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confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice V-
6, de coordenadas N 8.602.451,468 m. e E 598.965,504 m.; 
deste, segue com azimute de 220°07'45" e distância de 13,35 
m., confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice 
V - 7 ,  d e  c o o r d e n a d a s  N  8 . 6 0 2 . 4 4 1 , 2 6 0
m. e E 598.956,899 m.; deste, segue com azimute de 
220°07'45" e distância de 10,25m., confrontando neste trecho 
com Não Informado, até o vértice V-8, de coordenadas N 
8.602.433,420 m. e E 598.950,290 m.;deste, segue com 
azimute de 195°00'09" e distância de 12,33 m., confrontando 
neste trecho com Não Informado, até o vértice V-9, de 
coordenadas N 8.602.421,513 m. e E 598.947,100 m.; deste, 
segue com azimute de 153°29'01" e distância de 4,99 m., 
confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice V- 
10, de coordenadas N 8.602.417,050 m. e E 598.949,326 m.; 
deste, segue com azimute de 174°53'30" e distância de 6,82 m., 
confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice V-
11, de coordenadas N 8.602.410,256 m. e E 598.949,934 
m.; deste, segue com azimute de 210°43'18" e distância de 5,41 
m., confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice 
V-12, de coordenadas N 8.602.405,607 m. e E 598.947,171 m.; 
deste, segue com azimute de 230°19'24" e distância de 5,98 m., 
confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice V-
13, de coordenadas N 8.602.401,790 m. e E 598.942,570 m.; 
deste, segue com azimute de 140°05'46" e distância de 18,53 
m., confrontando neste trecho com Não Informado,
até o vértice V-14, de coordenadas N 8.602.387,577 m. e E 
598.954,455 m.; deste, segue com azimute de 230°29'11" e 
distância de 37,37 m., confrontando neste trecho com Rua Bom 
Jesus, até o vértice V-15, de coordenadas N 8.602.363,803 m. e 
E 598.925,629 m.; deste, segue com azimute de 324°11'35" e 
d i s t â n c i a  d e
4,28 m., confrontando neste trecho com Não Informado, até o 
vértice V-16, de coordenadas N 8.602.367,277 m. e E 
598.923,123 m.; deste, segue com azimute de 323°31'37" e 
distância de 13,32 m., confrontando neste trecho com Não 
Informado, até o vértice V-17, de coordenadas N 8.602.377,989 
m .  e  E  5 9 8 . 9 1 5 , 2 0 4  m . ;
deste, segue com azimute de 233°31'37" e distância de 0,63 m., 
confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice V-
18, de coordenadas N 8.602.377,615 m. e E 598.914,698 m.; 
deste, segue com azimute de 325°24'21" e distância de 9,17 m., 
confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice V-
19, de coordenadas N 8.602.385,160 m. e E 598.909,493 m.; 
d e s t e ,  s e g u e  c o m  a z i m u t e  d e  2 5 8 ° 0 5 ' 5 5 "  e
distância de 8,17 m., confrontando neste trecho com Não 
Informado, até o vértice V-20, de coordenadas N 8.602.383,477 
m. e E 598.901,504 m.; deste, segue com azimute de 
356°12'33" e distância de 24,77 m., confrontando neste trecho 
com Rua do Ouro, até o vértice V-21, de coordenadas N 
8.602.408,196 m. e E 598.899,866 m.; deste, segue com 
azimute de 354°04'47" e distância de 35,15 m., confrontando 
neste trecho com Rua do Ouro, até o vértice V-22, de 
coordenadas N 8.602.443,158 m. e E 598.896,240 m.; deste, 
segue com azimute de 355°44'44" e distância de 14,67 m., 
confrontando neste trecho com Rua do Ouro, até o vértice V-23, 
de coordenadas N 8.602.457,790 m. e E 598.895,152 m.; deste, 
segue com azimute de 97°27'16" e distância de 21,52 m., 
confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice V- 
24, de coordenadas N 8.602.454,998 m. e E 598.916,488 m.; 

