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SECAD

Atos do Poder Executivo
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 165/2020
DE 05 de MARÇO DE 2020

atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e Parecer Normativo
nº 003/2017 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 2256/2018,
RESOLVE

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e Parecer Normativo
nº 003/2017 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 3925/2019,
RESOLVE
CONCEDER ao (a) servidor (a) MOACIR DA SILVA
RODRIGUES, matricula 6705, ocupante do cargo de
efetivo/estatutário de Arquiteto, lotado (a) na Secretaria
da Habitação - SEHAB, Licença Prêmio pelo período de
03 (três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de
17/05/2005 a 16/05/2010, a partir de 09 de Março de 2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 05 de MARÇO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES
SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO

PORTARIA Nº 178/2020
DE 06 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

CONCEDER ao (a) servidor (a) CLEUBER JOSÉ
JACINTO, matricula 1967, ocupante do cargo de
provimento efetivo/estatutário de Supervisor de
Segurança, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU,
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses
referente ao quinquênio aquisitivo de 17/05/2010 a
16/05/2015, após compensação das faltas justificadas
e/ou licença sem vencimentos, o período aquisitivo será
de 17/05/2010 a 30/01/2016, a partir de 23 de Março de
2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE MARÇO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 245/2020
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e Parecer Normativo
nº 003/2017 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 7852/2018,
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RESOLVE
CONCEDER ao (a) servidor (a) ADENISE CONCEICAO
DE LIMA, matricula 63079, ocupante do cargo de
efetivo/estatutário de Merendeira, lotado (a) na Secretaria
da Educação - SEDUC, Licença Prêmio pelo período de
03 (três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de
07/10/2013 a 06/10/2018, a partir de 09 de Março de
2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 267/2020
DE 03 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e Parecer Normativo
nº 003/2017 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 5451/2018,

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 266/2020
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
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RESOLVE
CONCEDER ao (a) servidor (a) ALEX DOS SANTOS
SANTANA, matricula 61998, ocupante do cargo de
efetivo/estatutário de Motorista Classe D, lotado (a) na
Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio
aquisitivo de 19/11/2010 a 18/11/2015, a partir de 03 de
Março de 2020.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e Parecer Normativo
nº 003/2017 e,

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 03 DE MARÇO DE
2020.

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 2478/2016,

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLVE
CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIA APARECIDA DOS
SANTOS DÓREA SANTANA, matricula 8005, ocupante
do cargo de efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a)
na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio
aquisitivo de 10/08/2009 a 09/08/2014, a partir de 09 de
Março de 2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 18 DE FEVEREIRO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

PORTARIA Nº 277/2020
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e Parecer Normativo
nº 003/2017 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 2797/2018,
RESOLVE
CONCEDER ao (a) servidor (a) ROSANA ALVES DA
SILVA, matricula 7716, ocupante do cargo de
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) na Secretaria
da Educação - SEDUC, Licença Prêmio pelo período de
03 (três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de
07/05/2014 a 22/05/2019, a partir de 06 de Março de
2020.

4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e Parecer Normativo
nº 003/2017 e,

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 27 DE FEVEREIRO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 3510/2018,

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

CONCEDER ao (a) servidor (a) FERNANDA SILVA
BARRETO, matricula 8990, ocupante do cargo de
efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) na Secretaria
da Educação - SEDUC, Licença Prêmio pelo período de
03 (três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de
21/03/2010 a 20/03/2015, a partir de 09 de Março de 2020.

PORTARIA Nº 278/2020
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e Parecer Normativo
nº 003/2017 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 1393/2019,
RESOLVE
CONCEDER ao (a) servidor (a) AILTON TEIXEIRA DE
ARAUJO, matricula 8799, ocupante do cargo de
efetivo/estatutário de Professor III, lotado (a) na
Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio pelo
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio
aquisitivo de 17/02/2010 a 31/03/2015, a partir de 06 de
Março de 2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 27 DE FEVEREIRO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 280/2020
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

RESOLVE

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 28 DE FEVEREIRO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 282/2020
DE 02 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo
nº 003/2017 e Lei Municipal nº 1601/2019,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 2297/2018,
RESOLVE
REVOGAR a portaria nº 231/2020, publicada no D.O.M.
nº 1358 de 21 de Fevereiro de 2020, que concedeu
licença prêmio ao (a) servidor (a) CLÍCIA MARIA
GUERREIRO DE MOURA VIANA, matricula 2546,
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de
Odontólogo, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU,
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses
referente ao quinquênio aquisitivo de 17/05/2010 a
29/05/2015, a partir de 02 de Março de 2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE
2020.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 2745/2017.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

Dispõe sobre a concessão de benefício de
Licença- Prêmio a Servidor Municipal
A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 237/2018.
RESOLVE
Retificar o decreto de 14 de Maio de 2014 o qual
concedeu Licença Premio ao (a) servidor (a) CLÍCIA
MARIA GUERREIRO DE MOURA VIANA, matricula
2546, ocupante do cargo de Odontólogo, lotado(a) na
SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU, onde se lê:
17/05/2005 a 16/05/2010, leia-se: 17/05/2010 a
16/05/2015, a partir de 01 de Junho de 2018.
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE MARÇO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIA DA SAÚDE

