
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 1034 de 19 de Outubro de 2018 -  Pagina: 01 de 08XVI

DECRETO Nº 6966/2018
DE 08 DE OUTUBRO DE 2018

Retifica e ratifica o art. 1º do Decreto 
5714, de 17 de junho de 2014, publicado 
no DOM nº 572, concede isenção Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à 
entidade religiosa ASSEMBLÉIA DE 
DEUS 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. 150, inciso VI, “b” da 
Constituição Federal de 1988, e do teor do Processo 
Administrativo nº 2334/2013, de 04 de fevereiro de 2013, 
e

CONSIDERANDO o parecer da Junta de Julgamento 
determinando a retificação do Decreto nº 5714/2018 para 
inclusão do imóvel de inscrição imobiliária nº 503597, 
bem como a concessão da isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF, com fulcro no 
art. 159, IV, da Lei 1.039/2009;

DECRETA

Artigo 1º - Retifica e ratifica o art. 1° do Decreto n° 5714, 
de 17 de junho de 2014, publicado no DOM 572, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1°. Fica reconhecida a imunidade tributária e a 
isenção da Taxa de Fiscalização e Funcionamento – 
TFF à entidade religiosa IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLÉIA DE DEUS, inscrita no CNPJ sob nº 
13.248.216/0001-12, com sede na Avenida Radial A, 
413, Centro, Camaçari/Bahia, CEP: 42807-000, 
conforme permissivo legal previsto no art. 150, inciso VI, 
alínea “b”, da Constituição Federal do Brasil, 
especificamente aos cadastros imobiliários de números: 
511330, 511336, 5111345, 511350, 16777, 115209, 
115210, 115211, 519553, 521137, 512713, 513389, 
512673, 506888, 504443, 101536, 96234, 506176, 
510484, 96833, 503261, 14533, 39738 e 503597.”

Artigo 2º - A isenção da Taxa de Fiscalização e 
Funcionamento – TFF, terá efeitos a partir de 04/02/2013, 
data de saneamento do processo.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE JUNHO DE 2014.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 021/2018
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do 
Excelentíssimo Senhor Juiz Ronaldo Alves Neves 
Filho, através do Mandado de Segurança processo de 
nº 0505538-11.2016.8.05.0039 convoca as(o) 
candidata(o) habilitada(o) para o cargo de PROFESSOR 
DE MATEMÁTICA - ABRANTES, para comparecerer na 
Rua Francisco Drummond s/n Centro Administrativo 
– Centro  (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no 
período de 23 a 26/10/2018 das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00, para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos 
nível superior), Certificado de Especialização (quando o 
cargo exigir conforme Edital de abertura), Residência 
Médica (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou 
no órgão que regulamenta o exercício da profissão,  
histórico e certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional 
(págs. da foto e o verso), comprovante de residência com 
CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de 
filhos (menores de 21 anos), certidão de nascimento, 
casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo 
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masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente. 

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

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS:29/10 a 23/11/2018
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 29/10/18 
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.

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

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

II) Coordenador Pedagógico e Professores: 
videolaringoscopia e audiometria, com validade de até 12 
meses;

CONVOCADO:

PROFESSOR DE MATEMÁTICA (ABRANTES)

Nº.             Nome          Insc. Clas.
01 LUIZ DA FONSECA SILVA      87852593      11º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 

– www.camacari.ba.gov.br a partir de 18/10/2018
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 18 DE    OUTUBRO  
DE 2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.º 146 / 2018
DE 09 DE SETEMBRO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 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 n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, 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 01048.22.09.828.2018, de 22 de maio 
de 2018, 

