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PORTARIA Nº 169/2018
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
–  T F F  à  A S S O C I A Ç Ã O  D O S  
FAZENDÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 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. 159, inciso V da 
Lei nº 1.039/2009, e do teor do Processo Administrativo 
nº 04425.18.08.849.2018, de 30 de julho de 2018, 

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à ASSOCIAÇÃO DOS 
FAZENDÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, com 
inscrição no CNPJ sob o nº. 30.204.627/0001-25, situada 
na Rua São Cristovão Colombo, nº 14, Centro,  
Camaçari/BA, CEP: 42.800-450, inscrição mobiliária n.º 
0036003001, conforme permissivo legal previsto no art. 
159, inciso V da Lei Municipal nº 1.039/2009.

Art. 2º A isenção da Taxa de Fiscalização e 
Funcionamento – TFF terá efeitos a partir de 05 de 
outubro, data do saneamento.

Art. 3º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da isenção, especialmente a 
interrupção da prática de atividade assistencial social, 
sem fins lucrativos no local.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE DEZEMBRO DE 
2018.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 170/2018
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à ASSOCIAÇÃO ANDANDO COM 
DEUS, 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. 159, inciso IV da 
Lei 1.039/2009, e do teor do Processo Administrativo nº 
00873.18.08.849.2018, de 24 de janeiro de 2018, 

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à ASSOCIAÇÃO ANDANDO 
COM DEUS, com inscrição no CNPJ sob o nº. 
15.664.761/0001-15, situada na Rua Fonte da Caixa, 
S/N, Vila de Abrantes, Camaçari/BA, CEP: 42.840-000, 
inscrição mobiliária n.º 0035328001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 159, inciso IV da Lei 
1.039/2009.

Art. 2º A isenção da Taxa de Fiscalização e 
Funcionamento – TFF terá efeitos a partir de 24 de março 
de 2018, data do requerimento.

Art. 3º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da isenção, especialmente a interrupção 
da prática de atividades religiosas no local.

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

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

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 
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PORTARIA Nº. 171/2018
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, 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, alterada pela 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 do Processo nº 01995.22.09.743.2018, de 19 de 
setembro de 2018,

RESOLVE:

, localizado na Super 
Quadra 16, integrante do Loteamento Parque 
Nascente do Rio Capivara, situada no Distrito Sede, 
Camaçari/BA, inserida na poligonal da Zona de 
Expansão Prioritária – ZEP 2, Macrozona CA-ZU.1, 
conforme Lei Municipal nº 866 de 11 de janeiro de 2008 e 
Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 2008 e 
Decreto n° 148 de 30 de junho de 1977, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I – realizar a atividade de supressão da 
vegetação com equipe técnica capacitada e obedecendo 
medidas de segurança, portando cópia da Autorização 
de Supressão da Vegetação e da Licença Ambiental 
Simplificada; II – a supressão de vegetação somente 
poderá ser executada na área delimitada pelos vértices 
das coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 8595368 S e 
577650 E, 8595546 S e 577463 E, 8595573 S e 577489 
E, 8595578 S e 577707 E, 8595447 S e 577707E, 
8595430 S e 577705 E e 8595411 S e 577693 E; III – 
exclui-se desta autorização a vegetação localizada nas 
áreas verdes do empreendimento; IV – dar ciência à 
CLA/SEDUR, com antecedência mínima de 10 dias, da 
data de início dos trabalhos de supressão de vegetação V 
- acomodar o material vegetal não lenhoso suprimido e 
serapilheira, em área adequada para processamento em 
composto vegetal orgânico e posteriormente ser utilizado 