PORTARIA Nº 285/2020
DE 04 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a concessão de benefício de
Licença-Prêmio a Servidor Municipal
A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Retificar o decreto de 17 de Novembro de 2017 o qual
concedeu Licença Premio ao (a) servidor (a) CLÍCIA
MARIA GUERREIRO DE MOURA VIANA, matricula
2546, ocupante do cargo de Odontólogo, lotado(a) na
SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU, onde se lê:
17/05/2000 a 16/05/2005, leia-se: 17/05/2005 a
16/05/2010, a partir de 01 de Dezembro de 2017.
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 04 DE MARÇO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIA DA SAÚDE

SEFAZ

PORTARIA Nº 284/2020
DE 03 DE MARÇO DE 2020

RESOLVE

SECRETARIA DA FAZENDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS
FISCAIS, Órgão vinculado a Secretaria da Fazenda do
Município de Camaçari, com lastro no art. 234, III, 'a', da
Lei n. 1.039/2009 – que institui o Código Tributário
Municipal, INTIMA os contribuintes, abaixo relacionados,
e seus responsáveis legais, do Julgamento dos
Processos Administrativos Fiscais a seguir
especificados:

O contribuinte poderá pagar a dívida ou interpor Recurso
ao Conselho Municipal de Contribuintes no prazo de 30
dias, a contar da publicação do presente Edital, como
preconiza o art. 274, do Código Tributário Municipal.
As guias podem ser emitidas pelo site:sefaz.camacari.
ba.gov.br/serviços.php.
Camaçari-BA, 03 de março de 2020
Maggy Reis Giuzio
Presidente
Márcia Lúcia Neves da Silva
Secretária da Junta de Julgamento
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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RESOLVE:

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS
FISCAIS, Órgão vinculado a Secretaria da Fazenda do
Município de Camaçari, com lastro no art. 234, III, 'a', da
Lei n. 1.039/2009 – que institui o Código Tributário
Municipal, INTIMA os contribuintes, abaixo relacionados,
e seus responsáveis legais, do Julgamento dos
Processos Administrativos Fiscais a seguir
especificados:

O contribuinte poderá (caso tenha débitos) pagar a dívida
ou interpor Recurso ao Conselho Municipal de
Contribuintes no prazo de 30 dias, a contar da publicação
do presente Edital, como preconiza o art. 274, do Código
Tributário Municipal. As guias poderão ser emitidas pelo
site:sefaz.camacari. ba.gov.br/serviços.php.
Camaçari – BA, 03 de março de 2020
Maggy Reis Giuzio
Presidente

