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atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº. 
989/2009, e o teor do Processo Administrativo nº 
01450.18.08.421.2019, de 28 de fevereiro de 2019,

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 989/2009 
dispõe sobre o Plano de Incentivos Fiscais a Projetos 
Habitacionais Populares, vinculado ao Programa Federal 
“Minha Casa, Minha Vida”;

CONSIDERANDO que conforme o art. 1º da Lei 
Municipal nº 989/2009, fica a Prefeitura Municipal de 
Camaçari, através de seu Poder Executivo, autorizada a 
conceder isenção fiscal de impostos, taxas e 
emolumentos aos empreendimentos habitacionais 
voltados ao Programa “Minha Casa, Minha Vida” do 
Governo Federal, instituído pela Medida Provisória nº 
459, de 25 de março de 2009;

CONSIDERANDO que o §1º do art. 1º da Lei Municipal nº 
989/2009 prevê que as empresas que participarem do 
Programa “Minha Casa, Minha Vida” terão isenção do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 
nos serviços relacionados à elaboração e implantação 
dos projetos; do Imposto Predial e Territorial Urbano – 
IPTU sobre os imóveis onde se realizarão os 
empreendimentos durante o período de obras, e redução 
de 50% do ITIV na aquisição da área utilizada para 
construção das habitações;

C O N S I D E R A N D O  q u e  a  e m p r e s a  A M 1  
CONSTRUTORA LTDA  requereu os benefícios 
previstos na Lei Municipal nº 989/2009, referente ao 
e m p r e e n d i m e n t o  r e s i d e n c i a l  d e n o m i n a d o  
“RESIDENCIAL HAVANA”, contendo 88 (oitenta e oito) 
unidades, empreendimento este vinculado ao Programa 
Federal “Minha Casa, Minha Vida”.                                     
 

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, Imposto Predial 
e Territorial Urbano – IPTU e Imposto Sobre a 
Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITIV à 
empresa AM1 CONSTRUTORA LTDA., com sede na Av. 
Jorge Amado, nº 100, Sala 322, Shopping Open Center, 
Nova Vitória, Camaçari - Bahia, CEP. 41.802-906, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 08.687.086/0001-84, CGA nº 
1 7 0 2 6 0 0 1 ,  e x c l u s i v a m e n t e  r e f e r e n t e  a o  
e m p r e e n d i m e n t o  i m o b i l i á r i o  d e n o m i n a d o  
“RESIDENCIAL HAVANA”, inscrições imobiliárias: 
0002040246, 0002040251, 0002040252, 0002040253, 
0002040254, 0002040255, 0002040256, 0002040257, 
0002040258, 0002040259, 0002040260, 0002040261, 

PORTARIA Nº 07/2020
19 DE JUNHO DE 2020

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

RESOLVE

Suspender a partir de 19/06/2020 o gozo das férias 
concedidas no mês de junho de 2020, a servidora 
PATRÍCIA LEÃO CHAVES, matrícula nº 63944, 
ocupante do cargo de Procurador do Município, lotada na 
Procuradoria-Geral do Município – PGM, referente ao 
período aquisitivo de 09 de março de 2019 a 08 de março 
de 2020, para fruição em data oportuna, a ser fixada por 
essa Procuradoria.

PUBLIQUE E CUMPRA-SE. 