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 02 (dois) anos, ao 
interessado VIACÃO CIDADE INDUSTRIAL 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ 
sob nº 04.595.622/0001-60, com sede na Rua Jardim 
Limoeiro, s/n°, Limoeiro, Camaçari/BA, para a 
implantação de um empreendimento de comércio e 
serviços, do tipo garagem de ônibus, composto por seis 
módulos construtivos, divididos em área de manutenção, 
posto de combustível, posto de lavagem, administração, 
guarita, área para estacionamento de ônibus, 12 vagas 
para veículos de passeio, numa área total do terreno de 
75.338,42 m², área total ocupada de 2.729,00 m², área 
total construída de 3.024,70 m², área total permeável de 
58.382,17 m²,  localizado no Loteamento Poloplast, Lote 
03, Quadra Z, Distrito Sede, Camaçari/BA, nas 
coordenadas UTM 575.930 E / 8.596.806 S, inserido 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, nesse 
mesmo local e município, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
apresentar num prazo de sessenta (60) dias à 
SEDUR: a) manifestação quanto a supressão de 
vegetação emitida pela SEDUR/PMC; b) projeto 
paisagístico na área do empreendimento, priorizando o 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
19 de Outubro de 2018 - Ano XVI
Nº 1034 - Pagina. 02 de 08

S
E

D
U

R

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



uso de espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, para 
aprovação da CLA/SEDUR; c) projeto de drenagem de 
águas pluviais, contemplando redutores de 
velocidade, armazenamento e utilização para fins de 
aproveitamento em jardins e limpeza de áreas 
comuns, aprovado na CLA/SEDUR; d) projetos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, com 
memória de cálculo, aprovados pela Embasa; e) 
Projeto de segurança e combate a incêndio aprovado 
pelo Corpo de Bombeiro do Estado da Bahia; f) carta de 
análise de viabilidade dos serviços de esgotamento 
sanitário e abastecimento de água, dos serviços de 
energia elétrica, dos serviços de transporte e 
trânsito, dos serviços de coleta de resíduos; g) 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria de Construção – PCMAT, acompanhado da ART 
do responsável; II - adotar as seguintes medidas a fim de 
minimizar os impactos durante a fase de construção do 
empreendimento: a) executar o Programa de Educação 
Ambiental (PEA) desenvolvendo ações educativas, 
formuladas por meio de um processo participativo, 
visando a capacitar/habilitar os trabalhadores da obra; b) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento licenciada, devendo ter como objetivo 
p r io r i t á r i o  nessa  ação  a  não  ge ração  e ,  
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem; c) armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes adequados e em área coberta e 
impermeabilizada, encaminhando-os para reciclagem 
através de empresas licenciadas ou recolhimento pelo 
serviço de limpeza pública municipal, acondicionando e 
enviando para tratamento e/ou disposição os resíduos 
perigosos gerados, em instalação devidamente 
licenciada; d) instalar adequadamente o canteiro de 
obras, conforme NR 18 do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), e cumprir os dispositivos de segurança 
do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção (PCMAT); e) adquirir 
substância mineral para construção do empreendimento 
somente proveniente de jazidas licenciadas, devendo 
apresentar cópias das notas fiscais e credenciamento do 
fornecedor;  f) seguir as recomendações da Portaria n° 
3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), NR 
23, relativa aos equipamentos de combate a incêndio; g) 
implantar, de imediato, placas de sinalização e 
advertência em pontos estratégicos da área, alertando a 
comunidade quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos; III - executar o projeto aprovado para a 
construção do empreendimento em conformidade com 
as normas técnicas expedidas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) para postos de 
combustíveis e resoluções da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): a) 
instalar os tanques subterrâneos mantendo distância 
mínima de 1,5 metro do lençol freático, e apresentar nota 
fiscal de compra e atestado de estanqueidade emitido 
pelo fabricante dos tanques subterrâneos, inclusive do 
tanque de óleo queimado, tubulações e conexões, em 
conformidade a ABNT NBR 13.784 da ABNT; b) implantar 
e operar o sistema de abastecimento de tanques 
subterrâneos de combustível (SASC) conforme normas e 
critérios estabelecidos na ABNT NBR 13.786:2014 sobre 
armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, 