Art .  1.º  -  Conceder AUTORIZAÇÃO PARA 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 
(um) ano, à EMPREENDIMENTOS VOG SÃO 
FRANCISCO - SPE LTDA, inscrito no CNPJ sob Nº 
21.821.054/0001-98, com sede na Avenida Tancredo 
Neves n° 620, Cond. Mundo Plaza, sala 2001, Caminho 
das Árvores, Salvador-BA, para implantação de 
empreendimento do tipo loteamento, composto de 480 
unidades residenciais distribuídas em 24 blocos, 
numa área total de 32.003,10 m²

no enriquecimento do solo da área verde e na execução 
do projeto de paisagismo; VI – apresentar, no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, antes de qualquer intervenção na 
área, o Plano de Manejo da Fauna Silvestre aprovado 
pelo órgão ambiental competente; VII – apresentar para 
aprovação, no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto 
paisagístico com levantamento das espécies arbustivas e 
herbáceas encontradas na área do empreendimento 
para avaliação do potencial paisagístico e utilização no 
projeto; VIII – implantar o paisagismo, aprovado pela 
CLA/SEDUR, utilizando de espécies nativas autóctones 
e indivíduos vegetais resgatados na área do 
empreendimento; 

XII

XIII - 
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 N° 039/2018, emitida por esta SEDUR; 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; XV – após o término das atividades de 
supressão, deverá ser encaminhado à CLA/SEDUR, no 
prazo de 30 (trinta) dias, relatório conclusivo sobre as 
atividades realizadas, contendo registros 
fotográficos da vegetação efetivamente suprimida e a 
comprovação da utilização do material vegetal, da 
destinação do material lenhoso, do afugentamento 
da fauna, do resgate da flora e da revegetação da APP.

Art. 2° - O rendimento de material lenhoso foi estimado 
em 19,73 .

Art. 3º - Os produtos e subprodutos originados de 
atividade autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei N.º 10.431/2006, 
sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.

Art. 4° - O não atendimento dos condicionantes acima 
implicará o cancelamento desta ASV.

Art. 5° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos re la t ivos ao cumpr imento dos 
condicionantes acima citados, deverão ser mantidos 

VIX – apresentar, no prazo de 60 
(sessenta) dias, para aprovação, plano de resgate da 
flora a ser executado antes da supressão, visando 
resgatar as espécies adequadas para serem utilizadas no 
projeto paisagístico e revegetação da APP; X – 
apresentar, em até 90 (noventa) dias para aprovação da 
CLA/SEDUR, e executar, Projeto de revegetação da APP 
delimitada pelos vértices de coordenadas UTM (WGS84) 
577166 E e 8595633 S, 577183 E e 8595607 S, 577226 E 
e 8595624 S, 577271 E e 8595564 S, 577303 E e 
8595581 S e 577239 E e 8595657 S com cronograma de 
execução de plantio e manutenção, por no mínimo 2 
anos, como medida compensatória pela supressão da 
vegetação, utilizando indivíduos resgatados na 
supressão e mudas de espécies autóctones com altura a 
partir de 1,5 m; XI – apresentar à CLA/SEDUR, relatório 
de execução da revegetação a cada atividade realizada, 
durante 2 anos; 

estinar  
entidade a ser indicada pela CPA/SEDUR; 

 m³

 – empilhar e acomodar, na área do 
empreendimento, confirmar volumetria estimada e 
d o material lenhoso, conforme orientações e
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disponíveis à fiscalização da SEDUR. 

Art. 6° - 

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

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 03 DE DEZEMBRO DE 2018. 

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE                                    

PORTARIA N.º 175/ 2018
DE 03 DE DEZEMBRO 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 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
01524.22.09.828.2018, de 27 de julho de 2018, 

RESOLVE:

Art.  1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A, 
inscrito no CNPJ sob nº 18.593.815/0002-78, com sede 
na Avenida Concêntrica, s/n°, Camaçari de Dentro, 
Distrito Sede, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 
572.645 E / 8.595.469 S, inserido na poligonal da Zona de 
Ocupação Consolidada - ZOCON 8, Macrozona CA-
ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 
2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, 
para continuar funcionando com a atividade de 
fabricação de estruturas metálicas, que inclui montagem 
e desmontagem de andaimes e outras estruturas 
temporárias, com capacidade produtiva instalada de 
1.062 t/ano. Esta Licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - apresentar à SEDUR no 
prazo de 60 (sessenta) dias: a) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme norma técnica 
aprovada pela Resolução CEPRAM nº 4.578/2017, com 
o objetivo de proteger os funcionários, o público em geral, 
o meio ambiente e as instalações, evitando a interrupção 
do processo; b) Programa de Controle Médico de Saúde 

Esta Autorização está vinculada ao processo n° 
01616.22.09.461.2018 de Licença Ambiental 
Simplificada - Portaria nº 148/2018.

Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo estar articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
executado; II - operar a unidade industrial de acordo com 
o exigido nas normas legais, devendo a empresa atuar 
sempre de forma a minimizar os impactos e visando: a) 
evitar desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, atuando sempre de forma 
preventiva em relação aos riscos às pessoas e ao meio 
ambiente e fundamentado em tecnologias mais limpas; 
b) priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; III - promover programa interno 
sistemático de educação ambiental e de treinamento de 
segurança, e apresentar à SEDUR quando do 
requerimento de renovação desta l icença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos, incluindo: a) resultados obtidos na 
área ambiental, de saúde ocupacional, de higiene e de 
segurança; b) demonstrativos do desempenho ambiental 
da atividade, ilustrados com gráficos e planilhas; c) 
situação dos condicionantes da Licença Ambiental; d) 
registro dos acidentes porventura ocorridos, suas causas 
e medidas adotadas; e) outras informações relevantes; 
IV – manter em perfeito estado de conservação a 
sinalização horizontal e vertical das vias internas da 
empresa, áreas de armazenamento, produção, conforme 
padrão legalmente estabelecido; V - cumprir os requisitos 
estabelecidos nas normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter em 
condições adequadas de funcionamento o sistema de 
proteção contra incêndio, da NR - 23; b) promover a 
utilização adequada dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as 
máquinas e equipamentos, da NR - 11;  VI - manter nos 
materiais e substâncias empregados, manipulados ou 
transportados no local de trabalho, quando perigosos ou 
nocivos à saúde, rótulos com sua composição, 
recomendações de socorro imediato e o símbolo de 
perigo correspondente, e disponibilizar Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) nos locais onde se manuseiam os produtos, 
mantendo a edição mais recente para conhecimento 
pelos funcionários; VII - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
adequada, dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os critérios de armazenamento das 
normas técnicas da ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 
12.235/1992; VIII - direcionar adequadamente os 
efluentes domésticos para fossa séptica, de acordo com 
a Norma Técnica da ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 
1997, mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; IX - é vedado 
quaisquer interligações com outras instalações prediais 
do sistema de esgotamento de águas pluviais, a 
instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 
pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; X - 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 
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estabelece a legislação ambiental vigente, e adotar 
medidas de proteção necessária com colocação de 
placas de sinalização com informações da área a ser 
protegida; XI - atender rigorosamente as condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo 
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XII - 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; XIII - em caso de impacto 
negativo ao meio ambiente decorrente da implantação 
e/ou operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento 
de suas atividades; XIV - comunicar, de imediato à 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas que afete direta 
ou indiretamente o meio ambiente, na área de influência 
do empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XV - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

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 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 177/2018
DE  06 DE DEZEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a aprovação de remembramento 
de 03 (três) lotes, denominados: ÁREA n°: 01  
com área total de 3.094,30m²; ÁREA n°: 02 com 
área total de 4.605,00m²; ÁREA n°: 03 com área 
total de 5.470,00m², todos da FAZENDA 
TANQUE, situada em Barra do Jacuípe,  no 

 

Distrito de Monte Gordo, em Camaçari-Bahia, 
t o ta l i zando  13 .169 ,30m²  ( con fo rme  
levantamento topográfico e memorial descritivo 
atualizado).

