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PROGER

Atos do Poder Executivo
PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 08/2019
01 DE ABRIL DE 2019
O Subprocurador-Geral do Município de
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições,
RESOLVE
Suspender o gozo das férias concedidas no mês
de abril de 2019, a servidora SORAIA PINHEIRO
ARAGÃO, matrícula nº 2597, ocupante do cargo
de Assistente Administrativo, lotada na
Procuradoria-Geral do Município – PGM,
referente ao período aquisitivo de 13 de agosto de
2016 a 12 de agosto de 2017, para fruição em
data oportuna, a ser fixada por essa Procuradoria.
PUBLIQUE E CUMPRA-SE.

SEDUR

Bruno Helásio Amorim de Oliveira
Subprocurador-Geral do Município
SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 55/2019
DE 29 DE ABRIL DE 2019
Dispõe sobre a aprovação de
amembramento de 01 (uma)
área designada pelo LOTE 13 e
LOTE 14, situados na Quadra
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

G do Loteamento Quinta de
Abrantes, na localidade de
Catu de Abrantes, no Distrito de
Abrantes, neste Município de
Camaçari, medindo 1.110,00m²
no lote 13 e 1.120,00 0 lote 14, a
ser amembrada em 01 (um)
novo Lote resultante
denominado Lote 13-14, com
área de 2.230,00m², 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 pelo
Decreto nº 6720, de 27 de junho de 2017 e
Decreto de 31 de julho de 2018 e tendo em vista
o que consta no Processo Administrativo nº
00182.22.09.836.2018, assim como as demais
disposições de Direito pertinentes.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o amembramento de 02
(duas) áreas designadas pelo LOTE 13 e Lote
14, situado na Quadra G, do Loteamento
Quinta de Abrantes , na localidade de Catu de
Abrantes no
Distrito de Abrantes, neste
Município de Camaçari, áreas estas dos
LOTES 13 e 14 da Quadra G, tendo como
resultante o LOTE 13-14 com área de
2.2300,00m²
Parágrafo único – As áreas ora
amembradas são de propriedade da LOBO
INCORPORAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ
sob nº: 32.135.565/0001-72 conforme o registro
no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis
de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de nº
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48.524 (LOTE 13)e de nº 48.525 (LOTE 14)
inscrito no Censo Imobiliário Municipal sob n°
0377525 e 037526 respectivamente.

Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano
Central nº 39°00', fuso -24. Todos os

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

azimutes, distâncias e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM.

LOTE ORIGINAL N° 13
LIMITES e CONFRONTANTES: O
referido lote tem 20.00m de frente para RUA D,
20.00m de fundo limitando-se com a FAZENDA
BONFIM, 55.00m do lado esquerdo,
confrontando-se com LOTE 12 e 56.00m pelo
lado direito, confrontando com LOTE 14 a ser
amembrado, totalizando uma área 1110.00m²
e Perímetro 151.00 m.
Partindo do marco V1 de coordenadas
planas 8581149.76m Norte e 578714.33m
Leste, seguindo com distância de 20.00 m e
azimute plano de 228°6'2" chega-se ao marco
V2 de coordenadas planas 8581136.41m
Norte e 578699.45m Leste, confrontando
neste trecho com a RUA D, dai seguindo com a
distancia 56.00m, e azimute plano de
315°52'53" chega-se ao marco V5 de
coordenadas planas 8581176.83m Norte e
578660.24m Leste, confrontando neste trecho
com o LOTE 14 a ser amembrado, dai seguindo
com distância de 20.00m e azimute plano de
50°8'31" chega-se ao marco V6 de
coordenadas planas 8581189.22m Norte e
578676.05m Leste, confrontando neste trecho
com FAZENDA BONFIM, dai seguindo com
distância de 55.00m e azimute plano de
135°52'3", chega-se ao marco V1, ponto final
da descrição deste perímetro, confrontando
neste trecho com a LOTE 12, perfazendo uma
área de 1110.00m² e perímetro de 151.00m.
Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Brasileiro e encontram-se representadas no

