00 (sete mil reais), convertido em UFM, nas 
demais situações.

Art. 2º. Os erros materiais poderão ser sanados pelo 
presidente do colegiado de primeira instância.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 23 DE AGOSTO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 6944/2018
DE 11 DE SETEMBRO DE 2018

Reconhece a Imunidade Tributária aos 
impostos vinculados à ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE CASA DE ORAÇÕES DA 
LUZ, e dá outras providências.

Define valor limite para dispensa do 
recurso de ofício de que trata o art. 275 
da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 
2009.

nº 1.039, de 16 
de dezembro de 2009,

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 150, 
inciso VI, “b” da Constituição Federal de 1988, art. 189, 
inciso IV da Lei Municipal nº 1.039/2009, e teor do 
Processo Administrativo nº 02293.18.08.216.2018, de 05 
de abril de 2018, 

DECRETA

Art. 1º Fica reconhecida a imunidade tributária referente 
ao IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana e Isenção da TRSD – Taxa de Coleta 
Remoção e Destinação de Resíduos Domiciliares, 
vinculados à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE 
ORAÇÕES DA LUZ, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.983.339/0001-10, inscrições nºs  34388 e 29513001, 
com sede na Rua Conceição, nº 02, Arembepe, Camaçari 
– Bahia, CEP. 42.835-000, conforme permissivo legal 
previsto no art. 150, inciso VI, “b” da Constituição Federal 
de 1988 e art. 189, inciso IV da Lei nº 1.039/2009.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades sociais no local.

Art. 3º Após o reconhecimento da imunidade tributária 
aos impostos inerentes ao imóvel deve-se proceder a 
baixa dos débitos registrados e/ou arquivamento de 
eventuais execuções fiscais ajuizadas relativas ao 
IPTU/TRSD a partir de exercício de 21 de maio de 2018.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 21 de 
maio de 2018, data de assinatura do termo de concessão 
de uso do imóvel.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 11 DE SETEMBRO DE 2018.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

DECRETO Nº 6945/2018
DE 11 DE SETEMBRO DE 2018

Reconhece a Imunidade Tributária e 
concede Isenção de Taxas à SOCIEDADE 
CULTURAL FANFARRA ESTUDANTIL DE 

DECRETOS



VILA DO ABRANTES, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
legais e considerando o disposto no art. 150, inciso VI, 
alínea “c” da CF/88, combinado com o disposto art. 159, 
inciso V da Lei 1.039/2009, e do teor do Processo 
Administrativo nº 03575.18.08.216.2018, de 07 de junho 
de 2018, 

DECRETA

Art. 1º Fica reconhecida a imunidade tributária e isenção 
de taxas municipais à SOCIEDADE CULTURAL 
FANFARRA ESTUDANTIL DE VILA DO ABRANTES, 
associação cultural, com inscrição no CNPJ sob o nº. 
03.927.350/0001-96, situada na Rua Alice Uzeda, s/n, 
Vila de Abrantes, Camaçari, Bahia, CEP: 42.840-000, 
inscrição mobiliária nº 24902001, conforme permissivo 
legal previsto art. 150, inciso VI, alínea “c” da CF/88, 
combinado com o disposto no art. 159, V da Lei 
1.039/2009.

Art. 2º A Imunidade tributária é relativa apenas aos 
imposto incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços 
em que a instituição seja contribuinte no âmbito municipal 
com efeitos a partir de 21/09/2011.

Art. 3º O reconhecimento da isenção tributária referente 
à Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF, com 
efeitos a partir de 07/06/2018.

Art. 3º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção das atividades educacionais e de assistência 
social no local.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE SETEMBRO DE 
2018.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

DECRETO DE 30 DE JULHO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 

decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 

01055.11.02.904.2018

RESOLVE

Promover o (a) servidor(a) VERONICA  MARIA GOES 

DA SILVA, cadastro nº. 63972, lotado (a) na secretaria de 

desenvolvimento social e cidadania, de ASSISTENTE 

SOCIAL NIVEL I-B, para ASSISTENTE SOCIAL NIVEL II-

B, Com data retroativa à 02 de Maio de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM3 0 DE JULHO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

ILAY NOGUEIRA ELLERY
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E CIDADANIA

EDITAL DE CITAÇÃO

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 
instituída pela Portaria n° 219, de 27 de julho de 2018, 
expedida pelo Secretário da Administração, publicada no 
DOM n° 989, de 14 de agosto de 2018, p.07.

RESOLVE:

1 – CITAR, pelo presente EDITAL, a servidora SHIRLEY 
SANTOS MARTINS, Professora I, matrícula n° 8644, 
lotado na Secretaria da Educação - SEDUC, que se acha 
em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 
(quinze) dias contados da data de publicação deste ato, 
apresentar defesa escrita nos autos do Processo 
Administrativo Disciplinar n00870.21.570.2018, a que 
responde perante esta Comissão, sediada no 1° andar, 
da Secretaria da Administração – SECAD, localizada na 
Rua Francisco Drummond, s/n°, Centro Administrativo de 
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Camaçari, CEP 42.800-000, Prédio Azul, Camaçari-Ba.

2 – Fica, ainda, a mesma notificada de que, convocado 
pelo presente EDITAL, se não comparecer, pelo prazo de 
15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os trabalhos 
da presente Comissão seguirão sem a sua presença.