DECRETO Nº 7209/2019
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019

“Declara de Utilidade Pública para fins de 
desapropriação, uma área de terra de 5.989,85 
m² (cinco mil, novecentos e oitenta e nove metros 
e oitenta e cinco decímetros quadrados), 
localizada na Rua do Ouro, Distrito de Monte 
Gordo- Camaçari – BA”  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
94, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e:

Considerando os projetos de urbanização e integração da 
cidade, com valorização da ocupação por equipamentos 
públicos de utilidade para a população do seu entorno;

Considerando o caráter agregador dos equipamentos públicos 
de lazer, propagação de cultura e socialização da comunidade.

DECRETA

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública para fins de 
desapropriação, uma área de terra de 5.989,85 m² (cinco mil, 
novecentos e oitenta e nove metros e oitenta e cinco decímetros 
quadrados), localizada na Rua do Ouro, Distrito de Monte 
Gordo- Camaçari – BA, conforme mapa indicado no Anexo I.

Parágrafo Único: o memorial descritivo da área indicada no 
caput tem as seguintes características:

Imóvel: TERRENO
Município: CAMAÇARI
Área: 5.989,85 m²
Perímetro: 400,21 m
Proprietária: MARIANGELA DE SOUZA NEVES

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-1, de 
coordenadas N 8.602.500,907 m. e E 598.975,703 m., situado 
no limite com Não Informado, deste, segue com azimute de 
133°45'24" e distância de 3,22 m., confrontando neste 
trecho com Não Informado, até o vértice V-2, de coordenadas N 
8.602.498,682 m. e E 598.978,026 m.; deste, segue com 
azimute de 133°26'04" e distância de 10,13 m., confrontando 
neste trecho com Não Informado, até o vértice V-3, de 
coordenadas N 8.602.491,720 m. e E 598.985,379 m.; deste, 
segue com azimute de 132°14'35" e distância de 19,00 m., 
confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice V-
4, de coordenadas N 8.602.478,944 m. e E 598.999,448 m.; 
deste, segue com azimute de 232°24'06" e distância de 34,18 
m., confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice 
V-5, de coordenadas N 8.602.458,092 m. e E 598.972,369 m.; 
deste, segue com azimute de 226°01'27" e distância de 9,54 m., 

DECRETO



deste, segue com azimute de 65°52'20" e distância de 5,33 m., 
confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice V-
25, de coordenadas N 8.602.457,178 m. e E 598.921,356 m.; 
deste, segue com azimute de 45°34'40" e distância de 13,62 m., 
confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice V-
26, de coordenadas N 8.602.466,710 m. e E 598.931,082 
m.; deste, segue com azimute de 52°51'02" e distância de 24,51 
m., confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice 
V-27, de coordenadas N 8.602.481,512 m. e E 598.950,619 m.; 
deste, segue com azimute de 138°02'11" e distância de 2,36 m., 
confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice V-
28, de coordenadas N 8.602.479,755 m. e E 598.952,200 m.; 
deste, segue com azimute de 48°00'52" e distância de 31,62 m., 
confrontando neste trecho com Não Informado, até o vértice V-
1, de coordenadas N 8.602.500,907 m. e E 598.975,703 m.; 
ponto inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas 
ao Meridiano Central 39° Wgr, tendo como o Datum o 
SIRGAS2000 — IBGE. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 2º - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a 

promover e executar, com recursos do município, pela via 
judicial, a desapropriação definida neste Decreto, mediante 
processo regular, na forma da legislação vigente.

Art. 3º - Fica a Comissão de Negociação e Indenização para fins 
de Desapropriação, autorizada a promover e executar, com 
recursos do Município, pela via amigável, a desapropriação 
definida neste Decreto, mediante processo regular, na forma da 
legislação vigente. 