SEDUR

Márcia Lúcia Neves da Silva
Secretária da Junta de Julgamento

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 29/ 2020
09 DE MARÇO DE 2020
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
01971.22.09.461.2019, de 04 de setembro de 2019,
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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a r t . 1 . º – c o n c e d e r L I C E N Ç A A M B I E N TA L
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao
interessado LUCIANO PERUSIO PEREIRA ME, inscrito
no CNPJ sob nº 28.895.054/0001-81, com sede Estrada
da Cascalheira, s/n, Quadra Única, Lote 09 e 10, Galpao
05 , Distrito Sede, Camaçari-Ba, nas Coordenadas UTM
P1. 576015 E/8592300 S, P2. 57985 E/8592313 S, P3.
576025E/8592139 e P4. 576003E/8592333S, inserido
na poligonal da zona de expansão, comércio e serviços –
zecs 2, 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 o funcionamento da
atividade de Fabricação de Artefatos de Material Plástico
para outros usos não especificados anteriormente, com
capacidade instalada de aproximadamente 1.848.000
Copos/Ano, numa área total do terreno de 480m². Esta
Licença está sendo concedida, mediante o cumprimento
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I 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; II – promover periodicamente
junto aos funcionários, a realização do Programa de
Educação Ambiental, atendendo a aplicação dos
programas e planos da empresa, com detalhamento das
atividades, cronograma de execução e indicadores de
resultados, contemplando: a) regras básicas de
segurança, a serem implantadas nas atividades
desenvolvidas; b) importância da utilização correta de
EPI, como medida de proteção à saúde, conforme Norma
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; c)
minimização de resíduos considerando reuso e
reciclagem; d) treinamento para situação de emergência
e; e) apresentar à SEDUR quando do requerimento de
renovação desta licença a documentação
comprobatória; III - promover a 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; IV acondicionar separadamente e de forma adequada os
produtos produzidos (copos), as embalagens a serem
utilizadas (caixas e outros), a matéria-prima utilizada na
fabricação dos produtos e demais materiais utilizados na
atividade da empresa; V - direcionar os efluentes
domésticos para fossa séptica com sumidouro, de
acordo com a norma técnica NBR – 7229 da ABNT.
Manter em seus arquivos documentação comprobatória
do serviço de limpeza; VI - adotar normas de segurança,
higiene industrial e saúde ocupacional nas áreas da
produção, de armazenamento e expedição; VII –
executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
– PGRS apresentado, contemplando todos os resíduos
(equipamentos defeituosos, estopas, lâmpadas
fluorescentes, papel de escritório, resíduos oleosos
passíveis de serem gerados na manutenção/lubrificação
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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de equipamentos, dentre outros), informando a
quantidade a classe, o local de geração, o
acondicionamento/ armazenamento e a destinação final;
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; IX fornecer obrigatoriamente aos funcionários EPI
(equipamentos de proteção individual) adequado e
compatível com o exercício de suas funções e fiscalizar o
seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 do
Ministério do Trabalho e Emprego; X - mantê-los
atualizados com os respectivos resultados obtidos e
apresentá-los à SEDUR quando da renovação desta
licença: a) o Plano de Emergência Ambiental (PEA); b)
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS),
conforme Lei Estadual n°10431/2006 aprovada pelo
Decreto n° 14024/2012, com o objetivo de fornecer
informações sobre os procedimentos para a redução da
geração de resíduos sólidos visando à minimização e o
controle da geração na fonte; c) Programa de Prevenção
de Risco (PPRA), conforme a Norma nº 09, Norma nº 15 e
outas, visando à preservação da saúde e da integridade
dos trabalhadores, através da antecipação,
reconhecimento, avaliação e controle de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho; XI - 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) realizar treinamento, com
os funcionários para situações de emergência; d) operar
adequadamente as máquinas e equipamentos, da NR 11; XII - apresentar quando da renovação desta licença o
Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro quanto ao
projeto de segurança e combate a incêndio, atestando
que o estabelecimento está em conformidade com as
exigências da Lei Estadual n° 12.929/2013, atualizado;
XIII - 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; XIV - 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;
XV - 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, e adotar medidas de proteção necessária com
colocação de placas de sinalização com informações da
área a ser protegida; XVI – atender rigorosamente as
condicionantes estabelecidas nesta Portaria, e
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o
relatório de cumprimento das condicionantes, junto aos
documentos comprobatórios; XVII – em caso de impacto
negativo ao meio ambiente decorrente da implantação
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e/ou operação da atividade, a empresa estará sujeita às
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento
de suas atividades; XVIII - 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; XIX - 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.4º. 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.º Esta Renovação entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DE CAMAÇARI, EM 09 DE MARÇO 2020.
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE
LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 035/ 2020
10 DE MARÇO DE 2020
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
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RESOLVE:
Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE
IMPLANTAÇÃO, válida pelo prazo de 2(dois) anos, à
empresa LIMEIRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.608.113/0001-70,
com sede na Avenida Vasco da Gama, n° 4615, Rio
Vermelho, Salvador - BA, para continuar a implantação
do empreendimento, do tipo condomínio, denominado
TERRAS ALPHA CAMAÇARI - 03, localizado na Via
Parafuso, BA 535, Km 14,5, Distrito Sede, Camaçari BA, inserido na Zona de Expansão de Comércio e
Serviço - ZECS 2 da Macrozona Urbana da Sede - CAZU-1, conforme PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 de
janeiro de 2008. O empreendimento possui área total
de 458.539,40 m² e é composto de 695 unidades
residenciais, 13 unidades comerciais e serviços, 04
unidades destinadas às áreas comuns, clube portaria e
apoios, 02 unidades de equipamentos de infraestrutura
interna, 01 unidade de equipamento de infraestrutura
externa, totalizando 715 unidades, distribuídas em 44
quadras, sendo a Área de Preservação Permanente APP de 22.604,55m²; área “non aedificandi” de
5.713,22; faixa de domínio da Rodovia de 4.098,47m²;
área para equipamento de infraestrutura externa de
257,25m²; área líquida de 425.865,91m²; área
destinada para clube portaria e apoios de 8.739,99m²;