3 – Publique-se.

Camaçari, 18 de setembro de 2018.

___________________________
Michelle Miyaji Saraiva
Membro – Presidente
Matrícula nº. 830895

PORTARIA N° 133/2018
 DE 13 DE SETEMBRO DE 2018

Dispõe  sobre  a  aprovação  do  
desmembramento de um Lote de terra, 
designado pelo n° B 03, da Quadra B, 
integrante do POLOMICS, situado em 
Camaçari-Bahia, com área total de 
5.015,89m², em 2 (dois) novos lotes 
denominados: Lote B 03A com área total 
de 3.542,99m² e Lote B 03B com área 
total de 1.472,90m², na forma que indica.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em 
vista o que consta no Processo Administrativo nº 
03541.22.09.005.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de um Lote de 
terra, designado pelo n° B 03, da Quadra B, integrante 
do POLOMICS, situado em Camaçari-Bahia, com área 
total de 5.015,89m², em 2 (dois) novos Lotes 
denominados: Lote B 03A com área total de 3.542,99m² e 
Lote B 03B com área total de 1.472,90m².

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de FELIPE TAVARES MARACAJÁ 
PEREIRA, brasileiro, maior, capaz, inscrito no CPF/MF 
sob nº: 073.262.289-14, conforme o registro no Cartório 

do 2º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de 
Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 12.646 e 
Inscrito no Censo Imobiliário Municipal sob n°: 
125913.

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

LOTE ORIGINAL

LIMITES e CONFRONTANTES: Para descrição da área 
em questão "Inicia-se no vértice denominado V01 
(N=8.594.907,32;E=576.703,41), em limites com Rua 02, 
daí segue com azimute e distância de 356°08'00" - 
47,00m, até o vértice V02 (N=8.594.954,22;E=576. 
700,24), daí segue com azimute e distância de 
271°29 '45"  -  113 ,00m,  a té  o  vér t i ce  V03 
(N=8.594.957,17;E=576.587,28), daí segue com azimute 
e distância de 156°14'13" - 43,18m, até o vértice V04 
(N=8.594.917,65;E=576.604,68), daí segue com azimute 
e distância de 227°09'02" - 13,19m, até o vértice V05 
(N=8.594.908,68;E=576.595,01), daí segue com azimute 
e distância de 90°43'08" - 108,41m, até o início desta 
descrição, no vértice V01". LIMITA-SE ao norte com o 
Lote B01, ao sul com Lote C01, ao leste com RUA 02, ao 
oeste com RUA DE ACESSO LOCAL, com área total de 
5.015,89m².

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

LOTE Nº B 03A

LIMITES e CONFRONTANTES: Para descrição da área 
em questão "Inicia-se no vértice denominado V02 
(N=8.594.921,60;E=576.702,44), em limites com RUA 
02, daí segue com azimute e distância de 356°08'00" - 
32,70m, até o vértice V03 (N=8.594.954,22; 
E=576.700,24), daí segue com azimute e distância de 
271°29 '45"  -  113 ,00m,  a té  o  vér t i ce  V04 
(N=8.594.957,17;E=576.587,28), daí segue com azimute 
e distância de 156°14'13" - 37,50m, até o vértice V05 
(N=8.594.922,85;E=576.602,39), daí segue com azimute 
e distância de 90°43'08" - 100,06m, até o início desta 
descrição, no vértice V02". LIMITA-SE ao norte com o 
Lote B01, ao sul com Lote 03B, ao leste com RUA 02, ao 
oeste com RUA DE ACESSO LOCAL, com área total de 
3.542,99m². 

LOTE Nº B 03B

LIMITES e CONFRONTANTES: Para descrição da área 
em questão "Inicia-se no vértice denominado V01 
(N=8.594.907,32;E=576.703,41), em limites com RUA 
02, daí segue com azimute e distância de 356°08'00" - 
14,30m, até o vértice V02 (N=8.594.921,60;E=576. 
702,44), daí segue com azimute e distância de 
270°43 '08"  -  100,06m,  a té  o  vér t i ce  V05 
(N=8.594.922,85;E=576.602,39), daí segue com azimute 
e distância de 156°14'13" - 5,68m, até o vértice V06 
(N=8.594.917,65;E=576.604,68), daí segue com azimute 
e distância de 227°09'02" - 13,19m, até o vértice V07 
(N=8.594.908,68;E=576.595,01), daí segue com azimute 
e distância de 90°43'08" - 108,41m, até o início desta 
descrição, no vértice V01". LIMITA-SE ao norte com o 
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Lote B03A, ao sul com Lote C01, ao leste com RUA 02, ao 
oeste com RUA DE ACESSO LOCAL com área total de 
1.472,90m². 

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.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 13  DE 
SETEMBRO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 051/2018
DE  04 DE SETEMBRO DE 2018

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

RESOLVE

 Designar as servidoras Andreia Maria da Graça Franco, 
Assistente Social, CRESS 6448, 5° Região, cadastro 
63948-5 e Monique Matos Rodrigues Azevedo, 
Assistente Social, CRESS 4319, 5° Região, cadastro 
60455-7, para acompanhar a execução do Projeto 
Técnico Social (PTS) nas áreas do Programa, no 
município de Camaçari, Bahia, conforme contrato 
0251/2018.