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

                                                         
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
20 DE NOVEMBRO DE 2019.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Prefeito Municipal

Anexo I
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NOTIFICAÇÃO Nº 002/2019

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 
9452/96, de 20 de março de 1996, comunico aos partidos 
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades 
empresariais, com sede no Município de Camaçari-BA, 
que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agente 
Financeiro Credenciado pelo BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – 
BNDES, para operar o Programa de Modernização da 
Administração Tributária e dos Setores Sociais Básicos – 
BNDES PMAT, efetuou no dia 30 de Outubro de 2019, 
liberação de recursos financeiros para esse Município de 
Camaçari, no âmbito da Cédula de Crédito Bancário nº 
1051.349.0003-30, no valor total de R$ 1.162.854,00 
(Um milhão, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e 
cinqüenta e quatro reais).

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 
instituída pelo Decreto de 29 de Agosto de 2019, 
expedido pelo Secretário da Administração, publicado no 
DOM n° 1249, de 11 de Setembro de 2019, p.03.

RESOLVE:

1 – CITAR, pelo presente EDITAL, a servidora 
CAROLINA DE QUADROS BORBA, matrícula n° 60009, 
Médica, lotada na Secretaria de Saúde - SESAU, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 
(quinze) dias contados da data de publicação deste ato, 
apresentar defesa escrita nos autos do Processo 
Administrativo Disciplinar n° 00612.21.01.570.2018, a 
que responde perante esta Comissão, sediada no 1° 
andar, da Secretaria da Administração – SECAD, 
localizada na Rua Francisco Drummond, s/n°, Centro 
Administrativo de Camaçari, CEP 42.800-000, Prédio 
Azul, Camaçari-Ba.

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

3 – Publique-se.

Camaçari, 18 de Novembro de 2019.

Sara de Andrade Santos
Presidente - COPAD

Cad.: 60559

PORTARIA Nº 143/2019
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.”

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, aos servidores infra declinados, em virtude 
da aprovação no estágio probatório:
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Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

  
PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
NOVEMBRO DE 2019

HELDER ALMEIDA DE SOUZA              
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 33/2019
18 DE NOVEMBRO DE 2019

O Subprocurador-Geral do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Suspender a partir de 16 de novembro de 2019 o gozo 
das férias concedidas no mês de novembro de 2019, a 
servidora DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDÃO, 
Matrícula 63697, ocupante do cargo de Procurador do 
Município, lotada na Procuradoria-Geral do Município – 
PGM, referente ao período aquisitivo de 15/09/2017 a 
14/09/2018, para fruição em data oportuna, a ser fixada 
por essa Procuradoria.

PUBLIQUE E CUMPRA-SE.

Bruno Helásio Amorim de Oliveira
Subprocurador-Geral do Município

PORTARIA N.º 148 / 2019
01 DE NOVEMBRO 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 
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 00827.22.09.461.2019, de 24 de abril 
de 2019, 

RESOLVE:

Art.  1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado TCMS DO BRASIL - TUBULAÇÃO, 
CALDEIRARIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 25.279.558/0001-89, com sede 
na Rua Diamante, s/n°, Galpão, Parque das Palmeiras, 
Distrito Sede, Camaçari/BA, coordenadas UTM 577.074 
E / 8.596.709 S, para o funcionamento da atividade de 
manutenção industrial, montagem de estruturas 
metálicas, serviços de caldeiraria, numa área total de 
terreno de 2.500,00 m², 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. Esta Licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - operar a unidade 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; II - 
apresentar à SEDUR quando da renovação desta licença 
relatório de execução: a) Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS), conforme os requisitos da Lei 
Estadual 12932/2014 que dispõe sobre a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos e segundo critérios de 
classificação da ABNT NBR 10.004; b) Programa de 
Educação Ambiental, conforme Lei Estadual n° 
12.056/2011, visando evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, 
e priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; c)  Plano de Emergência 
Ambiental (PEA), contemplando a identificação de 
cenários emergenciais (situação crítica, acontecimento 
perigoso ou incidente) capazes de desencadear 
processos emergenciais e a proposição de 
ações/procedimentos para contigenciar/mitigar os 
incidentes; III - elaborar e apresentar à SEDUR o 
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), conforme 
Resolução CEPRAM n° 4578/2017, compreendendo a 
formulação e a implantação de medidas e procedimentos 
técnicos e administrativos que têm por objetivo prevenir, 
reduzir e controlar os riscos; IV - fomentar periodicamente 
junto aos funcionários, a realização de programas de 
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educação ambiental e de treinamento de segurança, 
quanto a aplicação dos programas e planos da empresa, 
e apresentar à SEDUR quando do requerimento de 
renovação  des ta  l i cença  a  documentação  
comprobatória, acompanhada dos resultados obtidos;  V 
- manter em perfeito estado de conservação os 
dispositivos de sinalização horizontal e vertical das vias 
internas da empresa, áreas de armazenamento, 
produção, conforme padrão legalmente estabelecido, 
mantendo os dispositivos de sinalização em perfeito 
estado de conservação; VI - 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;  VII - anexar 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; VIII - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
reservada, 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, destinando os resíduos Classe I para 
tratamento e disposição final em empresas licenciadas 
pelo órgão ambiental competente, efetuando junto ao 
INEMA a Declaração de Transporte de Resíduos 
Perigosos (DTRP); IX -  operar adequadamente o 
sistema de tratamento de efluentes domésticos e 
promover a limpeza do mesmo, somente com empresas 
certificadas, bem como, destinar o efluente coletado 
somente para unidades de tratamento licenciadas, 
mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; X - 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; XI – não 
efetuar a disposição final do efluente, mesmo que 
tratado, em corpo hídrico; XII - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste município; XIII - 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; XIV - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XV - 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; XVI - 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; XVII - 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 É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da mesma se descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas 
alterações.

Art. 5.° 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 Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 149/ 2019
 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, o 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 
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02279.22.09.461.2019, de 09 de outubro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
CPMG INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita 
no CNPJ sob Nº. 02.427.480/0001-05, com sede na 
Estrada do Coco, Km 16, s/n, Jauá, Camaçari/BA, para 
aparelhamento de placas e execução de trabalhos em 
mármore, granito, ardósia e outras pedras naturais com 
produção mensal de aproximadamente 100 
toneladas/mês. , nas coordenadas UTM: 582.815 E; 
8.583.589 N, situado na Zona de Ocupação 
Consolidada - ZOCON 3, da Macrozona Urbana de 
Abrantes, AB-ZU.4, conforme Lei Municipal nº866, de 
11/01/2008. Esta portaria está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - Operar o empreendimento 
de acordo com o projeto apresentado a este órgão, 
devendo a empresa atuar de forma preventiva em 
relação aos riscos referentes ao homem e ao meio 
ambiente, buscando, sempre que possíveis soluções 
baseadas em tecnologias mais limpas e de redução de 
ruído na fonte; II - Manter arquivos por um período de 5 
(cinco) anos, os cupons fiscais das comercializações 
dos cascalhos de mármore e granito; III - Manter e 
atualizar: Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional; Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos; Programa de Educação ambiental e; Plano de 
Emergência Ambiental;IV- Aplicar nos restaurantes as 
normas exigidas pela Vigilância Sanitária; V - Fornecer 
aos funcionários Equipamento de Proteção individual - 
EPI adequados e compatíveis com o exercício de suas 
funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecimento na NBR-6 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; VI - Realizar treinamento com o funcionário 
para situações emergenciais; VII - Atende ao projeto de 
combate ao incêndio, emitido pelo Corpo de Bombeiro 
Militar;VIII- Manter em condições adequadas de 
funcionamento o Sistema de Proteção Contra Incêndio, 
conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 
NR- 23 do Ministério do Trabalho e Emprego; IX - 
Cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério de 
Trabalho e Emprego: NR - 11 (Transporte, 
movimentação, armazenagem e manuseio de 
materiais); NR- 6 (Equipamentos de proteção 
individual); NR - 9 (Riscos Ambientais); NR - 15 
(Operações insalubres);X - Direcionar os resíduos 
industriais do beneficiamento de mármores e granitos 
para a caixa de decantação, através de sistema de 
drenagem da água utilizada no corte, lixamento e 
polimento, não permitindo que os resíduos (lama) 
gerados pelo processo passem diretamente para o 
esgoto sanitário; XI- Coletar e promover a separação 
sistemática dos resíduos sólidos e destiná-los a unidade 
de reaproveitamento,  sendo vedado o seu lançamento 
nos corpos d´água e/ou em qualquer outro local não 
licenciado, devendo ter como objetivo prioritário nessa 
ação a não geração e, secundariamente, a redução, 
recuperação, reutilização e reciclagem dos mesmos; XII 