BRUNO NOVA                             
Procurador-Geral do Município

PORTARIA Nº 036/2020
DE 22 DE JUNHO DE 2020

Concede isenção de tributos da 
competência Municipal à empresa AM1 
CONSTRUTORA LTDA, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
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0002040262, 0002040263, 0002040264, 0002040265, 
0002040266, 0002040267, 0002040268, 0002040269, 
0002040270, 0002040271, 0002040272, 0002040273, 
0002040274, 0002040275, 0002040276, 0002040277, 
0002040278, 0002040279, 0002040280, 0002040281, 
0002040282, 0002040283, 0002040284, 0002040285, 
0002040286, 0002040287, 0002040288, 0002040289, 
0002040290, 0002040291, 0002040292, 0002040293, 
0002040294, 0002040295, 0002040296, 0002040297, 
000204029, 0002040299, 0002040300, 0002040301, 
0002040302, 0002040303, 0002040304, 0002040305, 
0002040306, 0002040307, 0002040308, 0002040309, 
0002040310, 0002040311, 0002040312, 0002040313, 
0002040314, 0002040315, 0002040316, 0002040317, 
0002040318, 0002040319, 0002040320, 0002040321, 
0002040322, 0002040323, 0002040324, 0002040325, 
0002040326, 0002040327, 0002040328, 0002040329, 
0002040330, 0002040331, 0002040332, 0002040333, 
0002040334, 0002040335, 0002040336, 0002040337 e 
0002040351, conforme permissivo legal previsto na Lei 
nº. 989/2009, observando-se que:

I – Os benefícios ora concedidos vigorarão durante a fase 
de execução das obras vinculadas ao Programa a que se 
refere à Lei 989/2009, no prazo de vigência do contrato 
firmado com a Caixa Econômica Federal, no prazo de 36 
(trinta e seis) meses, com início em 01/11/2018, data 
de assinatura do contrato, conforme orienta o Parecer 
Normativo PGMC nº 04/2019, não podendo em nenhuma 
hipótese, ultrapassar o prazo firmado no contrato com a 
Caixa Econômica Federal. 

II – A isenção do ISS prevista na Lei 989/2009 abrange os 
serviços descritos no item 7.02 da Lista de Serviços 
anexa à Lei nº 1.039/2009;

III – A isenção do imposto Sobre a Transmissão Inter 
Vivos de Bens Imóveis – ITIV na aquisição do imóvel será 
destinado à construção de empreendimentos vinculados 
ao Programa Minha Casa Minha Vida ou na transmissão 
da propriedade definitiva do imóvel ao beneficiário do 
programa habitacional, no percentual de 50% (cinquenta 
por cento).

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida, 
especialmente a falta de regularidade fiscal da empresa 
interessada junto a Fazenda pública Municipal, e/ou se 
houver comprovado dolo, fraude, má fé o qualquer outro 
tipo de meio ilícito que tenha resultado na efetivação da 
concessão deste benefício tributário, elencados no art. 
52 da Lei nº. 1039/2009.    

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 22 DE JUNHO DE 2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA N.º 052/2020
18 DE MAIO DE 2020

“Retificação da Portaria de nº. 039/2018, 
de 23 de   março de 2018, referente ao 
P r o c e s s o   A d m i n i s t r a t i v o  N º  
0211.22.09.746.2018, de 01 de  fevereiro 
de 2018, na forma que indica”. 

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
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 
00406.22.09.151.2020, de 18 fevereiro de 2020, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes, 

RESOLVE: Art. 1° - Retificação da RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO, válida pelo 
prazo de 4 (quatro) anos à PRODUMASTER 
NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
COMPOSTOS PLÁSTICOS LTDA, de Portaria de nº. 
039/2019 de 23 março de 2018, publicado no Diário 
Oficial de Camaçari de 23 de março de 2018, do referente 
processo.

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º -  Conceder 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, [...], à PRODUMASTER NORDESTE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPOSTOS 
PLÁSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 
05.695.884/0001-60, com sede na Rua H, s/n, Quadra H, 
Lote 01, Loteamento Poloplast, Distrito Sede, 
Camaçari/BA, coordenadas UTM 575.852 E/8.596.387 
S, inserido na poligonal da Zona de Transformação de 
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, para o 
funcionamento da atividade de produção de 
5.416,66t/mês de compostos plásticos e aditivos para 
indústria de transformação plástica, com área total 
13.520m². [...]”. 