            
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
ficam revogadas as demais disposições em contrário.                 

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 04 de 
setembro de 2018

Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura 

PORTARIA Nº. 039/2018
DE 13 DE SETEMBRO DE 2018

“Institui o Guia Municipal de Gerenciamento 
de Resíduos Serviços de Saúde, Camaçari, 
Bahia na forma do Anexo Único desta 
Portaria.” 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 
Considerando a Lei nº 12.305/2010 que a prova a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos;
Considerando a Resolução do CONAMA nº 358/2005 
que trata do destino adequado dos Resíduos Sólidos;
Considerando a Resolução RDC/ANVISA nº 306, de 07 
dezembro de 2004, Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde;
Considerando a NBR 7500 – Símbolos de risco e 
manuseio para o Transporte e Armazenamento de 
Material, de março de 2000;
Considerando a NBR 9191- Sacos plásticos para 
acondicionamento de resíduos, julho de 2000;
Considerando NBR 12235 - Armazenamento de resíduos 
sólidos perigosos, de abril de 1992;
Considerando NBR 14652 – Coletor – transportador 
rodoviário de resíduos de serviço de saúde, de abril de 
2001;
Considerando a Resolução da ANVISA RDC 306/2006 
que trata do Programa de Gerenciamento dos Resíduos 
de Serviços de Saúde;

Considerando a RDC ANVISA nº 63 de 28 de novembro 
de 2.011 - dispõe sobre as Boas Práticas de 
Funcionamento dos Laboratórios, Serviços de Saúde – 
BPF;
Considerando RDC ANVISA nº 50, de 21 de fevereiro de 
2002 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 
planejamento, programação, elaboração e avaliação de 
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 
saúde;
Considerando os trabalhos conjuntos realizados pelas 
equipes técnicas da Vigilância em Saúde, Atenção 
Primária e alguns Centros de Saúde, na forma de projeto 
piloto para implantação do Programa de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde em todas as unidades 
da Rede Municipal de Saúde;
Considerando a necessidade de se promover o manejo 
adequado dos resíduos gerados nas atividades diárias 
das unidades de saúde da SMS, através de um programa 
de gerenciamento elaborado de acordo com as normas 
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técnicas em vigor;
Considerando, por fim, que o aperfeiçoamento do 
sistema de gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde vem ao encontro do quanto disposto na Lei 
Orgânica vigente do Município de Camaçari.
                       

RESOLVE

Art. 1º - Instituir o Guia Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos Serviços de Saúde, Camaçari, Bahia em 
conformidade com anexo único deste documento. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE SETEMBRO DE 
2018.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE 

ANEXO ÚNICO

GUIA DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI

APRESENTAÇÃO

O presente documento visa apresentar o Guia orientador 
do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS) das Unidades de Saúde Públicas do 
Município de Camaçari, tendo como parâmetro a 
Resolução RDC ANVISA nº 306/2004 contemplando os 
aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de 
saúde (RSS), bem como as ações de proteção à saúde e 
ao meio ambiente. 

O gerenciamento dos resíduos em serviço de saúde 
(RSS) constitui-se em um conjunto de procedimentos de 
gestão, planejados e implementados a partir de bases 
científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo 
de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos 
resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de 
forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a 
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e 
do meio ambiente.

No Brasil, órgãos como Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária- ANVISA e o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA tem assumido o papel de orientar, 
definir regras e regular condutas dos diferentes agentes, 
no que se refere à geração e ao manejo dos resíduos do 
serviço de saúde, com o objetivo de preservar a saúde e o 
meio ambiente, garantindo a sua sustentabilidade.

A elaboração do presente Guia do PGRSS está de 
acordo com as disposições da RDC nº 306/2004 da 

ANVISA e pretende subsidiar a elaboração do PGRSS 
pelas Unidades de Saúde Públicas do Município, 
priorizando a não geração, a minimização da geração e o 
reaproveitamento dos resíduos, no sentido de evitar os 
efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde 
pública. O mesmo deve ser atualizado quando 
necessário.

1. INTRODUÇÃO

O município de Camaçari, localizado na Região 
Metropolitana de Salvador, a 41 km da capital baiana 
(segundo dados da SEI – Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia), possui área de 

2  7 8 4 . 6 5 8 K m ( s e g u n d o  d a d o s  d o  I B G E ) ,  
administrativamente dividida em 3 distritos (Camaçari – 
Sede, Vila de Abrantes e Monte Gordo); e faz fronteira 
com os municípios de Dias D'ávila, Mata de São João, 
Lauro de Freitas e Simões Filho.

É rico em recursos naturais, contando com Bacias 
Hidrográficas (Rios Joanes, Jacuípe e Pojuca), Bacias de 
água subterrânea (aquífero São Sebastião), Lagoas, 
Dunas, Manguezais, Restinga, Mata Ciliar e Mata 
Atlântica, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico, 
com 42Km de orla marítima, compreendendo as praias 
de Busca Vida, Jauá, Arembepe, Jacuípe, Guarajuba e 
Itacimirim, o que reforça sua vocação para o turismo.