- Armazenar e destinar os resíduos finos de polimento, 
lixamento e corte de peças para unidade licenciada; XIII 
- Manter a área do empreendimento sempre limpa, 
descartando os resíduos sólidos e orgânicos em locais 
adequados; XIV - Armazenar adequadamente os 
resíduos gerados do processo em área reservada, 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada, de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo aos critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11174 e normas da ABNT NRB 
12235/92; XV - Realizar vistorias periódicas nas caixas 
de drenagem pluvial mantendo-as sempre limpas, 
desobstruídas e devidamente identificadas; XVI - 
Direcionar os efluentes domésticos para a fossa 
séptica, de acordo com a norma técnica NBR- 7.229 da 
ABNT e manter em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; XVII- Apresentar 
outorga, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - INEMA do Estado da Bahia, em 
caso de: utilização de poços ou fontes naturais; 
lançamento de fluente em corpo hídrico; construção de 
estruturas ou realização de obras em mananciais; XIII - 
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; XIX - Comunicar de imediato a SEDUR, a 
ocorrência de qualquer acidente e ação resultantes das 
atividades desenvolvidas, que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência do  
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XX - Atender aos parâmetros urbanísticos/ 
ambientais vigentes e demais disposições contidas nas 
normas e regulamentos administrativos deste 
Município; XXI - Requerer previamente à SEDUR, a 
competente Licença, no caso de alteração do projeto 
apresentado, conforme Art. 45º, inciso IV, da Lei nº 
10.431, de 20 de dezembro de 2006.

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.ºEstabelecer 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.4º. É considerada infração ambiental passível de 
multa se descumprir os prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 
14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.ºEsta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.
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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 01 DE NOVEMBRO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2019 DO 
CONTRATO Nº 0387/2019 ENTRE A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA LN CONSTRUTORA LTDA.

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, 
com sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-
Bahia, representado neste ato pelo secretário, Sr. Elias 
Natan Moraes Dias, brasileiro, casado, portador do R.G 
nº 1.385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº 
1 9 7 . 9 9 1 . 9 5 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0387/2019, conforme Processo Nº 
0777/2019, que se regerá pela legislação pertinente, lei 
Federal nº 8.666/933, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

I N S T R U M E N TO  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  
Administrativo nº 0777/2019, Concorrência nº 
007/2019.

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM 
COMO ADAPTAÇÕES DAS INSTALAÇÕES 
PREDIAIS DA UNIDADES DE SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento nº 0001/2019, cujo objetivo é a alteração 
do Disposto na Cláusula Segunda – DO RECURSO 
FINANCEIRO, prevista no instrumento inicial, 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:

Camaçari, 13 de Novembro de 2019.

Elias Natan Morais Dias
Secretário de Saúde

CONTRATO

CONTRATO DE COMODATO N.º 01/2019, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
D E  C A M A Ç A R I ,  AT R AV É S  D A  
SECRETARIA DE TURISMO, E O 
GUARAJUBA SHOPPING LTDA. 