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 03537.22.09.340.2017, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE 

Art. 1° - Aprovar o remembramento de três áreas, 
denominados: ÁREA n°: 01  com área total de 3.094,30m²; 
ÁREA n°: 02 com área total de 4.605,00m²; ÁREA n°: 03 com 
área total de 5.470,00m², todos da FAZENDA TANQUE, situada 
em Barra do Jacuípe,  no Distrito de Monte Gordo, em 
Camaçari-Bahia, totalizando 13.169,30m² (conforme 
levantamento topográfico e memorial descritivo atualizado) 
passando a denominar ÁREA 1A, situada em Barra do Jacuípe, 
no Distrito de Monte Gordo, em Camaçari-Bahia.

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de PENA BRANCA PATRIMONIAL LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº: 
42,109.348/0001-61, e SPLENDID LOCAÇÕES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°: 
33.859.927/0001-30, nas proporções previstas nas certidões 
de propriedade emitidas pelo Cartório de 1º Ofício de Registro 
de Imóveis da Comarca de Camaçari-Bahia, sob as matrículas 
de n°s: 42.585, 17.055 e 14.779.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas: 

ÁREA Nº 01

Área de terra, medindo 3.094,30m², desmembrada da maior 
porção do lugar denominado FAZENDA TANQUE, situada em 
Barra do Jacuípe, Distrito de Monte Gordo, Município de 
Camaçari-Bahia. Inscrita no Censo Imobiliário Municipal n° 
36445. Perfazendo uma área total de 3,094,30m². 
Devidamente registrado perante o Cartório do 1º Ofício de 
Registro de Imóveis de Camaçari-Bahia, na matrícula n°: 
42.585.

MEMORIAL DESCRITIVO 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de 
coordenadas N 8.596.914,97 m. e E 593.458,46 m., situado no 
limite com  ÁREA REMANESCENTE DA LAZERTERRA, deste, 
segue com  azimute de 158°53'54" e distância de 76,80 m., 
confrontando neste trecho com  ÁREA REMANESCENTE DA 
LAZERTERRA, até o vértice V-02, de coordenadas N 
8.596.843,32 m. e E 593.486,11 m.;  deste, segue com  azimute 
de 253°06'28" e distância de 40,40 m., confrontando neste 
trecho com  RUA DE ACESSO AO RIO, até o vértice V-03, de 
coordenadas N 8.596.831,58 m. e E 593.447,45 m.;  deste, 
segue com  azimute de 338°54'19" e distância de 76,80 m., 
confrontando neste trecho com  SÍTIO VIVENDA DA 
FELICIDADE V-04, de coordenadas N 8.596.903,23 m. e E 
593.419,81 m.;  deste, segue com  azimute de 73°06'14" e 
distância de 40,40 m., confrontando neste trecho com PENA 
BRANCA PATRIMONIAL LTDA., até o vértice V-01, de 
coordenadas N 8.596.914,97 m. e E 593.458,46 m.;   ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano 
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Central 39WGr/EGr , tendo como o Datum o SIRGAS 2000 . 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM. 

ÁREA  Nº 02

Área de terreno próprio, designado como RANCHO DAS 
CANOAS, situado no lugar denominado Sítio Tanque, em Barra 
do Jacuípe, distrito de Monte Gordo, Município de Camaçari-
Bahia. Inscrita no Censo Imobiliário Municipal n° 019.452-2. 
Com as seguintes medidas: 70,00m de frente para a Estrada 
Imborapi; 119,00m do lado esquerdo com o Sítio Morada dos 
Peixes; 65,80m do lado direito, limitando-se com a Vivenda das 
Lagostas; e finalmente, na parte do fundo, onde possui 54,00m 
banhado pelo Rio Jacuípe e afastando-se do mesmo 7,00m 
aproximadamente, área destinada a servidão. Perfazendo 
uma área total de 4.605,00m². Devidamente registrado 
perante o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 
Camaçari-Bahia, na matrícula n°: 17.055.