Trata-se de um dos mais ricos municípios do nordeste 
brasileiro, com PIB per capita para 2013 de R$ 53.351,87 
segundo dados do IBGE (Cidades). Sede de um dos mais 
importantes Polos Industriais do país (com forte vocação 
petroquímica e automobilística), que se destaca como 
principal fonte de geração de emprego e renda, de 
importância não apenas para o município como também 
para a região.

Analisando-se a infra-estrutura de saúde disponível, 
Camaçari conta, na rede própria municipal, com 65 
unidades de saúde, sendo 33 Unidades de Saúde da 
Família, 07 Unidades Básicas de Saúde, 15 Unidades de 
Especialidades (das quais 04 são Unidades com 
especialidade em Saúde Mental), 01 Centro de 
Especialidades Odontológicas, 01 Centro de Referência 
Multiprofissional em Reabilitação Física – CEMPRE, 01 
Centro de Oncologia – CEONC, 01 Unidade Referência 
de Anemia Falciforme – UNIFAU, 01 Centro de 
Referência Especializada DST/AIDS – CRES, 01 
Policlínica de Especialidades, 01 SAMU, 01 Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST e 05 
Unidades de Pronto Atendimento. Importando destacar a 
existência de um Hospital Regional de médio porte, de 
gestão estadual, localizado na sede do município que se 
constituem em geradores de RSS. Além disso, possui o 
Departamento de Vigilância em Saúde agregando a 
Vigilância Ambiental, Sanitária e Epidemiológica, Centro 
de Controle de Zoonose (CCZ).

        
Em virtude dos resíduos serem fonte para proliferação de 
microorganismos, parasitas, vetores, proporcionando 
condições favoráveis para sobrevivência de bioagentes 
patogênicos, potencializando disseminação de doenças, 
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há necessidade de implementação de ações para o 
correto manejo de resíduos, o que justifica a elaboração 
do Guia para o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS) das Unidades Públicas de 
Saúde, tendo como base legal a RDC ANVISA nº 
306/2004. O PGRSS é um documento que descreve as 
ações relativas ao manejo dos resíduos dos serviços de 
saúde, observando suas características e riscos no 
âmbito das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
obedecendo às normas técnicas previstas na legislação.

O referido documento é composto de instruções e rotinas 
embasados em princípios de não geração e de redução 
da geração de resíduos, com descrição das ações de 
manejo (segregação, acondicionamento, identificação, 
coleta, transporte interno, armazenamento temporário, 
armazenamento externo, tratamento, coleta e transporte 
externo e disposição final) correto dos resíduos gerados. 

OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Elaborar o Guia orientador para elaboração do PGRSS 
das Unidades de Saúde Públicas do Município de 
Camaçari, em conformidade com a legislação vigente.

2.2 Objetivos específicos
· Subsidiar as Unidades de Saúde na elaboração do 
PGRSS, atendendo as prerrogativas da Legislação 
vigente, a fim de promover o controle dos fatores de 
riscos aos indivíduos, à saúde pública e ao meio 
ambiente, advindos dos resíduos produzidos.

· Definir  cr i tér ios técnicos de segregação, 
acondicionamento, identificação, coleta interna, 
armazenamento temporário, armazenamento externo, 
tratamento e disposição final dos resíduos gerados nas 
unidades da Secretaria Municipal de Saúde;
· Promover a gestão adequada de resíduos, 
assegurando a padronização dos processos nas 
unidades;

· Prevenir e reduzir os riscos à saúde dos trabalhadores, 
dos usuários, ao meio ambiente e a Saúde Pública.

3. ATRIBUIÇÕES GERAIS
 O Gerenciamento adequado da produção e manejo dos 
resíduos produzidos pela operacionalização da 
assistência à saúde, é de responsabilidade do gerador, 
como recomendado pela Organização Mundial da Saúde 
- OMS e pela legislação vigente, da mesma forma que 
para qualquer gerador de resíduos. 

Responsável Legal: Elias Natan Moraes Dias.

Responsável Técnico pelo estabelecimento: 
Coordenadores ou Gerentes das Unidades de Saúde.

Responsável Técnico pelo Guia do PGRSS: Comissão 
de elaboração do Guia orientador do Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde das 
Unidades de Saúde Públicas do Município de Camaçari.

Secretário de Saúde: Garantir a infraestrutura e 

recursos humanos para proporcionar o cumprimento do 
manejo adequado dos resíduos gerados nas Unidades 
de Saúde, conforme estabelecido neste Guia do PGRSS.

Coordenadores ou Gerentes das Unidades de Saúde 
e colaboradores: Elaborar e implantar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos nas unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Camaçari, de acordo com as 
normas legais vigentes. 

4. IDENTIFICAÇÃO DOS GERADORES DE RESÍDUOS 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE

A infraestrutura de saúde disponível em Camaçari conta, 
na rede própria municipal, com 65 unidades de saúde, 
sendo 33 Unidades de Saúde da Família, 07 Unidades 
Básicas de Saúde, 15 Unidades de Especialidades (das 
quais 04 são Unidades com especialidade em Saúde 
Mental),01 Centro de Especialidades Odontológicas, 01 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – 
CEREST, 05 Unidades de Pronto Atendimento e um 
Hospital Regional de médio porte, de gestão estadual, 
localizado na sede do município, conforme quadro 01. 