Por este instrumento particular de CONTRATO DE 
COMODATO, que entre si fazem e assinam; de um lado 
como COMODANTE: GUARAJUBA SHOPPING LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 24.890.395/0001-03, estabelecida na Alameda Monte 
das Dunas, s/n, Guarajuba Shopping, Sala 01, 
Guarajuba / Camaçari/Ba, representada neste ato por 
Maria Aparecida Vaz Fernandes, brasileira, empresária, 
solteira, portadora do RG n.º 07849151-72, inscrita no 
CPF sob n.º 507.960.625-87, de ora em diante 
denominado COMODANTE e, de outro lado como 
COMODATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 
14109763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n.º, Centro Administrativo, neste Município, 
através da SECRETARIA DE TURISMO, situada à 
Estrada do Coco, km 34, Qd. 4, Lt. 6, Guarajuba – 
Camaçari, neste ato representado pelo seu Secretário, 
GILVAN SILVA SOUZA, brasileiro, casado, portador do 
RG nº 469.107.278, SSP/BA e CPF/MF nº 458.490.055-
87, de ora em diante denominado COMODATÁRIO; 
conforme o que reza o Processo Administrativo n.º 
01416.11.01.817.2019, têm, justos e acordados o 
seguinte:
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CLÁUSULA PRIMEIRA:

O COMODANTE, na qualidade de legítimo proprietário 
do imóvel, localizado na Alameda Monte das Dunas, s/n - 
Guarajuba, Camaçari/Ba, Guarajuba Shopping, cede ao 
ente público instalação térrea referente a um quiosque 
comercial, localizado na área externa, medindo 7m², sob 
regime de comodato, em caráter gratuito e para 
utilização exclusiva de Loja Colaborativa, a qual será 
utilizada pelos artesãos do Município de Camaçari, 
previamente cadastrados, conforme destinação 
definida pela Secretaria de Turismo, tendo como 
principal objetivo o fomento do artesanato como 
atividade importante ao turismo e à economia local.

§1º - A Loja Colaborativa estará subordinada às regras 
dispostas no Regimento Interno do Guarajuba Shopping, 
sendo, posteriormente, elaborado Termo de 
Responsabilidade competente para disciplinar a 
utilização pelo artesão colaborador, o qual estará 
vinculado ao presente instrumento contratual.

§2º - A seleção dos artesãos que farão a utilização do 
espaço cedido deverá ser feito em comum acordo com o 
COMODANTE, com o objetivo de não haver a 
concorrência direta com os lojistas já previamente 
instalados no Shopping Guarajuba. 

§3º - As despesas referentes a água e esgotamento 
sanitário, bem como a energia elétrica, será de 
responsabilidade do COMODATÁRIO.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o 
COMODANTE declara que possui, é proprietário e 
entrega o bem acima descrito livre e desimpedido, sem 
quaisquer ônus, penhoras ou gravames de qualquer 
natureza.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O COMODATÁRIO poderá utilizar o bem objeto deste 
instrumento, somente para as finalidades expressas na 
cláusula primeira, sendo expressamente vedada à 
utilização e destinação para outros fins alheios a esse 
pacto. Poderá igualmente o COMODATÁRIO efetuar 
melhorias no imóvel, não podendo ceder, alienar, vender 
penhorar, gravar, hipotecar ou emprestar o bem a quem 
quer que seja e a qualquer título.

CLAÚSULA QUARTA:

O COMODATÁRIO obriga-se a utilizar o imóvel 
exclusivamente para o fim a que se destina, 
comprometendo-se a mantê-lo limpo e em perfeito 
estado de conservação, sendo que em contrapartida, 
pela cedência do imóvel descrito, o Município, através da 
Secretaria de Turismo, compromete-se à:

a) Realizar a limpeza e manutenção do bem ora questão;
b) Aquisição do material de limpeza necessário à 

conservação das instalações compreendidas por este 
contrato;
c) Realização de eventuais manutenções e benfeitorias, 
que sejam necessárias à consecução das atividades 
propostas pela Secretaria de Turismo no ambiente 
compreendido por este instrumento;

Assume ainda o COMODATÁRIO  a inte i ra 
responsabilidade civil e criminal, pessoal e material, em 
qualquer esfera, da utilização do mesmo contra terceiros, 
zelando, de forma solidária, igualmente por sua guarda e 
vigilância em nome do COMODANTE, até a rescisão 
deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA:

Para a realização de benfeitorias de caráter permanente 
e temporário, fica o COMODATÁRIO obrigado a notificar 
o COMODANTE, a fim de que este se manifeste acerca 
da aceitação ou não de tal benfeitoria, sob pena de ter de 
levantar tais benfeitorias ao término deste pacto se assim 
for o caso.