LOTE ORIGINAL Nº 14
LIMITES e CONFRONTANTES: O referido lote
tem 20.00m de frente para RUA D , 20.00m de
fundo limitando-se com a FAZENDA BONFIM,
56.00m do lado esquerdo, confrontando-se
com LOTE 13 a ser amembrado e 56.00m pelo
lado direito, confrontando com LOTE 15,
totalizando uma área 1110.00m² e Perímetro
151.00 m.
Partindo do marco V2 de
coordenadas planas 8581136.41m Norte e
578699.45m Leste ,seguindo com distância de
20.00 m e azimute plano de 228°6'2" chega-se
ao marco V3 de coordenadas planas
8581123.05m Norte e 578684.56m Leste,
confrontando neste trecho com a RUA D, dai
seguindo com a distancia 56.00m, e azimute
plano de 315°58'38" chega-se ao marco V4 de
coordenadas planas 8581164.05m Norte e
578644.93m Leste, confrontando neste trecho
com o LOTE 15, dai seguindo com distância de
20.00m e azimute plano de 50°8'31" chega-se
ao marco V5 de coordenadas planas
8581176.83m Norte e 578660.24m Leste,
confrontando neste trecho com FAZENDA
BONFIM, dai seguindo com distância de
56.00m e azimute plano de 135°52'53", chegase ao marco V2, ponto final da descrição deste
perímetro, confrontando neste trecho com a
LOTE 13 a ser amembrado, perfazendo uma
área de 1120.00m² e perímetro de 152.00m.
Todas as coordenadas aqui descritas estão
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georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro e encontram-se representadas no
Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano
Central nº 39°00', fuso -24. Todos os
azimutes, distâncias e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM
Art. 3° - As áreas resultantes do
remembramento ficará assim descrita e
caracterizada:
LOTE RESULTANTE Nº 13-14
LIMITES e CONFRONTANTES: O referido lote
tem 40.00m de frente para RUA D , 40.00m de
fundo limitando-se com a FAZENDA BONFIM,
55.00m do lado esquerdo, confrontando-se
com LOTE 12 e 56.00m pelo lado direito,
confrontando com LOTE 15, totalizando uma
área 2.230.00m² e Perímetro 191.00 m.
Partindo do marco V1 de coordenadas planas
8 5 8 11 4 9 . 7 6 m N o r t e e 5 7 8 7 1 4 . 3 3 m
Leste,seguindo com distância de 40.00 m e
azimute plano de 228°6'2" chega-se ao marco
V3 de coordenadas planas 8581123.05m
Norte e 578684.56m Leste, confrontando
neste trecho com a RUA D, dai seguindo com a
distancia 56.00m, e azimute plano de
315°58'38" chega-se ao marco V4 de
coordenadas planas 8581164.05m Norte e
578644.93m Leste, confrontando neste trecho
com o LOTE 15, dai seguindo com distância de
40.00m e azimute plano de 50°8'31" chega-se
ao marco V6 de coordenadas planas
8581189.22m Norte e 578676.05m Leste,
confrontando neste trecho com FAZENDA
BONFIM, dai seguindo com distância de
55.00m e azimute plano de 135°52'3", chegase ao marco V1, ponto final da descrição deste
perímetro, confrontando neste trecho com o
LOTE 12 , perfazendo uma área de 2230.00m²
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e perímetro de 191.00m. Todas as
coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro e encontram-se representadas no
Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano
Central nº 39°00', fuso -24. Todos os
azimutes, distâncias e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM.
Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180
(cento e oitenta) dias para Registro no Cartório
Imobiliário, sob pena de caducidade prevista
em Lei.
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
DE 29 DE ABRIL DE 2019.
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE
SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
Diretoria de Urbanismo
PORTARIA N.º 62/2019
DE 08 DE MAIO DE 2019