Atualmente, a atenção básica possui 40 unidades 
básicas de saúde, divididas em 08 regiões de saúde. São 
05 regiões situadas na sede do município e 03 situadas 
na orla de Camaçari. Das 40 unidades de saúde 
existentes, 33 delas possuem implantada a estratégia de 
saúde da família. Nessas unidades funcionam 
atualmente 49 equipes de saúde da família. 

QUADRO 01: Estabelecimentos de Saúde existentes no 
município de Camaçari 2017

IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO 
BÁSICA - DAB
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Unidades Básicas de Saúde: Total de 07 unidades
UBS GLEBA B
UBS CAMAÇARI DE DENTRO
UBS GRAVATÁ
UBS GLEBA E
UBS DE MONTE GORDO
UBS VILA DE ABRANTES
UBS AREMBEPE

Unidades de Saúde da Família: Total de 33 unidades
USF NOVA VITÓRIA
USF NOVO HORIZONTE
USF JARDIM LIMOEIRO
USF PONTO CERTO
USF BURI SATUBA I, II E III
USF DOIS DE JULHO
USF LAMA PRETA
USF GRAVATA
USF DO FICAM I E II
USF SANTO ANTÔNIO
USF PARQUE FLORESTAL
USF PHOC / CAIC
USF NOVA ALIANÇA
USF PHOC III
USF PIAÇAVEIRA
USF PARQUE DAS MANGABAS
USF VERDE HORIZONTE
USF PARQUE VERDE I
USF PARQUE VERDE II
USF PARAFUSO
USF CATU DE ABRANTES
USF BURIS DE ABRANTES
USF CAJAZEIRA DE ABRANTES
USF MACHADINHO
USF FONTE DA CAIXA
USF FONTES DA ÁGUAS
USF AREIAS
USF JAUÁ
USF PÉ DE AREIAS
USF BARRA DE POJUCA
USF BARRA DE JACUIPE
USF CACHOERINHAS
USF COQUEIRO DE MONTE GORDE

Academia da Saúde:  01 unidade

IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE - DMAC

Centros de Especialidades:

CEONC
UNIFAL
CEMPRE

POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADES DO CENTRO
CRES / DST / AIDS
SAMU
CAPS/SEDE

CAPS / ORLA
CAPS/AD
CAPS/IA
Unidades de Emergência:

UPA de Arembepe

PA de Monte Gordo
PA de Nova Aliança
PA de Vila de Abrantes
UPA do Gravatá

5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

A Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari é 
composta por Unidades de  Saúde onde são gerados 
diversos tipos de resíduos. Podemos destacar os 
resíduos Biológicos ou Infectantes (Grupo A), Químicos 
(Grupo B), Comuns (Grupo D) e Perfurocortantes (Grupo 
E). Não há geração de resíduos do grupo C em nenhuma 
das unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
As unidades componentes não geram individualmente 
todos os tipos acima citados. Desta forma, destacaremos 
neste documento, de forma detalhada a geração dos 
resíduos nas unidades de saúde. A segregação ocorre 
especificamente nas áreas de geração.

Departamento da Atenção Básica - DAB

Nas unidades de saúde da atenção básica os resíduos 
são acondicionados, internamente, em coletores com 
sacos pretos para resíduos comuns ou sacos brancos 
com identificação para resíduos infectantes e caixas de 
perfuro cortante. Esses são recolhidos, diariamente, 
conforme fluxo estabelecido pela Unidade e seguindo o 
manual de gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde. Posteriormente, são armazenados na área 
externa das unidades (abrigos), em bombonas, 
fornecidas pela Empresa Contratada RETEC – 
Tecnologia em Resíduos, para resíduos infectantes e em 
coletores de 120 litros e 240 litros com rodas para 
resíduos comuns. 
O fluxo de transporte de resíduos entre as áreas e o 
armazenamento externo é realizado utilizando 
contentores de resíduos identificados de acordo com o 
tipo de resíduo a ser transportado. A maioria das 
unidades possuem, na área externa, um ambiente 
exclusivo, identificado, com acesso restrito (com portão e 
cadeado) para o armazenamento dos resíduos. Porém, 
algumas unidades não possuem esse ambiente 
adequado e os resíduos são acondicionados nas 
bombonas ou sacos e em local aberto sem acesso 
restrito, ficando expostos a manipulação de qualquer 
pessoa. A coleta do resíduo infectante é feita pela 
empresa responsável RETEC e o resíduo comum é 
recolhido pela empresa responsável pela coleta de 
resíduos doméstico do município.

Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC

Nas unidades de saúde da média e alta complexidade,  
os resíduos são acondicionados, internamente, em 
coletores com sacos pretos, sacos brancos com 
identificação para infectante e caixas de perfuro cortante. 
Esses são recolhidos, diariamente, conforme fluxo 
estabelecido pela Unidade e seguindo o manual de 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 
Posteriormente, são armazenados na área externa das 
unidades, em bombonas, fornecidas pela Empresa 
Contratada RETEC – Tecnologia em Resíduos, para 
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resíduos o infectante e em coletores de 120 litros para 
resíduos comuns. 