CLÁUSULA SEXTA:

O contrato terá o prazo de 12 (doze) meses, a partir da 
data de assinatura do presente, prorrogável por mais 12 
(doze) meses, podendo ser rescindido antes do referido 
prazo a qualquer tempo, unilateralmente por qualquer 
uma das partes, mediante prévio e formal aviso de 60 
(sessenta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA:

As despesas oriundas do presente contrato, relativas às 
benfeitorias eventualmente necessárias à utilização do 
imóvel ora em comodato, serão suportadas pela dotação 
orçamentária da Secretaria de Turismo, correspondente 
ao objeto de contratação. 

CLÁUSULA OITAVA:

Findo o prazo estabelecido neste instrumento, fica o 
COMODATÁRIO obrigado a devolver o imóvel nas 
condições em que foram entregues. 

CLÁUSULA NONA:

Para qualquer ação judicial que se originar deste 
instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de 
Camaçari/Ba, renunciando as partes a qualquer outro, 
mesmo que mais privilegiado.

Assim, por estarem acordadas e ajustadas as partes, 
assinam o presente termo 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para que surtam os efeitos legais e jurídicos, na 
presença e em conjunto com 2 (duas) testemunhas.

Camaçari/BA, 06 de Novembro de 2019.

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
COMODATÁRIO
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GUARAJUBA SHOPPING LTDA COMODANTE

Testemunhas:

NOME :                                                                  
CNPF/MF: 
 
NOME:
CNPF/MF: 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 371/2018. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EULER CARDOSO DE SOUZA.   DO 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar 
a Cláusula Segunda do Instrumento original;  DO 
PRAZO:  Por força do presente Termo Aditivo, a data 
prevista para encerramento do Contrato, que é de 14 de 
Novembro de 2019, passará a ser 14 de Novembro de 
2020; DO PREÇO: Em virtude do Contrato original 
n°371/2018 ter como objeto uma locação Imobiliária, que 
por sua natureza é de caráter continuado, considerando 
a prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda do 
presente Termo Aditivo, o valor global estipulado para o 
referido instrumento é de R$ 46.123,92 (quarenta e seis 
mil, cento e vinte e três reais e noventa e dois reais) e o 
valor mensal de R$ 3.843,66 (três mil, oitocentos e 
quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), que 
permanecem sem sofrer alteração.  A presente 
renovação  cor re rá  pe la  segu in te  Dotação  
Orçamentária:Ação 2008; Natureza de Despesa 
33903600 e Fonte 6102000; 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, 08 de Novembro de 2019. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
108/2016. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATANTE:  3A PROJETOS 
AMBIENTAIS LTDA.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira e Quinta do 
Contrato nº 108/2016;  DO PRAZO: O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 15 de agosto de 2019, 
passará a viger até 15 de agosto de 2020.  DO PREÇO: 
Em virtude do Contrato nº 108/2016 ser de natureza de 
prestação de serviços de caráter continuado e 
considerando o acréscimo em 4,11% correspondente ao 
reajuste aplicado através do índice INPC dos últimos 12 
(doze) meses, é necessária a revisão do preço pelo 
presente Termo Aditivo, que sofrerá, conforme 
estabelece a Lei, um acréscimo de 4,11%, sendo 
reajustado o saldo contratual de R$ 117.583,36 (cento e 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