da seleção dos componentes para instalação de sistema 
de armazenamento subterrâneo de combustíveis 
(SASC); c) instalar os respiros dos tanques subterrâneos 
de armazenamento de combustíveis mantendo a 
distância mínima horizontal de três metros entre estes e 
quaisquer edificações;  d) dotar as áreas de 
abastecimento, descarga dos sistemas com tanques 
subterrâneos e posto de lavagem de piso 
impermeabilizado e canaletas para coleta dos efluentes 
líquidos, os quais deverão ser direcionados para a caixa 
de separação água/óleo (SAO) e apresentar memorial 
descritivo do sistema (SAO); e) segregar os esgotos 
sanitários gerados pelo empreendimento, dando 
tratamento adequado conforme sistema de tratamento 
tecnicamente aprovado pelo órgão competente, bem 
como atender quanto ao estabelecido nas normas 
técnicas da ABNT NBR n° 7229/1993 versão corrigida 
1997 e ABNT NBR n° 14605-2/2009, referentes ao 
projeto e parâmetros do sistema; f) é vedado 
quaisquer interligações com outras instalações prediais 
do sistema de drenagem de águas pluviais, a instalação 
predial de águas pluviais se destina exclusivamente ao 
recolhimento e condução das águas pluviais, 
preferencialmente para retenção e reuso; IV - apresentar 
Outorga de direito de usos dos recursos hídricos, emitido 
pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(INEMA), em caso de: a) utilização de poços ou fontes 
naturais, b) lançamento de efluentes em corpo hídrico, c) 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais;  V - manter e atualizar 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;  
VI - quanto ao sistema de drenagem do 
empreendimento, adequar o escoamento superficial, 
evitando sua concentração no solo de modo a não 
desencadear processos erosivos; VII - 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 ambiental vigente; 
VIII - atender rigorosamente aos condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar à SEDUR, 
obedecendo os prazos estabelecidos,  a  
documentação comprobatória do seu cumprimento; 
IX - 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; 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 - quando da fase de 
funcionamento da atividade o interessado deverá 
solicitar licença ambiental para tal fim, apresentando 
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à  SEDUR re la tór io  de  cumpr imento  de  
condicionantes estabelecidos nesta Portaria; 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 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 entra em vigor na data de sua 
publicação. 

G A B I N E T E  D O  S E C R E T A R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 09 DE OUTUBRO DE 2018

GENIVAL SEIXAS GRAÇA                        
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 149 / 2018
DE 09 DE OUTUBRO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 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 n° 4.420, de 27 de 
dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, 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 
01359.22.09.461.2018, de 09 de julho de 2018,

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado ITACIMIRIM SUMMER HOUSES 
EMPREENDIMENTO SPE LTDA, inscrito (a) no CNPJ nº 
21.399.577/0001-98, com sede no Al Salvador, n° 1057, 
Condomínio Salvador Shopping Business, Torre Europa, 