Os resíduos do GRUPO B – QUÍMICOS são 
acondicionados em embalagens rígidas, com tampa 
rosqueada ou na própria embalagem de origem, 
devidamente identificadas com o símbolo de substância 
química e a identificação da substância nelas contidas. 
Os resíduos contendo mercúrio (Hg) são acondicionados 
em recipientes inquebráveis e hermeticamente fechados 
sob selo d'água e encaminhados para recuperação. O 
fixador é acondicionado em embalagem fechada, 
impermeáve l  e  ident i f i cada para  poster io r  
encaminhamento ao processo de recuperação da prata. 
O revelador, após passar pela neutralização do pH 
orientada pelo fabricante (pH 7 -9), é posteriormente 
lançado na rede coletora de esgoto. O ácido peracético é 
lançado diretamente na rede coletora de esgoto já que os 
produtos de sua decomposição não são tóxicos, a saber: 
ácido acético, água, oxigênio e peróxido de hidrogênio.

Coordenação de Vigilância Epidemiológica - COVEPI

Os resíduos  produzidos na Coordenação de Vigilância 
Epidemiológica (COVEPI)  são provenientes de coleta de 
vacinações externas, imunobiológicos vencidos e 
coletas de material (sangue e Swab) de pacientes com 
suspeita de doenças e agravos sob vigilância e são 
acondicionados em caixas de pérfuro-cortantes. Estas 
caixas são armazenadas numa pequena sala de 
acondicionamento de materiais da  COVEPI e quando 
cheias são levadas para o Centro de Referência e 
Especialidades em Saúde (CRES) onde são 
armazenadas num espaço destinado ao armazenamento 
de RSS de onde são recolhidos por Empresa 
Especializada RETEC – Tecnologia em Resíduos.

Centro de Controle de Zoonoses – CCZ

Os resíduos produzidos no Centro de Controle de são 
provenientes das atividades de rotina dos Programas de 
Controle de Raiva Animal, Leishmaniose Visceral, 
Esquistossomose e são acondicionados em caixas de 
pérfuro-cortantes e sacos plásticos para resíduos 
infectantes, além do Canil  que gera carcaças de 
animais. Os resíduos são recolhidos por Empresa 
Especializada RETEC.
O controle de pragas das unidades da Secretaria de 
Saúde de Camaçari é realizado por contratação de 
empresa terceirizada obedecendo a um planejamento 
semanal, quinzenal ou trimestral de acordo com o perfil e 
necessidade da unidade atendida. São realizados os 
serviços de desinsetização e desratização, assim como 
atendimento de necessidades imediatas por incidência 
de quaisquer pragas, visando à prevenção e correção.
A rede de abastecimento de água é da EMBASA, e 
realizamos controle de qualidade interno com 
periodicidade mensal, trimestral e semestral.
O processo de educação permanente para o manejo 
adequado dos resíduos é realizado periodicamente com 
diversos profissionais das unidades de saúde, através de 
palestras e treinamentos teórico-práticos.

6. MANEJO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE - RSS

O manejo dos resíduos nos estabelecimentos 
componentes da rede de serviços públicos obedece aos 
critérios técnicos de e sanitários, conforme estabelecido 
em lei. Prevalecem os objetivos de minimização na 
geração, segregação adequada, acondicionamento 
correto, identificação conforme legislação, coleta e 
transporte interno, abrigo de resíduos, coleta e transporte 
externo, tratamento e disposição final.

7. ETAPAS DO MANEJO DOS RESÍDUOS NAS 
UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI

8. CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde (UBS) / Unidades de 
Saúde da Família (USF)
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Unidades de Média e Alta Complexidade
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9. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – COMPLEMENTAR

RETEC – Tecnologia em Resíduos.

EPIC - Serviços - Responsável pela contratação dos 

higienizadores. 

10. ORIENTAÇÕES GERAIS SEGUNDO A RDC 

ANVISA Nº 306/2004

10.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RSS

Os RSS são classificados em função de suas 

características e conseqüentes riscos que podem 

acarretar ao meio ambiente e à saúde. De acordo com a 

RDC ANVISA nº 306/04  os RSS são classificados em 

cinco grupos: A, B, C, D e E.

RESÍDUOS DO GRUPO A – Risco Biológico 

Engloba os componentes com possível presença de 

agentes biológicos que, por suas características de maior 

virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção. 

Ø GRUPO A1: Frascos de Vacinas com prazo de 

validade expirado ou contaminados. 

Ø GRUPO A2: Não produzido nas unidades.

Ø GRUPO A3: Não produzido nas unidades.

Ø GRUPO A4: Carcaças de animais, curativos 

infectados, espéculo vaginal, sondas vesicais.

Ø GRUPO A5: Não produzido nas unidades.

RESÍDUOS DO GRUPO B – Risco Químico

Contém substâncias químicas que podem apresentar 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo 

de suas característ icas de inf lamabi l idade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. Os resíduos do 

Grupo B nas unidades encontram-se na sala de 

esterilização, nos consultórios odontológicos, sala de 

RX, farmácia. Os resíduos são compostos por:

Ø Medicamentos vencidos.

Ø Amálgama (mercúrio + limalha): é acondicionado no 

frasco original do produto, imerso em água, armazenado 

temporariamente em cima da pia dos consultórios. 

Ø Lâmpadas fluorescentes.