dezessete mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e 
seis centavos) em um valor de R$ 4.832,68 (quatro mil, 
oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito 
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 Ação4038, Natureza de 
Despesa 33.90.39.00 e Fonte 9124000. DA RESCISÃO: 
Na eventualidade de ser finalizada licitação com objeto 
do contrato ora aditado e formalizada a nova contratação 
decorrente de tal licitação, o presente termo aditivo 
poderá ser rescindido mediante previa comunicação, no 
prazo de 30 (trinta) dias, da Administração.   DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari, 14 de agosto de 2019.  
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 226/2018.  
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA ATMOSFERA GESTÃO E 
HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S/A.  DO OBJETO:  Este 
Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo da 
vigência do Instrumento do Contrato nº 226/2018;  DO 
PRAZO:  Por força deste Termo Aditivo, fica prorrogado o 
prazo do Contrato n° 226/2018, por mais 12 (doze) 
meses, sendo que a partir de 17 de setembro de 2019, 
passará a viger até o dia 17 de setembro de 2020. DO 
PREÇO: O valor contratual é reajustado com base no 
INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que foi 
de 3,2115%, ficando o valor global para o período da 
renovação fixado na ordem de R$494.919,99 
(quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e 
dezenove reais e noventa e nove centavos). 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, 12 de 
Setembro de 2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0369/2018. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  SR. ROQUELINO DOS 
SANTOS SOUZA.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Segunda (DO PRAZO) 
do Contrato n° 0369/2018;  DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, de modo que a partir de 13 de novembro 
de 2019, passará a viger até 13 de novembro de 2020.  
DO PREÇO: Em razão do contrato original nº 0369/2018 
ter como objeto uma locação imobiliária, que por sua 
natureza é de caráter continuado, considerando a 
prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda do 
presente Termo Aditiva, o valor global estipulado para o 
referido instrumento que é de R$ 63.576,00 (sessenta e 
três mil, quinhentos e setenta e seis reais) permanece 
sem sofrer alteração. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento, não sendo devido o pagamento de 
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nenhum valor além do que foi estabelecido no presente 
instrumento, renunciando ao reajuste previsto no 
contrato original nº 0369/2018 em sua cláusula sexta.  DA 
ASSINATURA: Camaçari, 23 de outubro de 2019. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

 PREGÃO N.º 0229/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - A 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que 
a sessão para acolhimento, abertura das propostas de 
preços e disputa referentes ao PREGÃO N.º 0229/2019 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto cujo Registro de 
preço para aquisição de gêneros alimentícios (Pão de 
Hot - Dog, Bolo de bacia, Bolo de Rolo de goiabada e 
Broa de milho) destinados à alimentação escolar nas 
creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal, foi PRORROGADO o Acolhimento para o 
dia: 21/11/2019 a partir das 08h00min; Abertura: 
22/11/2019, às 09h00; Disputa: 22/11/2019, às 10h30. 

Edital/Informações www.licitacoes-e.com.br . Tel.: (71) 
3621-6665 – Diego Manoel Oliveira da Paixão.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0153/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade das 
ações em saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
14/11/2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

                                                    

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0390/2019 – 
PREGÃO Nº 0153/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  

ELIAS NATAN MORAES 
DIAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0391/2019 – 
PREGÃO Nº 0153/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  

ELIAS NATAN MORAES DIAS 

 

M E D I S I L  C O M E R C I A L  
FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 14/11/2019. 

– SECRETÁRIO DA SAÚDE.

FABMED DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
14/11/2019. – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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PORTARIA Nº 268/2019
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019

“Dispõe sobre o gozo de férias dos Servidores 
Municipais lotados na Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público - STT do 
Município de Camaçari e dá outras 
providências”.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA 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 o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 407/1998) 
e artigo 77, parágrafos 3º e 5º da Lei 8.112/90.

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a Servidora relacionada abaixo, férias 
referentes aos períodos aquisitivos e períodos de gozo 
conforme relação abaixo:

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE NOVEMBRO DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
20 de Novembro de 2019 - Ano XVII

Nº 1297 - Pagina. 11 de 11
S

T
T SUPERINTENDÊNCIA DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo

B
R

A
N

C
O


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11

		2019-11-20T16:02:11-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-11-20T16:02:35-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-11-20T16:02:55-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-11-20T16:03:14-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-11-20T16:03:28-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-11-20T16:03:45-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-11-20T16:04:06-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-11-20T16:04:22-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-11-20T16:04:46-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-11-20T16:05:03-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-11-20T16:05:25-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515