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO, [...], à 
PRODUMASTER NORDESTE INDÚSTRIA E 
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COMÉRCIO DE COMPOSTOS PLÁSTICOS LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 05.695.884/0001-60, com sede 
na Rua B4, s/n, Quadra H, Lotes 01 e 02, Loteamento 
Poloplast, Distrito Sede, Camaçari/BA, coordenadas 
UTM 575.852 E/8.596.387 S, inserido na poligonal da 
Zona de Transformação de 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, para o funcionamento da atividade de 
produção de 5.416,66t/mês de compostos plásticos e 
aditivos para indústria de transformação plástica, com 
área total 13.520m². [...]”. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

G A B I N E T E  D O  S E C R E T A R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA N.º 053/2020
18 DE MAIO 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 00938.22.09.828.2019, de 06 de maio 
de 2019, 

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado POSTO DE COMBUSTÍVEIS BUSCA VIDA 
LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 28.315.993/0001-00, com 
sede na Rodovia BA-099, km 10, n° 27, Loteamento 
Jardim Flamboyants, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, 
nas coordenadas UTM 577.309 E / 8.578.112 S, inserido 
na poligonal da Zona de Ocupação Consolidada – 
ZOCON 2, Macrozona AB-ZU.2, conforme Lei Municipal 
n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, 
de 03 de setembro de 2008, e na poligonal da Zona de 
Ocupação Controlada – ZOC da APA Joanes Ipitanga, 
conforme Resolução CEPRAM n° 2.974, de 24 de maio 
de 2002, para o funcionamento da atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, 

com capacidade de armazenamento de combustíveis 
líquidos de 90 m³, com comércio de óleo lubrificante, 
numa área total do terreno de 4.100,00 m² e área 
construída de 587,54 m². Esta Licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar 
anualmente à CLA/SEDUR, acompanhado das 
conclusões e recomendações dos parâmetros 
analisados, Relatório de Monitoramento: a) do solo e 
lençol freático, comtemplando análises químicas de 
BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos), TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), além de COV 
(Compostos Orgânicos Voláteis), óleos e graxas e, 
quando couber, análises de PAH (Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos); b) dos efluentes destinados às 
caixas separadora água/óleo, contemplando análises 
químicas em dois pontos, antes e depois do tratamento, 
utilizando os parâmetros pH, DQO, óleos e graxas, 
sólidos em suspensão e materiais sedimentáveis, 
comprovando a eficiência do sistema; II - operar a 
unidade conforme o disposto nas Normas Técnicas da 
ABNT para postos de combustíveis e resoluções da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), dentre outros, para sistema de 
abastecimento seguir as recomendações contidas na 
ABNT NBR 13.786:2005 que define critérios para 
operação; III - apresentar à SEDUR, no prazo de 30 
(trinta) dias, planta do sistema de coleta e tratamento de 
efluentes domésticos e dos efluentes contaminados 
gerados no pátio de combustíveis, adequando o 
lançamento de efluentes da caixa separadora água óleo 
no sumidouro, conforme ABNT NBR 10844:1989; IV - 
apresentar os resultados obtidos: a) Programa de 
Educação Ambiental, 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; b) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme 
Lei Estadual n° 12.932/2014, com o objetivo de fornecer 
informações sobre os procedimentos para a redução da 
geração de resíduos sólidos, abrangendo as etapas 