áreas públicas e de doação de 86.411,07m²; área de
sistema viário de 77.105,55m²; área verde de
69.915,06 m²; área para equipamento de infraestrutura
interna de 694,60m². 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 obra, disciplinando as seguintes ações,
de forma a minimizar os impactos durante a fase de
construção civil: a) armazenar adequadamente os
resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de
obras, para serem coletados pela Limpeza Pública de
Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a
separação sistemática do entulho gerado no canteiro
de obras e destiná-lo à unidade de reaproveitamento,
conforme critério a ser estabelecido pela LIMPEC e
SEDUR; c) é proibido o lançamento de resíduos de
qualquer natureza, nos corpos d´água e/ou em
qualquer outro local não licenciado;
d) atender o estabelecido na 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, sistemas de
tratamento de efluente doméstico e promover a
limpeza dos mesmos, somente com empresas
certificadas;f) destinar o efluente doméstico coletado,
somente para unidades de tratamento licenciada;g)
adquirir substância mineral para construção do
empreendimento, somente proveniente de jazidas
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licenciadas;h) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório
dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI, aos
funcionários da obra, conforme Norma
Regulamentadora - NR 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 Estudo Ambiental
para Atividades de Médio Impacto -EMI, para a
instalação do empreendimento, conforme dispõe o Art.
92 do Decreto nº 14.024/2012 do Regulamento da Lei
n° 10.431/2006;III - implantar: a) projeto paisagístico
na área do empreendimento, priorizando o uso de
espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, de
acordo com termo de referência de arborização
urbana; b) programa de educação ambiental, voltado
para os funcionários da obra, com ênfase na gestão
dos resíduos, priorizando ações de sustentabilidade
ambiental;IV - apresentar à CLA/SEDUR, no prazo de
noventa dias,: a) projeto aprovado pela EMBASA, para
abastecimento de água e esgotamento sanitário;b)
projeto de terraplanagem visando a preservação dos
elementos de composição paisagística;c) projeto de
drenagem de águas pluviais, contemplando redutores
de velocidade;d) Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil
- PCMAT;e) projeto de combate a incêndio aprovado
pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia ou pela
Coordenadoria de Defesa Civil do município;f) estudo
de impacto sócio ambiental, em relação aos corpo
hídricos existentes na área de abrangência do
empreendimento;V - 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;VI manter a sinalização em perfeito estado de
conservação; VII-seguir, rigorosamente, às
recomendações dadas na INEXIGIBILIDADE DE
OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA PARA
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,emitida pelo
Instituto do Meio Ambiente e Recursos HídricosINEMA do Estado da Bahia;VIII - apresentar carta de
viabilidade de uso de vias pelo DERBA e de
intervenções no sistema viário pela SEINFRA; IX garantir a estanqueidade das unidades que compõem
o sistema de esgotamento sanitário; 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
estabelece a legislação vigente; XI- 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; XII - 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 de projeto, nº 039/2015, de 17
de agosto de 2015, emitida através do Processo nº
06.143/2015, de 28 de abril de 2015, por esta SEDUR;
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XIII - seguir as recomendações de viabilidade de
trânsito e transporte e acesso ao empreendimento,
emitidas pela Superintendência do Trânsito e
Transportes - STT; 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 de setembro de 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.4º. 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.º Esta Renovação entra em vigor na data de
sua publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DE CAMAÇARI, EM 10 DE MARÇO 2020.
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE
LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO
REFERENTE À APROVAÇÃO DO PROJETO DE
CONDOMÍNIO URBANÍSTICO DENOMINADO
RESIDENCIAL VILA FLORENÇA, NA FORMA
ABAIXO:
Termo de Acordo e Compromisso referente à
aprovação do CONDÔMINO RESIDENCIAL VILA
FLORENÇA, que entre si fazem, de um lado, o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de
Direito Público Interno, com sede na Rua Francisco
Drumond, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob
nº. 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art.
100 da lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato
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representado pelo Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente, GENIVAL SEIXAS
GRAÇA, através da competência delegada pelo
Decreto de 27 de julho de 2018, doravante
denominado MUNICÍPIO, e, do outro lado
RESIDENCIAL VILA FLORENÇA –
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,
CNPJ 31.385.285/0001-50, neste ato representada
por seu sócio administrador, LEONARDO FERREIRA
DE COSTA LINO, brasileiro, solteiro, empresário,
inscrito no Registro Geral sob nº 1157949720 SSPBA, Cadastro de Pessoa Física nº. 040.068.865-43,
doravante denominada PROPRIETÁRIO, mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o
Município estabelece normas, para implantação do
Projeto Urbanístico e Arquitetônico do Condomínio
RESIDENCIAL VILA FLORENÇA, bem como suas
possíveis ampliações, tendo em vista o constante no
Processo Administrativo nº 2231.22.09.061.2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO
EMPREENDIMENTO
I – Localização: área de 65.762,55m² (sessenta e
cinco mil setecentos e sessenta e dois metros e
cinquenta e cinco decímetros quadrados), sendo
37.247,34 m² (1º Etapa com 149 FIP's) e 28.515,21 m²
(Ampliação com 85 FIP's) situado na Rua Sucupió,
lote 04, 5-C, 5-D e 5-E, no distrito de Abrantes,
Município de Camaçari, Estado da Bahia, destinada
ao empreendimento denominado Condomínio
RESIDENCIAL VILA FLORENÇA.
II – Documentação: o imóvel, no qual o Condomínio
será implantado, foi adquirida pelo PROPRIETÁRIO
por compra feita a FPLUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA em 20/04/2018, ao Sr. LIDIO
PEREIRA FRANCO FILHO, Sr. ANTÔNIO CARLOS
PEREIRA FRANCO E A Sr. JOILMA FREITAS DE
OLIVEIRA em 14/08/2019, encontra-se devidamente
registrado no Cartório de 1º Oficio do Registro de
Imóveis da Comarca de Camaçari – Ba, sob as
matrículas nº 21.026, 21.444 e 22.27.
III – Características gerais do projeto: trata-se de
um Condomínio Urbanístico, sujeito ao regime
instituído nos termos da Constituição Federal (1988);
Lei Federal nº. 4.591/1964; Código Florestal (Lei
Federal nº 4.771/1965) e Resolução CONAMA nº
303/02; Constituição Estadual da Bahia e demais leis
pertinentes; Lei Orgânica do Município, Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano - PDDU (Lei nº
866/2008) e Código Urbanístico e Ambiental (lei nº
913/2008), com 234 FPIs - Frações Ideais Privativas,
guarita, campinho, quadra de areia, clube, quiosque,
piscina e parque infantil, distribuídas segundo plantas