sala 405, Caminho das Árvore, Salvador/BA, para a 
implantação de um empreendimento do tipo Apart-Hotel, 
denominado “Apart-Residence Itacimirim”, composto de 
76 unidades residenciais, numa área total do terreno de 
20.458,00 m², área líquida do terreno de 14.094,12 m², 
com área de supressão de 13.508,16 m², área construída 
total de 13.508,16 m², área ocupada total de 5.153,40 m², 
área permeável total de 10.074,93 m², área de 
preservação permanente (APP) de 5.149,14 m², 
localizado na Rua Principal de Itacimirim, uma área de 
terra, denominada de Fazenda Caratinga, Itacimirim, 
Distrito de Monte Gordo, inserido na poligonal da Zona de 
Expansão Controlada  – ZEC 2, Macrozona MG-ZU.4, 
conforme Lei Municipal n° 866 de 11 de janeiro de 2008 e 
Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 2008, e na 
poligonal das Zonas B, C e D da APA Lagoas de 
Guarajuba, conforme Resolução CEPRAM n° 388 de 12 
de março de 1991, nas coordenadas UTM 604.624 E / 
8.606.667 S, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar à 
SEDUR, no prazo de sessenta dias: a) Relatório de 
cumprimento de condicionantes da Manifestação sobre 
os impactos às tartarugas marinhas do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
ICMBio/Projeto Tamar, Ofício SEI n° 230/2016-
DIBIO/ICMBio, de 16 de dezembro de 2016; b) Relatório 
de cumprimento de condicionantes da Autorização para 
Supressão de Vegetação, Portaria SEDUR n° 085/2016 
de 04.08.2016, emitida pela CLA/SEDUR; c) projeto de 
drenagem de águas pluviais, contemplando redutores de 
velocidade, armazenamento e utilização para fins de 
aproveitamento em jardins e limpeza de áreas comuns, 
aprovado na CLA/SEDUR; d) solução técnica para a 
drenagem das águas pluviais, em relação ao corpo 
hídrico receptor; II - manter as medidas necessárias a fim 
de minimizar os impactos durante a fase de construção, 
atendendo aos padrões de intensidade de som, de 
emissões atmosféricas, de tratamento e disposição de 
efluentes líquidos e resíduos sólidos, conforme 
estabelece a legislação vigente, visando: a) 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, conforme 
Resolução CEPRAM n° 307, de 05 de julho de 2002; b) 
armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obra, para serem 
coletados pela Limpeza Pública de Camaçari – LIMPEC; 
c) adequar o canteiro de obras com 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 
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áreas atingidas pelas instalações; g) implantar e manter 
as placas de sinalização e advertência em pontos 
estratégicos da área, alertando a comunidade quanto ao 
tráfego de máquinas, veículos e equipamentos; III - 
manter atualizado: a) Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil 
(PCMAT), acompanhado da ART do responsável; b) 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil (PGRSCC), conforme classificação 
definida pela Resolução CONAMA n° 307/2002 e 
alterações; c) Programa de Educação Ambiental com 
ações educativas, visando a capacitar os funcionários, 
minimizando os impactos ambientais, buscando uma 
atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental; IV - 
apresentar à SEDUR, quando da conclusão da obra: a) 
Atestado de Vistoria referente ao Projeto de Segurança e 
Combate a Incêndio e Pânico expedido pela Defesa Civil 
do Município ou Corpo de Bombeiros do Estado da 
Bahia; b) Relatórios de detalhamento dos programas 
ambientais, apresentando os programas ambientais e 
todas as medidas de controle dos impactos ambientais 
executadas pelo empreendimento; c) Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), com 
informações, levantamentos e estudos que permitam a 
avaliação da degradação ou alteração e a consequente 
definição de medidas adequadas à recuperação das 
áreas afetadas, se couber; V - apresentar à SEDUR 
Outorga de direito de uso de recursos hídricos, emitida 
pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(INEMA) do Estado da Bahia, em caso de: a) construção 
d e  e s t r u t u r a s  ( p o n t e )  o u  r e a l i z a ç ã o  d e  
obras/intervenções no corpo hídrico; b) drenagem de 
águas pluviais com deságue em manancial; c) utilização 
de poços ou fontes naturais; VI - é proibido: a) 
lançamento de qualquer tipo de efluente no solo ou no 
corpo hídrico, mesmo que tratado; b) aterro de áreas 
úmidas e/ou do corpo hídrico; c) instalações de 
infraestruturas em APP sem a prévia autorização do 
órgão ambiental competente; VII - atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
no Alvará n° 294/2016 de Licença de Construção, emitido 
pela SEDUR; VIII - manter protegidas todas as áreas de 
preservação permanente existente na área de 
abrangência do terreno, respeitando o recuo mínimo de 
30(trinta) metros do curso d´água, medidos em projeção 
horizontal a partir da margem, conforme Artigo 51 da Lei 
Municipal nº 913/2008, adotando medidas de proteção 
com instalação, preferencialmente, de cercas vivas 
utilizando espécies nativas na sua delimitação e 
colocação de placas de sinalização com informações da 
área a ser protegida; IX - 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; X - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações; 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 r igorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XIII - quando da fase de 
ALVARÁ DE HABITE-SE, o interessado deverá 
apresentar à SEDUR relatório de cumprimento de 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria; XIV - 
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 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 entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T A R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 09 DE OUTUBRO DE 2018

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

Retificação da Portaria de nº. 129/2018, de 
05 de setembro de 2018, referente ao 
P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  N º  
01034.22.09.828.2018 de 18 de maio de 
2018, na forma que indica. 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2007, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, alterada pela 

PORTARIA Nº. 155 / 2018 
10 DE OUTUBRO DE 2018
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Resolução CEPRAM nº 4.579, de 06 de março de 2018, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta no o 
Processo Administrativo n° 01034.22.09.828.2018 de 
18 de maio de 2018, assim como as demais disposições 
de Direito pertinentes, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Retificação da Licença Ambiental, Portaria de nº. 
129/2018 de 05 de setembro de 2018, referente ao 
Processo o Administrativo n. 01034.22.09.828.2018

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder a 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...] à TENDA 
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A., inscrita no CNPJ sob 
o nº 09.625.762/0003-10, [...], de dois condomínios 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se 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 
DE CAMAÇARI, EM 10 DE OUTUBRO DE 2018. 