MEMORIAL DESCRITIVO 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de 
coordenadas N 8.596.985,32 m. e E 593.392,22 m., situado no 
limite com  , ESTRADA DO IMBORAPÍ.,  deste, segue com  
azimute de 117°50'20" e distância de 70,00 m., confrontando 
neste trecho com  ESTRADA DO IMBORAPÍ, até o vértice V-02, 
de coordenadas N 8.596.952,64 m. e E 593.454,11 m.;  deste, 
segue com  azimute de 255°22'33" e distância de 119,00 m., 
confrontando neste trecho com PENA BRANCA PATRIMONIAL 
LTDA. , até o vértice V-03, de coordenadas N 8.596.922,59 m. e 
E 593.338,97 m.;  deste, segue com  azimute de 347°23'43" e 
distância de 54,00 m., confrontando neste trecho com  RIO 
JACUÍPE, até o vértice V-04, de coordenadas N 8.596.975,29 
m. e E 593.327,19 m.;  deste, segue com  azimute de 81°13'38" 
e distância de 65,80 m., confrontando neste trecho com   
VIVENDA DAS LAGOSTAS, até o vértice V-01, de coordenadas 
N 8.596.985,32 m. e E 593.392,22 m.;   ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano 
Central 39WGr/EGr , tendo como o Datum o SIRGAS 2000  . 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM.

ÁREA  Nº 03

Área de terreno próprio, com 5.470,00m². Com as seguintes 
medidas: 53,00m de frente, limitando-se com a Estrada do 
Imborapi; 119,00m do lado esquerdo , limitando-se com o 
Rancho das Canoas; 163,50mdo lado direito, limitando-se com 
o Sítio Recanto do Rio, Vivenda da Felicidade e Morada do 
Bosque; e 43,00m na parte do fundo banhado pelo Rio Jacuípe, 
perfazendo uma área total de 5.470,00m².  Inscrita no Censo 
Imobiliário Municipal n° 065.782-4. Devidamente registrado 
perante o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 
Camaçari-Bahia, na matrícula n°: 14.779.

MEMORIAL DESCRITIVO 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice  V-01, de 
coordenadas N 8.596.952,64 m. e E 593.454,11 m., situado no 
limite com  ESTRADA DO IMBORAPÍ,  deste, segue com  
azimute de 117°50'20" e distância de 53,00 m., confrontando 
neste trecho com ESTRADA DO IMBORAPÍ, até o vértice V-02, 
de coordenadas N 8.596.927,89 m. e E 593.500,98 m.;  deste, 
segue com  azimute de 253°06'14" e distância de 44,40 m., 
confrontando neste trecho com  ÁREA REMANESCENTE DA 
LAZERTERRA., até o vértice V-03, de coordenadas N 

8.596.914,97 m. e E 593.458,46 m.;  deste, segue com  azimute 
de 253°06'14" e distância de 40,40 m., confrontando neste 
trecho com  PENA BRANCA PATRIMONIAL LTDA., até o 
vértice V-04, de coordenadas N 8.596.903,23 m. e E 
593.419,81 m.;deste, segue com  azimute de 253°06'14" e 
distância de 78,70 m., confrontando neste trecho com SÍTIO 
VIVENDA DA FELICIDADE, até o vértice V-05, de coordenadas 
N 8.596.880,37 m. e E 593.344,54 m.;  deste, segue com  
azimute de 352°29'14" e distância de 43,00 m., confrontando 
neste trecho com  RIO JACUÍPE, de coordenadas N 
8.596.922,59 m. e E 593.338,97 m até o vértice V-06.;  deste, 
segue com  azimute de 75°22'33" e distância de 119,00 m., 
confrontando neste trecho com  PENA BRANCA 
PATRIMONIAL LTDA., até o vértice V-01, de coordenadas N 
8.596.952,64 m. e E 593.454,11 m.;   ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da 
estação ativa da RBMC, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 
39WGr/EGr , tendo como o Datum o SIRGAS 2000 . Todos os 
azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no 
plano de projeção UTM. 