aprovadas na Secretaria de Desenvolvimento Urbano
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e Meio Ambiente – SEDUR.
IV – Frações Ideais Privativas: O condomínio
urbanístico será executado com a implantação de 234
frações ideais privativas, dispostas conforme abaixo:
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V– Sistema viário: A área de sistema viário
compreende o acesso rodoviário a partir da Rua
Sucupió e via de circulação interna, relativa à área
residencial, totalizando 11.475,15 m² (onze mil,
quatrocentos e setenta e cinco e quinze decímetros
quadrados), equivalente a 17,44% (dezessete inteiros
e quarenta e quatro centésimos por cento) da área
total do empreendimento;
VI– Áreas verdes: A área verde interna do
condomínio, com 13.160,83 m² (treze mil, cento e
sessenta e oitenta e três decímetros quadrados),
equivale a 20,00% (vinte por cento) da área líquida do
empreendimento (65.762,55 m²).
CLÁUSULA TERCEIRA – PARÂMETROS DE
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
Os parâmetros urbanísticos incidentes nas frações
ideais deste condomínio, são os indicados a seguir:
I – Recuo frontal: 4,00m (quatro metros).
II – Recuo lateral: 1,50m (um metro e meio) em
apenas uma das laterais, à critério do proprietário,
podendo encostar no outro lado.
III – Recuo de fundo: 2,00m (dois metros).
Fica vedada a construção, ampliação ou alteração das
áreas comuns ou a execução das propostas de
ampliação das unidades residenciais sem prévia e
indispensável aprovação do MUNICÍPIO através dos
devidos alvarás.
CLÁUSULA QUARTA – ESPECIFICAÇÕES E
INFRAESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado,
exclusivamente pelo PROPRIETÁRIO, com piso
intertravado, disposto sobre base de arenoso
compactada;
II – Passeios: os passeios serão executados pelo
PROPRIETÁRIO, com grama e placas de concreto;
III – Rede de distribuição de energia elétrica e
iluminação pública: as unidades serão abastecidas
por rede de energia elétrica e de iluminação pública,
executadas pelo PROPRIETÁRIO, conforme projeto
devidamente aprovado na COELBA;
IV – Rede de abastecimento de água: o
sistema de abastecimento de água potável será
executado pelo PROPRIETÁRIO e contará com rede
de distribuição interna ao condomínio, interligada à
adutora da EMBASA, conforme projeto específico,
ficando a cargo de cada adquirente a ligação de cada
unidade imobiliária;
V – Sistema de esgotamento sanitário: o sistema
interno de esgotamento sanitário do condomínio será
executado pelo PROPRIETÁRIO e será individual por
unidade autônoma com fossa e sumidouro;
VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a
drenagem pluvial será executada exclusivamente pelo
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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PROPRIETÁRIO, conforme projeto aprovado e
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano
– SEDUR, atendendo à contribuição pluvial interna e
também às contribuições externas, provenientes da
sub-bacia, na qual está inserido o empreendimento;
VII – Fechamento: o fechamento do empreendimento
será feito em todo o perímetro da poligonal do
condomínio com mourões de concreto, com arame
farpado ou alvenaria com bloco cerâmico e pilares de
concreto com altura de 2,00m (dois metros).
VIII - Paisagismo: todas as áreas verdes do
condomínio serão urbanizadas, conforme projeto
paisagístico apresentado a esta Secretaria. Serão
plantadas mudas de árvores de espécies nativas ou
adaptadas. As espécies exóticas serão toleradas
apenas quando adaptadas ao ecossistema local.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES
I – O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes,
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:
a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo com
as especificações indicadas nas cláusulas terceira e
quarta do presente Termo de Acordo e Compromisso,
às suas expensas e sob a sua exclusiva
responsabilidade;
c) fazer constar dos instrumentos de alienação das
unidades comercializáveis a obrigação dos
respectivos adquirentes em cumprirem fielmente a
legislação pertinente à matéria;
d) responsabilizar-se pela construção de depósito de
lixo dispostos internamente, ao longo do
empreendimento, para o veículo coletor responsável
pelo recolhimento, de acordo com a viabilidade da
empresa responsável pela limpeza urbana municipal;
e) averbar, em Cartório de Imóveis, área doada à
Prefeitura Municipal de Camaçari, com 13.152,51 m²,
a ser desmembrada da Matrícula nº 26.788, referente
à área remanescente da Fazenda Barbosa, Distrito
Sede, no prazo máximo de 180 dias.
II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e
Compromisso;
b) intervir pelos instrumentos próprios, para o
cumprimento da legislação vigente, em especial a
legislação ambiental;
c) observar, quando da aprovação de projetos de
construção, reforma e ampliação, bem como da
emissão de alvará, se foram atendidas as exigências
estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.
III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se
a:
a) realizar individualmente ou pelo condomínio e às
suas expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas
comuns, colocando-o em depósitos internos de fácil
acesso ao veículo municipal coletor, que recolherá os
resíduos sob responsabilidade do Município;
b) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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Compromisso, especialmente no que tange a
legislação ambiental;
c) cumprir as decisões da assembleia de condomínio,
que defina princípios, normas e posturas próprias, de
acordo com as legislações em vigor e com os
princípios apontados pelas licenças ambientais a que
o empreendimento será submetido;
d)
apresentar para aprovação junto à
Municipalidade, quaisquer projetos arquitetônicos de
construção, reforma ou ampliação, só podendo dar
inicio às respectivas obras, após o recebimento do
alvará de construção correspondente.
CLÁUSULA SEXTA – REGISTRO DO
CONDOMÍNIO
O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de 180 (cento
e oitenta) dias, contados da data do ato de publicação
do decreto correspondente, apresentar ao
MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do Registro
de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari,
relativa ao registro do empreendimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES
A inobservância de qualquer das estipulações
consignadas no presente instrumento, sujeitará o
PROPRIETÁRIO, sem prejuízo de outras
cominações, às multas previstas na legislação.
CLÁUSULA NONA - FORO
O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem assim acordados e compromissados,
assinam este instrumento, em duas vias, com as
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os
seus legais e jurídicos efeitos.
Camaçari, 10 de Março de 2020.
____________________________________________
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE
____________________________________________
RESIDENCIAL VILA FLORENÇA –
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA p/p
LEONARDO FERREIRA DE COSTA LINO
PROPRIETÁRIO
Testemunhas:
1.
CPF nº:
2.
CPF nº:
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que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
Orgânica do Município,
RESOLVE:

SECRETARIA DA INFRAESTRURURA

Art. 1º – Designar a servidora Mary Nadja Alves da Silva,
cargo de enfermeira, matricula nº 7250, para responder pela
Diretoria de Atenção Básica.

ORDEM DE SERVIÇO

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua
assinatura, revogada as disposições em contrário.
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, EM DE 11 DE MARÇO DE 2020.
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

SEDUC

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa
IBS TRANSPORTES EIRELE, CNPJ 17.023.713/000173, a iniciar Lote III – Orla, a prestação de serviços de
manutenção e revitalização de obras em praças e
equipamentos públicos no Município de Camaçari Bahia, conforme termo de subcontratação 446.2/2019.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 04/2020
DE 12 DE MARÇO DE 2020

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, a servidora
Sandra Cristina Cerqueira Reis, Engenheira Civil,
cadastro 83154-2, CREA 22722, CPF 431.810.905-49,
com os poderes e obrigações previstas na Lei Federal
8.666/93 e estipuladas no Contrato, autorizado a emitir
as ordens de serviços parciais.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do
Município e considerando o disposto no art. 67, da
Lei nº 8666/1993:
RESOLVE

Camaçari, 14 de fevereiro de 2020
Ciente
Joselene Cardim Barbosa Souza
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

SESAU

Aildo Ferreira Souza
IBS TRANSPORTES EIRELE

SECRETARIA DA SAÚDE

Art. 1º – Fica designado o servidor JOSÉ LIMA DE
BRITO, cadastro nº 39371, para responder pelo
expediente de Fiscal de Contrato, referente ao
Contrato nº 0366/2019, celebrado entre a Prefeitura
de Camaçari e a Associação Cultural Bamuca, para
prestação de serviços relacionados a fanfarra e
bandas marciais mediante o Projeto “Mais Música
na Escola”.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº. 008/2020
DE 11 DE MARÇO DE 2020

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 12 DE
MARÇO DE 2020.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação
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PORTARIA Nº 05/2020
DE 12 DE MARÇO DE 2020
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do
Município e considerando o disposto no art. 67, da
Lei nº 8666/1993:
RESOLVE
Art. 1º – Fica designado o servidor JOSÉ LIMA DE
BRITO, cadastro nº 39371, para responder pelo
expediente de Fiscal de Contrato, referente ao
Contrato nº 0367/2019, celebrado entre a Prefeitura
de Camaçari e a Associação Cultural Fanfarra
Municipal Popular de Abrantes - FAMPA, para
prestação de serviços relacionados a fanfarra e
bandas marciais mediante o Projeto “Mais Música
na Escola”.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 12 DE
MARÇO DE 2020.
Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

PORTARIA Nº 06/2020
DE 12 DE MARÇO DE 2020
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do
Município e considerando o disposto no art. 67, da
Lei nº 8666/1993:
RESOLVE
Art. 1º – Fica designado o servidor JOSÉ LIMA DE
BRITO, cadastro nº 39371, para responder pelo
expediente de Fiscal de Contrato, referente ao
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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Contrato nº 0368/2019, celebrado entre a Prefeitura
de Camaçari e a Associação Social e Cultural
Paraíso - FAMPOP, para prestação de serviços
relacionados a fanfarra e bandas marciais mediante
o Projeto “Mais Música na Escola”.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 12 DE
MARÇO DE 2020.
Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

PORTARIA Nº 07 /2020
DE 12 DE MARÇO DE 2020
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do
Município e considerando o disposto no art. 67, da
Lei nº 8666/1993:
RESOLVE
Art. 1º – Fica designado o servidor JOSÉ LIMA DE
BRITO, cadastro nº 39371, para responder pelo
expediente de Fiscal de Contrato, referente ao
Contrato nº 0370/2019, celebrado entre a Prefeitura
de Camaçari e a Sociedade Cultural Fanfarra
Estudantil de Vila de Abrantes - FANESVA, para
prestação de serviços relacionados a fanfarra e
bandas marciais mediante o Projeto “Mais Música
na Escola”.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 12 DE
MARÇO DE 2020.
Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.03.16 15:45:44 -03'00'

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
16 de Março de 2020 - Ano XVII
Nº 1372 - 2º Caderno - Pagina. 15 de 18

PORTARIA Nº 08/2020
DE 12 DE MARÇO DE 2020

EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
Orgânica do Município e considerando o disposto no art. 67,
da Lei nº 8666/1993:

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Art. 1º – Fica designado o servidor JOSÉ LIMA DE BRITO,
cadastro nº 39371, para responder pelo expediente de
Fiscal de Contrato, referente ao Contrato nº 0371/2019,
celebrado entre a Prefeitura de Camaçari e a Associação
Cultural Fanfarra Estudantil de Parafuso - FANESP, para
prestação de serviços relacionados a fanfarra e bandas
marciais mediante o Projeto “Mais Música na Escola”.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 12 DE MARÇO DE
2020.
Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