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE                                                              

[…], 
numa área total de 25.403,66 m², [...] área de sistema 
viário de 9.644,83 m², área verde de 9.163,31 m², área 
total ocupada de 5.811,37 m², área construída de 
28.005,76 m², área total permeável de 12.777,33 m², 
mediante o cumprimento da legislação vigente [...]” 

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA,  [ . . . ]  à  TENDA NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS S/A., inscrita no CNPJ sob o nº 
09.625.762/0003-10, [...], de dois condomínios […], 
numa área total de 25.403,66 m², [...] área de sistema 
viário de 9.644,83 m², área verde de 9.163,31 m², área 
total ocupada de 5.811,47 m², área construída de 
28.005,86 m², área total permeável de 12.777,33 m², 
mediante o cumprimento da legislação vigente [...]” 

 

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO N.º 184/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
Informamos aos interessados a nova data de abertura do 
Pregão 184/2018 (Pregão Eletrônico) – cujo objeto é o 

Registro de Preço para aquisição de medicamentos 
veterinários, devido à necessidade da continuidade das 
ações em saúde. Abertura: 06/11/2018, às 09h00min. 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br tel.: (71) 
3621-6717/3621-6655. Aracele Santos de Oliveira- 
Pregoeira da COMPEL.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO SEGUNDO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 129/2015. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA 
CONTRATADA: EMPRESA CONSTRUTORA 
LUSTOZA LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade Reti-ratificar o Segundo Termo 
Aditivo ao Contrato 129/2015 na descrição do texto 
constante no  Considerando  face ao erro  material 
identificado. DA ALTERAÇÃO: Em razão do 
equívoco que se fez constar no 3º (terceiro) 
Considerando , ONDE SE LÊ: CONSIDERANDO a 
data da “ordem de paralização” ocorrida em 01 de 
outubro de 2016 e “ordem de reinicio” datada de 03 de 
julho de 2018. LEIA-SE: CONSIDERANDO a data da 
“ordem de paralização” ocorrida em 01 de agosto de 
2016 e “ordem de reinicio” datada de 21 de junho de 
2018. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e dos posteriores 
Termos Aditivos, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
29/08/2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
051/2016. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA DFG 
CONSTRUCÕES, PROJETOS E COMERCIO 
LTDA-ME. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato n° 
051/2016;  DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 06 (seis ) meses, 
de modo que, a partir de 07 de Agosto de 2018, 
passará a viger até 07 de Fevereiro de 2019; DO 
SALDO REMANESCENTE: Para fazer frente ao 
prazo de vigência do presente termo utilizar-se a 
saldo remanescente no valor de R$ 318.583,88 
(trezentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e três 
reais e oitenta e oito centavos),não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior.  Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. DAS CONDIÇÕES: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre os valores  não 
sendo criada nenhuma despesa com o presente 
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aditivo, que se limita a estabelecer a prorrogação do 
prazo para utilização do saldo remanescente , não 
sendo devido o pagamento de nenhum valor além do 
que foi estabelecido no presente termo. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento.DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
07/08/2018.  ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
249/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI.  CONTRATADA: EXECUTIVA 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Quarta do Contrato nº 249/2015, prorrogando sua 
vigência referente a prestação de  serviço de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo 
transporte , fornecimento e substituições de peças , 
partes componentes e acessórios da marca Kyocera 
Mita Brazil, pertencentes  as   Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino da Prefeitura  Municipal de 
Camaçari;  DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 03 de Setembro  de 
2018, passará a viger até 03 de Setembro  de 2019;  
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais 
do pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o preço, no valor global de R$ 258.411,76 
(duzentos e cinquenta e oito mil , quatrocentos e onze 
reais e setenta e seis centavos), proporcional ao 
período ora aditado, o qual permanece inalterado, 
não sendo devido qualquer reajuste durante o prazo 
de vigência especificado na Cláusula anterior.  As 
despesas da referida renovação serão por meio da 
Ação 4009; Elemento 33903900 e Fonte 7101000 e 
0300000. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original; DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
03/07/2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO Nº 0148/2017. CONTRATANTE:  
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA: 
MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA. DO OBJETO: 
O presente termo aditivo tem por objeto a 
prorrogação do prazo do Contrato n° 0148/2017; DO 
PRAZO: Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o 
prazo de vigência do contrato acima referido, 
passando, portanto, a partir de 17 de novembro 
de 2018 a viger até 17 de maio de 2019. DO 
PREÇO: Em Razão a acordo firmado entre as partes, 
o valor mensal da locação na ordem de R$2.000,00 