Ø  Res íduos  de  sanean tes ,  des in fe tan tes  

biodegradáveis.

RESÍDUOS DO GRUPO C – Rejeitos Radioativos

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas 

que contenham radionuclídeos em quantidades 

superiores aos limites de eliminação especificados nas 

normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear - 

CNEN, como, por exemplo, serviços de medicina nuclear 

e radioterapia etc.

Ø Não produzido nas unidades.
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RESÍDUOS DO GRUPO D – Recicláveis e Não 

recicláveis

Não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à 

saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados 

aos resíduos domiciliares. Ex: sobras de alimentos e do 

preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas 

etc.

São todos aqueles que não se enquadram nos grupos 

anteriores:

Ø Esparadrapo.

Ø Luvas de procedimentos, abaixador de língua.

Ø Sugador descartável.

Ø Sobras de alimentos.

Ø Papéis de uso sanitário, peças descartáveis de 

vestuário (capa, máscara, gorro, lençol descartável).

Ø Resíduos provenientes das áreas administrativas.

Ø Materiais possíveis de reciclagem que enquadrem no 

grupo “D”:

· Os resíduos não recicláveis são compostos por: 

algodão utilizado na antissepsia, gases, compressas, 

com exceção dos enquadrados no grupo “A”, papel 

toalha, restos de alimentação, fraldas descartáveis, 

absorventes higiênicos, papel higiênicos e resíduos dos 

sanitários.

· Os resíduos recicláveis são compostos por: papel, 

papelão, plástico, embalagens de medicamentos.

RESÍDUOS DO GRUPO E – Perfuro cortantes

Materiais perfuro cortantes ou escarificantes, tais como 

lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e 

outros similares. 

Ø Ampolas de vidro.

Ø Seringas com agulhas utilizadas na assistência, 

lancetas de glicosímetros e lâmina de bisturi.

Ø Todos os utensílios de vidro quebrados.

10.2 SEGREGAÇÃO - Consiste na separação dos 

resíduos no momento e local de sua geração, de acordo 

com as características físicas, químicas, biológicas, o 

seu estado físico e os riscos envolvidos.

10.3 IDENTIFICAÇÃO - Conjunto de medidas que 

permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos 

sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto 

manejo dos resíduos, conforme  quadro abaixo com 

símbolos de identificação dos grupos de resíduos.

Quadro 02 – Identificação dos Resíduos

R:Reciclável            NR:  Não Reciclável

10.4 COLETA/TRANSPORTE INTERNO

Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração 

até local destinado ao armazenamento temporário ou 

armazenamento externo com a finalidade de 

apresentação para a coleta.

O transporte interno de resíduos deve ser realizado 

atendendo roteiro previamente definido e em horários 

não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos 

e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de 

pessoas ou de atividades. Deve ser feito separadamente 

de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes 

específicos a cada grupo de resíduos.

Os recipientes para transporte interno devem ser 

constituídos de material rígido, lavável, impermeável, 

provido de tampa articulada ao próprio corpo do 

equipamento, cantos e bordas arredondados, e serem 

identificados com o símbolo correspondente ao risco do 

resíduo neles contidos, de acordo com este 

Regulamento Técnico. Devem ser providos de rodas 

revestidas de material que reduza o ruído. Os recipientes 

com mais de 400 L de capacidade devem possuir válvula 

de dreno no fundo. O uso de recipientes desprovidos de 
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rodas deve observar os limites de carga permitidos para o 

transporte pelos trabalhadores, conforme normas 

reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Deve ser realizada diariamente, e, ao término da coleta, 

os recipientes deverão ser lavados com água e 

detergente e desinfetado com hipoclorito de sódio a 1% 

na área externa próximo ao abrigo externo.

Os funcionários que realizam a coleta/transporte interno 

devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual -  

EPI (luva de borracha, sapatos fechados e fardamento). 

10.5 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

Consiste na guarda temporária dos recipientes contendo 

os resíduos já acondicionados, em local próximo aos 

pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do 

estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os 

pontos geradores e o ponto destinado à apresentação 

para coleta externa. Não poderá ser fei to 

armazenamento temporário com disposição direta dos 

sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos 

sacos em recipientes de acondicionamento.

O armazenamento temporário poderá ser dispensado 

nos casos em que a distância entre o ponto de geração e 

o armazenamento externo justifiquem.

 A sala para guarda de recipientes de transporte interno 

de resíduos deve ter pisos e paredes lisas e laváveis, 

sendo o piso ainda resistente ao tráfego dos recipientes 

coletores. Deve possuir ponto de iluminação artificial e 

área suficiente para armazenar, no mínimo, dois 

recipientes coletores, para o posterior traslado até a área 

de armazenamento externo. Quando a sala for exclusiva 

para o armazenamento de resíduos, deve estar 

identificada como “SALA DE RESÍDUOS”.

A sala para o armazenamento temporário pode ser 

compartilhada com a sala de utilidades. Neste caso, a 

sala deverá dispor de área exclusiva de no mínimo 2m², 

para armazenar, dois recipientes coletores para posterior 

traslado até a área de armazenamento externo.