PORTARIA Nº 09/2020
DE 12 DE MARÇO DE 2020
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição
Federal e pela Lei Orgânica do Município e considerando
o disposto no art. 67, da Lei nº 8666/1993:
RESOLVE
Art. 1º – Fica designado o servidor JOSÉ LIMA DE
BRITO, cadastro nº 39371, para responder pelo
expediente de Fiscal de Contrato, referente ao Contrato
nº 0369/2019, celebrado entre a Prefeitura de Camaçari e
a Associação Cultural Banda Marcial Estudantil de
Camaçari, para prestação de serviços relacionados a
fanfarra e bandas marciais mediante o Projeto “Mais
Música na Escola”.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 12 DE MARÇO DE
2020.
Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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RESOLVE

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
004/2016. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA CLINICA DE
FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA. DO OBJETO: Este
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a clausula
Terceira do contrato n°004/2016; DO PRAZO: o contrato
descrito na clausula anterior fica prorrogado por mais 12
(doze) meses, de modo que , a partir de 12 de janeiro de
2020, passara a viger até 12 de janeiro de 2021. DO
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o
preço, no valor global de R$ 2.794.389,60 (Dois milhões,
setecentos e noventa e quatro mil , trezentos e oitenta e
nove reais e sessenta centavos), o qual permanece
inalterado, não sendo devido qualquer reajuste durante o
prazo de vigência especificado na Clausula 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 4023; elemento de
despensa 33903900 e fontes 0114000 e 6102000. DA
RATIFICAÇÃO: permanecem inalteradas e em pleno
vigor, as clausulas e disposições do contrato originário
não modificadas por este instrumento. DA
ASSINATURA: CAMAÇARI-BA, 11 DE Dezembro de
2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS.MUNICIPIO.
EMPRESA CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA
LTDA. CONTRATADA.

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0045/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL AVISO DE ABERTURA – Objeto: Registro de Preços
para aquisição de medicamentos diversos e bloqueador
solar, devido à necessidade da continuidade das ações
em saúde. Acolhimento: 26/03/2020 a partir das
09h00min; Abertura: 27/03/2020, às 08h00min;
Disputa: 27/03/2020, às 14h00min. (Horário Brasília)
Edital/Informações: Edital/Informações:
www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 –
Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.03.16 15:46:09 -03'00'

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

TERMO DE REVOGAÇÃO
O SECRETÁRIO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o disposto no art. 49, da Lei no 8.666/93,
resolve REVOGAR o PREGÃO No 037/2019 (PRESENCIAL) –
COMPEL, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para a contratação de bandas, artistas e grupos
musicais, de reconhecida notoriedade local para os festejos de
Arembepe nos dias 20, 21, 22 e 23 de março. 13/03/2020.
JOSÉ GAMA NEVES – Secretário de Governo.

HOMOLOGAÇÃO E ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da
Administração do Município de Camaçari, no uso de suas
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 269/2019
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de preço
para aquisição de material de consumo (açúcar) para futuras
contratações de acordo com a necessidade e conveniência da
administração municipal. LOTE 01: VALOR GLOBAL: R$
163.905,56 (cento e sessenta e três mil novecentos e cinco
reais e cinquenta e seis centavos); PROMINENTE
FORNECEDOR: LITORAL NORTE COMERCIO DE
P R O D U T O S A L I M E N T I C I O S LT D A . D ATA D A
HOMOLOGAÇÃO: 16/03/2020. HELDER ALMEIDA DE
SOUZA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0136/2020 – PREGÃO
Nº 269/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Registro
de preço para aquisição de material de consumo (açúcar) para
futuras contratações de acordo com a necessidade e
conveniência da administração municipal PROMINENTE
FORNECEDOR: LITORAL NORTE COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. R$ LOTE 01: VALOR
GLOBAL: R$ 163.905,56 (cento e sessenta e três mil
novecentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos),
conforme descrito abaixo:
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DATA DA ASSINATURA: 16/03/2020. HELDER
ALMEIDA DE SOUZA
– SECRETÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO.
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INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 17/2020
DE 16 DE MARÇO DE 2020
“Institui o Plano de Contingência no âmbito do
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal
– ISSM em razão da declaração de pandemia
ocasionada pelo Coronavirus (COVID-19).”
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, DO
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, em especial das especificadas nos
termos da Lei Municipal nº 997/2009 e do Regimento Interno
do ISSM;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial
Coronavírus (COVID-19) como pandemia significa o risco
potencial de a doença infecciosa atingir a população
mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que
já tenham sido identificadas como de transmissão interna,
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação
de infecção e transmissão local e preservar a saúde dos
segurados, servidores e demais integrantes do ISSM;
CONSIDERANDO que as pessoas idosas são as mais
afetadas pelo Coronavirus e que este é o público alvo do
ISSM, impondo-se cuidados extras para evitar a
propagação do vírus;
CONSIDERANDO as medidas que já foram adotas por
outros órgãos da Administração Pública, especialmente
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social e pela
Prefeitura Municipal de Camaçari;
CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene
básicos aliado com a ampliação de rotinas de limpeza em
áreas de circulação podem reduzir o potencial do contágio,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica suspenso o atendimento ao público no âmbito
do ISSM, inclusive os recadastramentos mensais, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, que poderá ser prorrogado,
observadas as seguintes disposições:
I – Os aposentados e pensionistas com data de aniversário
nos meses de fevereiro e março que ainda não se
recadastraram terão mantidos o pagamento dos seus
benefícios independentemente da realização do
recadastramento dentro do prazo legal;
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II – Os aposentados e pensionistas com data de aniversário
no mês abril ou até o mês de vigência da suspensão também
terão mantidos o pagamento dos seus benefícios
independentemente da realização do recadastramento
dentro do prazo legal;

PARÁGRAFO ÚNICO. Nas hipóteses previstas nos incisos
II e III deste artigo, a medida de isolamento se estende para
os contatos domiciliares e será suspensa com o descarte
laboratorial do caso ou ao término de 14 (quatorze) dias de
isolamento.