referentes à minimização da geração, reutilização e 
reciclagem; c) Programa de Gerenciamento de Risco 
(PGR), conforme norma técnica aprovada pela 
Resolução Cepram nº 4.578/2017, com o objetivo de 
proteger os funcionários, o público em geral, o meio 
ambiente e as instalações, evitando a interrupção do 
processo; V - apresentar quando da renovação desta 
licença: a) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo da promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o Programas 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) implantado e 
executado; b) laudos dos testes de estanqueidade dos 
tanques subterrâneos, em conformidade com a NBR 
13.784:2014 da ABNT; c) comprovante de registro no 
CEAPD do INEMA/BA e comprovantes da TCFA do 
IBAMA/MMA; VI - atender ao disposto na Resolução 
CONAMA nº 362 de 2005, alterada pela Resolução 
CONAMA nº 450 de 2012, quanto aos resíduos de óleo 
lubrificante usado ou contaminado; VII - manter em 
condições adequadas de funcionamento: a) os 
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equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, derramamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações; b) a 
caixa separadora água/óleo e conjunto de canaletas, 
devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado, e manter os arquivos de 
limpeza para fins de fiscalização; c) o sistema de 
segurança contra incêndio e pânico, devendo ser 
periodicamente atualizado; VIII - manter e sempre 
atualizar: a) os relatórios de manutenção preventiva nos 
equipamentos quanto a inspeção da integridade física e 
estanqueidade dos tanques e linhas; b) os programas 
coletivos relacionados à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do tempo 
de exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual; IX - direcionar adequadamente: a) o efluente 
da caixa separadora água/óleo devendo ser direcionado 
para  sumidouro ou rede coletora pública de 
esgotamento sanitário; b) é vedado o lançamento de 
efluentes mesmo que tratado em corpos hídricos sem 
autorização do órgão ambiental competente; c) é vedada 
quaisquer interligações com outras instalações prediais 
do sistema de águas pluviais, a instalação predial de 
águas pluviais se destina exclusivamente ao 
recolhimento e condução das águas pluviais, conforme 
ABNT NBR 10844:1989;  X - encaminhar o esgoto 
doméstico para fossa séptica com sumidouro, de acordo 
com a ABNT NBR 7229:1993 Versão Corrigida: 1997, 
mantendo os registros de limpeza para fins de 
fiscalização; XI - armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes reservados (coleta seletiva) e em área 
coberta, encaminhando os resíduos domésticos para 
reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal, e 
enviando para tratamento e/ou disposição em 
instalações devidamente licenciadas, os resíduos 
perigosos gerados; XII - em caso de vazamentos, 
interditar imediatamente a operação dos tanques 
subterrâneos, as operações de retirada e destinação dos 
tanques deverão se dar de acordo com a ABNT NRB 
14.973:2010, e a destinação final deverá estar de acordo 
com as normas ambientais vigentes; XIII - em caso de 
acidentes ambientais decorrentes das atividades, 
comunicar de imediato à SEDUR e, apresentar o Plano 
de Remediação para as áreas contaminadas, 
contemplando objetivos, metodologias a serem 
aplicadas, resultados esperados e cronogramas de 
implementação das ações;  XIV - apresentar à SEDUR o 
Relatório de Auto-Avaliação para o Licenciamento 
Ambiental (ALA), quando da renovação desta licença 
ambiental; XV - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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