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 nº913/2008, 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 nº4.420, de 27 de novembro de
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046 de 29
de janeiro de 2010, no que couber e, tendo
em vista o que consta do Processo
Administrativo nº00607.22.09.461.2019, de
26.03.2019,
RESOLVE
Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois
anos, à TRANSBIRIBEIRA MINERAÇÃO E
TRANSPORTES LTDA ME, inscrito no CNPJ
sob o nº 04.151.666/0001-00, com sede no
endereço na Fazenda Biribeira, s/n, Dias
D'Ávila/BA, para manter a regularização da
extração de areia (produção de 5.000t/mês),
para o uso na construção civil, no lugar
denominado Fazenda Imboacica, Distrito de
Camaçari, Camaçari/BA (na área de
abrangência do Processo DNPM nº
870.931/2007, com o polígono definido pelas
coordenadas geográficas: V1. -12°35'56”199, 38°09'04”177; V2. -12°35'56”198, 38°09'20”743; V3. -12°36'28”740, 38°09'20”744; V4. -12° 36'28”740, 38°09'04”177; V5. -12° 35'56”199, 38°09'04”177), mediante o cumprimento da
legislação vigente e dos seguintes
condicionantes: I. apresentar a SEDUR: 1)
relatório de execução e acompanhamento do
Plano de Recuperação de Área Degradada PRAD, acompanhado de levantamento
planialtimétrico cadastral atualizado na escala
1:5000, impresso e em meio digital, com
detalhe sobre: a) avanço da lavra; b)
recuperação da área degradada; c) as calhas
de drenagens e contenções da área de lavra; d)
elementos construtivos de apoio, com os
sistemas de abastecimento de água e de
esgoto; e) acessos; f) cadastro de corpos
hídricos (riacho, área úmida, nascente) e suas
respectivas faixas de Área de Preservação
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Permanente – APP; g) o trecho da área
recuperada, contemplando o refeiçoamento do
relevo, instalação de calhas de drenagem e a
cobertura vegetal introduzida. Todos os
relatórios deverão ser assinados pelo
profissional legalmente habilitado e
acompanhado da respectiva ART. Prazo: 120
dias; II. atender os condicionantes das Licenças
anteriores referente a: a) estocar o material
orgânico oriundo do decapeamento do solo, se
houver, em cordões ou leiras que não
ultrapassem 1,5m de altura ou em pilhas
individuais de 05(cinco) a 08(oito) m³, não
passando também da altura de 1,5m e deverá
ser mantida em área adequada por no máximo
02 anos; b) o sistema de drenagem contemplar
toda a área de lavra inclusive o acesso,
assegurando o escoamento das águas pluviais
e evitando o carreamento de sedimentos e o
assoreamento dos corpos hídricos locais; c).
fazer o resgate de toda fauna existente e retirar
de imediato todo e qualquer animal de criação
das áreas de lavra e servidão da mineração e
soltá-los em habitat seguro; d) priorizar a
contratação de mão de obra local na operação
da jazida e transporte do minério; e) elaborar e
executar Programa de Educação Ambiental e
Sanitária, direcionado aos funcionários da área
operacional de lavra, mantendo documentação
comprobatória das ações executadas, para fins
de fiscalização; f) construir fossa séptica com
sumidouro, nas instalações destinadas aos
funcionários, seguindo norma técnica NBR7229 da ABNT, realizando limpeza periódica da
mesma; g) realizar o abastecimento e/ou
lavagem de máquinas, equipamentos e
veículos, em instalações com Licença
Ambiental, devendo ser mantidos
comprovantes contemplando datas e locais das
lavagens, para fins de fiscalização e de
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renovação desta licença; h) colocar placas de
sinalização e advertência em pontos
estratégicos dentro e fora da área de trabalho,
para alertar quanto ao tráfego de veículos de
transporte desmonte e carregamento; i) manter
distância mínima de 05(cinco) metros da área
da mineração para imóveis contíguos; j)
transportar o minério em veículos equipados
com cobertura (“lona”) nas caçambas, visando
a redução da emissão de articulados no trajeto;
k) aplicar nas diversas etapas da mineração a
Norma Regulamentadora NR - 22, com redação
dada pela Portaria nº2037, de 15/12/1999, e/ou
atualização dessa Portaria; l) coletar
sistematicamente e acondicionar em recipiente
apropriado, os resíduos sólidos gerados pelos
funcionários envolvidos na área de operacional
de lavra, encaminhando-o para o aterro
municipal de Camaçari; m) fornecer e estimular
a todos os empregados, o uso de Equipamento
de Proteção Individual - EPI como ação
suplementar na vigilância do atendimento às
prerrogativas trabalhistas e de segurança do
trabalhador, conforme Normas do ministério do
Trabalho e Emprego; III. recuperar e corrigir os
processos constatados de erosão superficial e
profunda (voçoroca), por meio da implantação
de um sistema de drenagem adequado, em