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficar assim 
descrita e caracterizada: 

ÁREA RESULTANTE

LIMITES E CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice V-01, de coordenadas N 8.596.985,32 m. e 
E 593.392,22 m., situado no limite com ESTRADA DO 
IMBORAPÍ,   deste, segue com  azimute de 117°50'20" e 
distância de 123,00 m., confrontando neste trecho com 
ESTRADA DO IMBORAPÍ  , até o vértice V-02, de coordenadas 
N 8.596.927,89 m. e E 593.500,98 m.;  deste, segue com  
azimute de 253°06'14" e distância de 44,44 m., confrontando 
neste trecho com  REMANESCENTE DA LAZERTERRA , até o 
vértice V-03, de coordenadas N 8.596.914,97 m. e E 
593.458,46 m.;  deste, segue com  azimute de 158°53'54" e 
distância de 76,80 m., confrontando neste trecho com 
REMANESCENTE DA LAZERTERRA  , até o vértice V-04, de 
coordenadas N 8.596.843,32 m. e E 593.486,11 m.;  deste, 
segue com  azimute de 253°06'28" e distância de 40,40 m., 
confrontando neste trecho com  RUA DE ACESSO AO RIO , até 
o vértice V-05, de coordenadas N 8.596.831,58 m. e E 
593.447,45 m.;  deste, segue com  azimute de 338°54'19" e 
distância de 76,80 m., confrontando neste trecho com SÍTIO 
VIVENDA DA FELICIDADE  , até o vértice V-06, de 
coordenadas N 8.596.903,23 m. e E 593.419,81 m.;  deste, 
segue com  azimute de 253°06'14" e distância de 78,67 m., 
confrontando neste trecho com SÍTIO VIVENDA DA 
FELICIDADE  , até o vértice V-07, de coordenadas N 
8.596.880,37 m. e E 593.344,54 m.;  deste, segue com  azimute 
de 352°29'14" e distância de 42,59 m., confrontando neste 
trecho com  RIO JACUÍPE , até o vértice V-08, de coordenadas 
N 8.596.922,59 m. e E 593.338,97 m.;  deste, segue com  
azimute de 347°23'43" e distância de 54,00 m., confrontando 
neste trecho com RIO JACUÍPE  , até o vértice V-09, de 
coordenadas N 8.596.975,29 m. e E 593.327,19 m.;  deste, 
segue com  azimute de 81°13'38" e distância de 65,80 m., 
confrontando neste trecho com  SÍTIO VIVENDA DAS 
LAGOSTAS , até o vértice V-01, de coordenadas N 
8.596.985,32 m. e E 593.392,22 m.;   ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da 
estação ativa da RBMC de, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 
39WGr/EGr , tendo como o Datum o SIRGAS 2000 . Todos os 
azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no 
plano de projeção UTM. 
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Parágrafo Único. Após remembramento, a área passa a ser 
identificada da seguinte forma: ÁREA DE TERRENO 
PRÓPRIO, medindo 13.169,30m², conforme memorial 
descritivo e levantamento topográfico do procedimento 
administrativo aprovado na data de 29.01.2018. 

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. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 06 DE 

DEZEMBRO DE 2018. 

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 

AMBIENTE

                   PORTARIA Nº 184/2018 
DE 11 DE DEZEMBRO 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 
02516.22.09.828.2018, de 19 de novembro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de dois anos, à empresa CORDEBRAS 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.872.978/0001-31, para 
implantação, da ampliação de um centro logístico e industrial 
e galpão para armazenagem, localizado na Via Parafuso, BA 
535, Km 13,35, inserido na Zona de Expansão de Comércio e 
Serviços - ZECS 2 e na Macrozona Urbana da Sede CA-ZU 1 
- Distrito Sede, Camaçari - BA, conforme PDDU Lei Municipal 
nº 866/2008, de 11 de janeiro de 2008. O empreendimento 
está subdividido em duas fases, sendo a 1ª fase composta de 
galpão, portaria, apoio aos caminhoneiros, edifício de apoio 
e subestação e a 2ª fase composta de um galpão, em uma 
área total de 22.231.047,17 m² sendo a área ocupada 
existente de 24.753,61 m² ; área da ampliação da primeira e 
da segunda fase de 57. 960 m²; área total ampliada de 
60.293,35m²; área total ocupada de 85.046,96 m²; área total 
permeável após ampliação de 97.497.48m² 524 vagas para 
estacionamento de veículos, sendo 222 vagas para carros; 
28 vagas para idosos; 28 vagas para PCD; 260 vagas para 
caminhões; 30 para motocicletas; 12 vagas para bicicleta. 
Esta licença está sendo concedida, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
adotar os critérios e procedimentos necessários, para a 
gestão adequada da implantação do empreendimento 
disciplinando as seguintes ações, de forma a minimizar os 