 

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
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.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA N.º 054/2020
18 DE MAIO 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 01863.22.09.828.2019, de 21 de 
agosto de 2019, 

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado POSTO KALILANDIA LTDA (POSTO 
OUTLET), inscrito no CNPJ sob nº 15.151.046/0025-56, 
com sede na Rua do Barro Vermelho, n° 3, Vila de 
Abrantes,  Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, nas 
coordenadas UTM 579.282 E / 8.581.590 S,  inserido na 
poligonal da Zona de Expansão Controlada – ZEC 5 e 
Zona de Expansão, Comércio e Serviços – ZECS 1, 
Macrozona AB-ZU.2, conforme Lei Municipal n° 866, de 
11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, e na poligonal da Zona de Ocupação 
Controlada  ZOC V da APA Joanes Ipitanga, conforme 
Resolução Cepram n° 2.974 de 24 de maio de 2002, para 
o funcionamento da atividade de comércio varejista de 
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combustíveis para veículos automotores, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 
de 90 m³, com comércio de óleo lubrificante e loja de 
conveniência, numa área total do terreno de 5.000,00 m² 
e área construída de 666,42 m². Esta Licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a 
unidade conforme o disposto nas Normas Técnicas da 
ABNT para postos de combustíveis e resoluções da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), dentre outros, para sistema de 
abastecimento seguir as recomendações contidas na 
ABNT NBR 13.786:2014 que define critérios para 
operação; II - apresentar anualmente à CLA/SEDUR, 
acompanhado das conclusões e recomendações dos 
parâmetros analisados, Relatório de Monitoramento: a) 
do solo e lençol freático, comtemplando análises 
químicas de BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e 
Xilenos), TPH (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), além 
de COV (Compostos Orgânicos Voláteis), óleos e graxas 
e, quando couber, análises de PAH (Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos); b) dos efluentes destinados às 
caixas separadora água/óleo, contemplando análises 
químicas em dois pontos, antes e depois do tratamento, 
utilizando os parâmetros pH, DQO, óleos e graxas, 
sólidos em suspensão e materiais sedimentáveis, 
comprovando a eficiência do sistema; III - apresentar à 
SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, planta do sistema de 
coleta e tratamento de efluentes domésticos e efluentes 
contaminados gerados no pátio de combustíveis, 
adequando o lançamento de efluentes da fossa séptica e 
da caixa separadora água óleo no sumidouro, conforme 
ABNT NBR 10844:1989; IV - implementar e apresentar 
os resultados obtidos: a) Programa de Educação 
Ambiental, 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; b) Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS), conforme Lei Estadual n° 
12.932/2014, com o objetivo de fornecer informações 
sobre os procedimentos para a redução da geração de 
resíduos sólidos, abrangendo as etapas referentes à 
minimização da geração, reutilização e reciclagem; V - 
apresentar quando da renovação desta licença:  a) 
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), conforme 
norma técnica aprovada pela Resolução Cepram nº 
4.578/2017, com o objetivo de proteger os funcionários, o 
público em geral, o meio ambiente e as instalações, 
evitando a interrupção do processo; b) Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
conforme os requisitos estabelecidos na NR 7, com o 
objetivo da promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores, devendo está 
articulado com o Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) apresentado; c) laudos dos testes de 
estanqueidade dos tanques subterrâneos, em 
conformidade com a NBR 13.784:2014 da ABNT; VI - 
atender ao disposto na Resolução CONAMA nº 362 de 
2005, alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012, 
quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado; VII - manter em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
de tecção  e  p ro teção  con t ra  vazamen tos ,  
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 

tanques subterrâneos e tubulações; b) a caixa 
separadora água/óleo e conjunto de canaletas, devendo 
ser coletado periodicamente o óleo devidamente 
acondicionado, e manter os arquivos de limpeza para fins 
de fiscalização; c) o sistema de segurança contra 
incêndio e pânico, devendo ser periodicamente 
atualizado; VIII - manter e sempre atualizar: a) os 
relatórios de manutenção preventiva nos equipamentos 
quanto a inspeção da integridade física e estanqueidade 
dos tanques e linhas; b) os programas coletivos 
relacionados à saúde e à segurança dos trabalhadores, 
priorizando sempre a eliminação e controle da fonte de 
risco, incluindo diminuição do tempo de exposição e 
utilização de equipamentos de proteção individual; IX - 
direcionar adequadamente: a) o efluente da caixa 
separadora água/óleo devendo ser direcionado para  
sumidouro ou rede coletora pública de esgotamento 
sanitário; b) é vedado o lançamento de efluentes mesmo 
que tratado em corpos hídricos sem autorização do órgão 
ambiental competente; c) é vedada quaisquer 
interligações com outras instalações prediais do sistema 
de águas pluviais, a instalação predial de águas pluviais 
se destina exclusivamente ao recolhimento e condução 
das águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989;  X 
- armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
reservados (coleta seletiva) e em área coberta, 
encaminhando os resíduos domésticos para reciclagem 
através de empresas licenciadas ou recolhimento pelo 
serviço de limpeza pública municipal, e enviando para 
tratamento e/ou disposição em instalações devidamente 
licenciadas, os resíduos perigosos gerados; XI - 
apresentar Outorga de direito de uso de recursos hídricos 
referente à captação de água de poço tubular para 
consumo; XII - em caso de vazamentos, interditar 
imediatamente a operação dos tanques subterrâneos, as 
operações de retirada e destinação dos tanques deverão 
se dar de acordo com a ABNT NBR 14.973:2010, e a 
destinação final deverá estar de acordo com as normas 
ambientais vigentes; XIII - em caso de acidentes 
ambientais decorrentes das atividades, comunicar de 
imediato à SEDUR e, apresentar o Plano de Remediação 
para as áreas contaminadas, contemplando objetivos, 
metodologias a serem aplicadas, resultados esperados e 
cronogramas de implementação das ações;  XIV - 
quando da fase de ALVARÁ DE HABITE-SE, o 
interessado deverá apresentar à SEDUR relatório de 
cumprimento de condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria; XV - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA N.º 055/2020
18 DE MAIO 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 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
00296.22.09.461.2020, de 05 de fevereiro de 2020, 