(dois mil reais) com valor global na ordem de 
R$12.000,00 (doze mil reais) por 06 (seis) meses de 
contrato. Parágrafo Único - Os recursos financeiros 
para pagamento das despesas decorrentes do 
presente termo aditivo correrão por conta da Ação: 
4068, Elemento: 3390.36.00.00, Fonte: 912941. 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. 
DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 02/10/2018. 
ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0144/2017. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: A EMPRESA CLINICA ICARO 
FERNANDES ROCHA. DO OBJETO: Contratação 
de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços de 
saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde - 
SUS, a fim de assegurar a melhor promoção e 
assistência à saúde, de forma complementar as 
atividades da rede pública. DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 
12 (doze) meses, de modo que, a partir de 09 de 
novembro de 2018, passará a viger até 09 de 
novembro de 2019.  DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual 
fica estimado no valor global em R$ 518.652,00 
(quinhentos e dezoito mil e seiscentos e cinqüenta e 
dois reais). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
conta do Projeto atividade 4023 Elemento de 
Despesa 3390.39.00 e Fonte 0114000 e 6102000; 
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. 
DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 01/10/2018. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
335/2014. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C ON TR ATA D A :  E M P R E S A 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH. 
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a CLÁUSULA QUINTA (DOS PRAZOS) do 
Contrato nº 335/2014, firmado originalmente em 21 
de novembro de 2014, pelo prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses, conforme objeto retro citado.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, 
a partir de 21 de novembro de 2018, passará a viger 
até 21 de novembro de 2019.  DO PREÇO: Ficam 
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mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço, 
no valor global de R$ 14.743.807,32 (quatorze 
milhões,  setecentos e quarenta e três mil oitocentos 
e sete reais e trinta e dois centavos), proporcional ao 
período ora aditado, o qual permanece inalterado, 
não sendo devido o pagamento de nenhum valor 
além do que foi estabelecido no instrumento 
contratual original. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e de seus Termos Aditivos não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA. 01/10/2018. ANTONIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
168/2015. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C ON TR ATA D A :  E M P R E S A 
SANJUAN ENGENHARIA LTDA. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA 
QUINTA (DOS PRAZOS) do Contrato nº 165/2015; 
DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior 
fica prorrogado por mais 6 (seis) meses, de modo 
que, a partir de 27 de Junho de 2018, passará a 
viger até 27 de Dezembro de 2018. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA,  
19/06/2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO.

TERMO DE APOSTILAMENTO DE 
CONTRATO

Contrato nº 0115/2017
Processo nº 00702.21.05.364.2018

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2018 AO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
0115/2017.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – 
SESAU

CONTRATADO: RR CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a 
alteração do texto do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
nº 0115/2017, firmado com a empresa RR CLINICA 
OFTALMOLÓGICA LTDA, para correção da Cláusula 
Terceira – Do Preço, em razão de equivoco, substituindo 
o texto.

Onde se lê: 
“(...) no valor Global em R$2.454,415,20 (dois milhões 
quatrocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e 
quinze reais e vinte centavos).”.

Leia-se: 
“(...) no valor Global em R$3.066,259,20 ( três milhões 
sessenta e seis mil e duzentos e cinquenta e nove reais e 
vinte centavos).”

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

As demais cláusulas do Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato nº 0115/2017 permanecem inalteradas.

Camaçari, 16 de outubro de 2018.

Elias Natan Moraes Dias 
Secretário de Saúde
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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