impactos durante a fase de construção: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica do 
canteiro de obras, para serem coletados pela empresa 
devidamente licenciada; b) coletar e promover a separação 
sistemática do entulho gerado no canteiro de obras e 
destiná-lo à unidade de reaproveitamento; c) é proibido o 
lançamento de resíduos de qualquer natureza, nos corpos 
d'água 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, sistema 
de tratamento de efluentes e promover a limpeza do mesmo, 
somente com empresas certificadas; f) destinar o efluente 
coletado, somente para unidade de tratamento licenciada; g) 
adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento, somente proveniente de jazidas 
licenciadas; h) fornecer e fiscalizar uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, aos funcionários 
da obra conforme Norma Regulamentadora nº 006/78, do 
Ministério do trabalho; i) na conclusão da obra, remover 
todas as instalações do canteiro e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II- apresentar para a aprovação 
da SEDUR: a) projeto paisagístico da área do 
empreendimento priorizando o uso de espécies do bioma da 
Mata Atlântica, conforme termo de referência de arborização 
urbana; III- apresentar à SEDUR no prazo de 30(trinta) dias, 
cópia do contrato com a CETREL onde é contemplado o 
recebimento do sistema de esgoto da empresa; IV- implantar, 
de imediato, placas de sinalização e advertência, para alertar 
quanto ao tráfego de máquinas e veículos pesados, em 
pontos estratégicos, dentro e fora da área de trabalho, 
principalmente nas interações das vias de acesso; V- os 
dispositivos de sinalização devem ser mantidos em perfeito 
estado de conservação;  VI- apresentar, no prazo de noventa 
dias, outorga de água, emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, 
em caso de: utilização de poços o fontes naturais, 
lançamento de efluentes em corpo hídrico e construção e 
estruturas ou realização de obras em mananciais; VII- 
apresentar, no prazo de trinta dias, o projeto de segurança e 
combate a incêndio, aprovado pelo Corpo de bombeiros do 
Estado da Bahia ou pela Defesa Civil Municipal; 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 de corpos hídricos, conforme 
estabelece a legislação vigente; 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- atender aos parâmetros 
urbanísticos e ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de Orientação 
Prévia - AOP, nº 064 2016 de 08 de dezembro de 2016, 
emitida por esta SEDUR, através do processo administrativo 
nº 02950 22.09 002 20 6 de 17 de outubro de 2016; XI - 
cumprir rigorosamente as condições estabelecidas no Termo 
de Compromisso e Ajustamento de Conduta - TCAC firmado 
entre o Município de Camaçari e a empresa CORDEBRAS 
LTDA publicado no diário Oficia do Município - DOM 691 de 
24 a 30 09 2016, páginas 24 a 27; XII - requerer previamente 
à SEDU R, 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 
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ambienta l ,  de competênc ia  da Secretar ia  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 se os 
efeitos legais. 

Art. 3.º - Esta Licença bem como, cópias dos documentos 
eletivos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, 
deverão ser mantidas disponíveis à fiscalização da SEDUR e 
aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente - 
SISMUMA.
Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se a análise de viabilidade 
ambien ta l  de  competênc ia  da  Secre ta r ia  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.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E DE MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 
DE DEZEMBRO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO Nº 15/2018
 DE 23  DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre a aprovação da Casa 
Regional de Acolhimento para Mulheres.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.

Considerando a Reunião Ordinária do CMAS nº 198ª 
(Centésima Nonagésima Oitava) realizada em 22 de 

11 

agosto de 2018, em decisão da plenária.