10.6 TRATAMENTO

Consiste na aplicação de método, técnica ou processo 

que modifique as características dos riscos inerentes aos 

resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de 

contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao 

meio ambiente. O tratamento pode ser aplicado no 

próprio estabelecimento gerador ou em outro 

estabelecimento, observadas nestes casos, as 

condições de segurança para o transporte entre o 

estabelecimento gerador e o local do tratamento. Os 

sistemas para tratamento de resíduos de serviços de 

saúde devem ser objeto de licenciamento ambiental, de 

acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e são 

passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de 

vigilância sanitária e de meio ambiente.

O processo de autoclavação aplicado em laboratórios 

para redução de carga microbiana de culturas e estoques 

de microrganismos está dispensado de licenciamento 

ambiental, ficando sob a responsabilidade dos serviços 

que as possuírem, a garantia da eficácia dos 

equipamentos mediante controles químicos e biológicos 

periódicos devidamente registrados.

10.7 ARMAZENAMENTO EXTERNO

Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a 

realização da etapa de coleta externa. Deve ser 

construído em ambiente exclusivo, com acesso externo 

facilitado à coleta, possuindo, no mínimo, 01 ambiente 

separado para atender o armazenamento de recipientes 

de resíduos do Grupo A (biológicos) juntamente com o 

Grupo E (Materiais perfurocortantes) e 01 ambiente para 

o Grupo D (comuns). O abrigo deve ser identificado e 

restrito aos funcionários do gerenciamento de resíduos, 

ter fácil acesso para os recipientes de transporte e para 

os veículos coletores. Os recipientes de transporte 

interno não podem transitar pela via pública externa à 

edificação para terem acesso ao abrigo de resíduos. 

Deve possuir área específica de higienização para 

limpeza e desinfecção simultânea dos recipientes 

coletores e demais equipamentos utilizados no manejo 

de RSS. A área deve possuir cobertura, dimensões 

compatíveis com os equipamentos que serão 

submetidos à limpeza e higienização, piso e paredes 

lisos, impermeáveis, laváveis, ser provida de pontos de 

iluminação e tomada elétrica, ponto de água, canaletas 

de escoamento de águas servidas direcionadas para a 

rede de esgotos do estabelecimento e ralo sifonado 

provido de tampa que permita a sua vedação.

O abrigo de resíduos deve ser dimensionado de acordo 

com o volume de resíduos gerados, com capacidade de 

armazenamento compatível com a periodicidade de 

coleta do sistema de limpeza urbana local. O piso deve 

ser revestido de material liso, impermeável, lavável e de 

fácil higienização. O fechamento deve ser constituído de 

alvenaria revestida de material liso, lavável e de fácil 
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higienização, com aberturas para ventilação, com tela de 

proteção contra insetos.

O abrigo deve ter porta provida de tela de proteção contra 

roedores e vetores, de largura compatível com as 

dimensões dos recipientes de coleta externa, pontos de 

iluminação e de água, tomada elétrica, canaletas de 

escoamento de águas servidas.

10.8 COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS 

Consiste na remoção dos RSS do abrigo de resíduos 

(armazenamento externo) até a unidade de tratamento 

ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam 

a preservação das condições de acondicionamento e a 

integridade dos trabalhadores, da população e do meio 

ambiente, devendo estar de acordo com as orientações 

dos órgãos de limpeza urbana.

A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços 

de saúde devem ser realizados de acordo com as normas 

NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT.

10.9 DISPOSIÇÃO FINAL

Consiste na disposição de resíduos no solo, previamente 

preparado para recebê-los, obedecendo a critérios 

técnicos de construção e operação, e com licenciamento 

ambiental de acordo com a Resolução CONAMA 

nº.237/97.

11. INDICADORES

De acordo com a RDC ANVISA nº 306/2004, os 

geradores de RSS devem desenvolver instrumentos de 

avaliação e controle, incluindo a construção de 

indicadores, que permitam acompanhar a eficácia do 

PGRSS implantado. Alguns indicadores sugeridos são:

·  Taxa de acidentes com material pérfuro cortante;

· Variação da geração de resíduos dos diversos grupos 

produzidos na organização;

· Variação do percentual de reciclagem;

Os resíduos dos serviços de saúde ocupam um lugar de 

destaque, pois merecem atenção em todas as suas fases 

de manejo (segregação, acondic ionamento,  

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 

disposição final) em decorrência dos riscos que podem 

oferecer, por apresentarem componentes químicos, 

biológicos e radioativos.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

LOTE Nº 00103, 00105, 00108, 00110, 00113, 
00115. 

Infrações de Trânsito postadas através da Empresa 
B r a s i l e i r a  d e  C o r r e i o s  e  Te l é g r a f o s .  O  
SUPERINTENDENTE DE  TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, 
faz saber, que dos processos administrativos abaixo 
relacionados, foram expedidas Notificações de 
Autuações de Infrações para os endereços dos 
respectivos proprietários de veículos constantes no 
cadastro do Departamento Estadual de Trânsito, sendo, 
portanto, válidas para todos os efeitos. Esgotadas as 
tentativas para assegurar a ciência ao infrator ou 
proprietário do veículo por  meio postal, as notificações 
serão realizadas por Edital publicado em Diário Oficial, 
na forma da lei, respeitados o disposto no § 1º, Art 282 do 
CTB.

Camaçari 21 de setembro de 2018

Armando Yokoshiro Filho
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