locais onde existem maiores declividades do
terreno natural; IV. proteger os taludes em
geral, através do plantio maciço de espécies
nativas locais a fim de evitar a formação de
processos erosivos; V. manter-se atualizado
quanto às exigências estabelecidas no Decreto
de Lavra de areia e em outros dispositivos de
regularização expedidos pelo Departamento
Nacional da Produção Mineral – DNPM e
apresentar os comprovantes de pagamento da
Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais - CFEM; VI. instalar e
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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manter em local visível placa de sinalização,
contendo: a) nome da empresa, com telefone
de contato; b) nome do responsável técnico
com o CREA; c) número da Licença ambiental;
d) número do telefone da fiscalização da
SEDUR: 71 3621 6678; e) número do Decreto
de Lavra expedido pelo DNPM. Prazo: 90 dias;
VII. comunicar, de imediato a SEDUR, qualquer
acidente ou ação resultante das atividades de
lavra, que degrade ou polua, direta ou
indiretamente o meio ambiente na área de
influência do empreendimento; VIII. fica
proibido: a) o descarte/expurgo de materiais de
qualquer origem nos recursos hídricos
superficiais; b) extração de areia de Áreas de
Preservação Permanente - APP; c) modificar
e/ou lavrar substância mineral nas áreas onde
os usos foram previamente estabelecidos em
Leis e/ou Decretos Municipais, Estaduais ou
Federais e/ou nos usos existentes, a exemplo
de rodovias, ruas, áreas de lotes, áreas verdes
e áreas destinadas a equipamentos
comunitários etc; d) constituir ameaça ao
equilíbrio ecológico e as áreas de atração
turística, de valor ambiental e de beleza
paisagística; e) constituir ameaça a segurança
da população; f) comprometer o
desenvolvimento da região; g) prejudicar o
funcionamento regular de escolas, hospitais,
ambulatórios, casas de saúde, repouso ou
similares; IX. suprimir pendências quanto a
Autorização de Supressão de Vegetação do
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
– INEMA; X. manter os limites de exploração de
areia conforme poligonal ativa do Processo
DNPM nº 870.931/2007, obedecendo dentro
desse polígono os limites da propriedade
indicados na escritura pública apensada
(nº44.495, livro 194, fl.023); XI. requerer
previamente à SEDUR, a competente licença
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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para alteração que venha a ocorrer no projeto
ora licenciado, conforme Lei Municipal nº
913/2008, de 03/09/2008;
Art. 2.º Esta Licença refere-se a análise de
viabilidade ambiental de competência da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano SEDUR, cabendo ao interessado obter a
Anuência e/ou Autorização das outras
instâncias no âmbito federal, estadual ou
municipal, quando couber, para que a mesma
alcance seus efeitos legais.
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem
como cópias dos documentos relativos ao
cumprimento dos condicionantes acima
citados, sejam mantidos disponíveis à
fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do
Sistema Municipal de Meio Ambiente –
SISMUMA.
Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data
de sua publicação.
G A B I N E T E D O S E C R E TA R I O D E
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 08 DE MAIO
DE 2019
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE
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LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

EXTRATO DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
Nº 0245/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA DFG
CONSTRUÇÕES LTDA – ME. DO OBJETO: Este
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula
Terceira do Contrato n° 0245/2018;
DO
ACRÉSCIMO: Tendo em vista a necessidade de
acréscimo do quantitativo de salva-vidas, na forma
da planilha anexa, fica, através do presente Termo
Aditivo, acrescido o valor de R$ 225.007,50
(duzentos e vinte e cinco mil, sete reais e cinquenta
centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco
cento) do valor do contrato. Deste modo, o valor
global do mesmo passará a ser na ordem de
R$1.125.037,50 (um milhão, cento e vinte e cinco
mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos). 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 4030/
Elemento 33.90.39.00, Fonte 0100.000.
DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em
pleno vigor, as demais cláusulas e disposições do
Contrato originário e termos aditivos, as quais não
foram modificadas por este instrumento. DA
ASSINATURA: Camaçari-BA, 17 de abril de 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA.
MUNICÍPIO.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.05.14 15:45:41 -03'00'