                           RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por unanimidade a Casa Regional de 
Acolhimento  para Mulheres, apresentado pelo CRAM 
Yolanda Pires.

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

Mônica Evangelista dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS

 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 337/2014. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADO: TAIS ALVES 
MARINHO ABREU. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do instrumento original; 
DO PRAZO:  O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 06 (seis) meses, de modo que, a partir de 
24 de Novembro de 2018, passará a viger até 24 de Maio de 
2019;  DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais 
do pacto ora aditado, sendo o novo valor decorrente da 
prorrogação, proporcionalmente, fixado no valor global de 
R$112.944,00 (cento e doze mil, novecentos e quarenta e 
quatro reais), permanecendo inalterados os valores unitários, 
não sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 
vigência especificado na Cláusula anterior. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta do 
Projeto/Atividade 2018, Elemento de Despesa 33.90.36 e 
Fonte 0100.000. DA RESCISÃO AUTOMÁTICA: O presente 
termo ficará automaticamente rescindido caso seja finalizado 
o procedimento licitatório pertinente,  antes de seu término de 
vigência. 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 de novembro de 2018. ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO N° 327/2013. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA EMPÓRIO CARD 
LTDA - EPP. DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do instrumento original n° 
327/2013; DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado, em caráter excepcional, por 3 (três) 
meses, a partir de 13 de dezembro de 2018, passará a viger 
até 13 de março de 2019, observando o artigo 57, § 4° da Lei nº 
8666/93.  DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o preço, no valor global de R$1.535.960,00 (Hum 
milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, novecentos e 
sessenta reais), proporcional ao período ora aditado, o 
qual permanece inalterado, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na Cláusula 
anterior.  Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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do contrato original.  Os recursos financeiros para pagamento 
das despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão 
por conta dos Projetos/Atividades 2013, 4009, 2008, 4016, 
4017, 4018, 4019 e 4024; Elemento de Despesa 3.3.90.30 e 
Fontes 0.100.000, 7101.000, 6102000 e 0114000.  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, 21 de Novembro de 2018. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0162/2017. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA 
CLIMABOM REFRIGERAÇÃO LTDA. DO OBJETO:  Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
instrumento original n° 0162/2017; DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, assim, a partir de 11 de dezembro de 2018, 
passará a viger até 11 de dezembro 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 de R$714.508,96 (setecentos e 
quatorze mil, quinhentos e oito reais e noventa e seis 
centavos), o qual permanece inalterado, não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula anterior.  Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original.  Os recursos financeiros 
para pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da Ação 2013; Elementos de 
Despesa 33903900 e 33903000; Fonte: 0100000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, as 
quais não foram modificadas por este Instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço, não sendo 
devido o pagamento de nenhum valor além do que foi aqui 
estabelecido, renunciando expressamente à aplicação do 
reajuste previsto na Cláusula Terceira, § 1º do Contrato nº 
0162/2017. DA ASSINATURA: Camaçari, 03 de Dezembro de 
2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

PORTARIA Nº877/2018
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018

“Retifica a Portaria nº 872 de 27 de 
novembro de 2018 que dispõe sobre a 
exoneração de Cargo de Provimento 
Comissionado de servidor lotado na 
Super intendência  de Trânsi to  e  
Transporte Público - STT do Município de 
Camaçari e dá outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em 
especial das especificadas nos termos da Lei Municipal nº. 
407, de 30 de agosto de 1998; Lei Municipal nº. 730, de 18 
de maio de 2006 e Decreto Municipal de nº. 4.521, de 05 
de outubro de 2007;

Considerando a edição da Portaria nº 872 de 27 de 
novembro de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º. Na portaria de nº 872 de 27 de novembro de 2018, 
onde se lê: “Portaria Nº 872/2018 DE 27 DE NOVEMBRO 
DE 2018”, leia-se: “Portaria Nº 872/2018 DE 30 DE 
NOVEMBRO DE 2018”. 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de 
novembro de 2018. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente
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