III – Após o prazo de suspensão do atendimento, os
aposentados e pensionistas terão 60 (sessenta dias) para
realizarem o devido recadastramento, sendo que somente
caso desrespeitado este prazo haverá a suspensão do
pagamento dos benefícios.

Art. 6º. Os servidores do ISSM integrantes de grupo de risco
(idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas préexistentes e que tenham recomendação médica para tanto)
deverão passar a exercer suas atividades laborais em
regime de teletrabalho, ficando a Diretoria Administrativa
responsável pela adoção das medidas necessárias a
viabilização desta orientação.

Parágrafo Único: As solicitações que não puderem ser
atendidas de imediato serão respondidas formalmente pelo
mesmo meio em que foram formalizadas no prazo de 48h
(quarenta e oito horas), ficando a Ouvidoria do ISSM
responsável por manter o controle de todos os atendimentos
realizados no período, com o devido registro do tipo de
solicitação e a resposta enviada.
Art. 3º. Qualquer solicitação de benefício, cópia de
processo, protocolo de requerimento, apresentação de
defesa, recursos ou qualquer outra solicitação poderá ser
realizada formalmente pelo e-mail ouvidoria.issm@
camacari.ba.gov.br, e será respondida no prazo de 48h
(quarenta e oito horas) pela equipe responsável, com o
devido registro por e-mail, a qual poderá, excepcionalmente,
agendar atendimento presencial na hipótese em que o
mesmo seja estritamente necessário.
Art. 4º. Os servidores que tiverem sintomas ou contato
confirmado com alguma pessoa que tenha suspeita de
infecção pelo coronavirus (COVID-19) não deverão
comparecer ao ISSM para trabalhar, comunicando a
situação ao seu superior imediato e à área de Gestão de
Pessoas, realizando suas atividades de forma remota, caso
possível, pelo período de 14 (quatorze) dias ou descarte
laboratorial do caso.
Art. 5º. Recomenda-se aos servidores do ISSM que em
retorno de viagens internacionais, em especial atenção para
aquelas localidades com transmissão sustentada do vírus, o
cumprimento das seguintes medidas:
I – Para as pessoas sem sintomas respiratórios, permanecer
em isolamento domiciliar (auto isolamento) por 07 (sete)
dias;
II – Para pessoas com sintomas respiratórios leves,
comunicar a Vigilância Sanitária do Município a fim de ser
orientado sobre providências mais específicas, utilizandose dos telefones (71) 3644-5758 / 3644-5755, além de
comunicar a área de Gestão de Pessoas do ISSM;
III – No surgimento de febre, associada a sintomas
respiratórios intensos, a exemplo de tosse e dificuldade de
respirar, buscar atendimento nas unidades de urgência e
emergência.
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Art. 7º. Ficam suspensos os eventos previstos para o dia
17/03/2020 (Conheça o ISSM) e os dias 18/03/2020 e
19/03/2020 (Programa de Preparo para Aposentadoria), os
quais serão reagendados oportunamente.
Art. 8º. A Diretoria Administrativa deverá determinar o
aumento da frequência de limpeza dos banheiros,
corrimãos, portas, maçanetas e móveis dos ambientes
comuns do ISSM, além de providenciar a aquisição e
instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas de
circulação e no acesso às salas.
Art. 9º. A Coordenação de Comunicação e Ouvidoria deverá
organizar campanhas de conscientização dos riscos e das
medidas de higiene necessárias para evitar o contágio pelo
COVID-19, além de adotar as medidas necessárias à
divulgação da presente Portaria.
Art. 10. A presente Portaria entra em vigor na presente data,
revogando-se disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
CAMAÇARI, EM 16 DE MARÇO DE 2020.

LIMPEC

Art. 2º. O atendimento ao público externo no âmbito do
ISSM passará, no prazo de vigência da suspensão prevista
no artigo anterior, a ser realizado de forma virtual, mediante
os seguintes canais: Atendimento geral: (71) 3621-6632 ou
(71) 3621-6762; Diretoria de Previdência: (71) 3621-6687 ou
(71) 3621-6658; Whatsapp (71) 98241-6829 e e-mail:
ouvidoria.issm @camacari.ba.gov.br .

LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI

ABERTURA DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 002/2020
(PRESENCIAL) – LIMPEC – LIMPEZA PUBLICA DE
CAMAÇARI. Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de materiais de limpeza, para
serem utilizados pelas unidades administrativas da
LIMPEC. Abertura: 26/03/2020 às 09h00min –
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br.
Tel.: (71) 3622-8458/3621-6880. Aricele Guimarães
Machado Oliveira – Pregoeira da CPL.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.03.16 15:47:03 -03'00'
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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