RESOLVE:

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 GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 17.692.901/0008-60, com sede 
na Via Parafuso (BA-535), km 13/14, Lote 03, Polo 
Logístico, Distrito Sede, Camaçari/BA, nas coordenadas 
UTM 574.637 E; 8.591.538 S, 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, Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, para a continuidade do 
funcionamento da atividade de fabricação de 
aerogeradores destinados para parques eólicos, com 
capacidade produtiva de 550 unidades/ano, utilizando 
chapas de aço, peças em ferro fundido, componentes 
elétricos e mecânicos, cabos e cobertura em fibra, numa 
área total de 49.861,72 m², área construída de 16.133,50 
m². 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) Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS), conforme os requisitos da Lei Estadual 
12.932/2014 que dispõe sobre princípios, objetivos, 
diretrizes e instrumentos da Política Estadual de 
Resíduos Sólidos, e estabelece normas relativas à 
gestão e ao gerenciamento integrado 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 da Política Estadual de 
Educação  Amb ien ta l ,  que  fundamen tou  a  
implementação do Programa Estadual Educação 
Ambiental, 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; III - revisar periodicamente: a) 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
implantado e executado; b) Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme os 
requisitos estabelecidos na NR-7; c) Plano de 
Contingência da empresa, com as ações necessárias às 
respostas de controle e combate às ocorrências 
anormais; IV – elaborar e apresentar à SEDUR: a)  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 contingenciar/mitigar os 
incidentes; b) 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; V - 
manter regularizados o Cadastro Estadual de Atividades 
Potencialmente Degradadoras (CEAPD) e o Cadastro 
Técnico Federal (CTF); VI - 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; VII - 
fomentar periodicamente junto aos funcionários, a 
realização de programas de 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 desta licença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos;  VIII - 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;  d) manter o 
controle do nível de ruídos, observando a NR-15; IX - 
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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; X - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
reservada (coleta seletiva), 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); XI -  garantir a 
estanqueidade do sistema de esgotamento sanitário e 
realizar limpezas periódicas do sistema de captação de 
águas pluviais, dando a disposição final ambientalmente 
adequada; XII - manter, no local do empreendimento, 
cópia das autorizações para realizar a supressão de 
vegetação nativa ou outorga de direitos dos recursos 
hídricos ou declaração de dispensa, quando couber, 
assim como cópia desta autorização, à disposição da 
fiscalização dos órgãos dos ambientais; XIII - 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; XIV - atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste município; XV - respeitar as áreas 
protegidas existentes, conforme definidas em legislação 
específica, mantendo as distâncias mínimas legais em 
relação a qualquer ocupação nestas áreas; XVI - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos 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 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 das 
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 licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.
Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 057/2020
18 DE MAIO 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 e pelo o que confere a Lei Municipal 
nº913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 
de janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
nº4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº02892.22.09.841.2019, de 10 de 
dezembro de 2019,

RESOLVE

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3(três) anos, à 
empresa CRX MINERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, 
inscrita no CNPJ sob n° 13.048.719/0001-44, com sede 
na Rua Filogônio de Oliveira, s/n, Sala 06, Barra do 
Pojuca, Camaçari/BA, para manter a regularização da 
atividade de extração de areia, destinada ao uso na 
construção civil, com produção estimada de até 70.000 
m³/ano, em poligonal definida no Processo ANM 
nº873.491/2008, de coordenadas geográficas: V1. -
12°33´56´´900, -38°04´46´´500; V2. -12°33´56´´900, -
38°04´23´´311; V3. -12°34´19´´679, -38°04´23´´310; V4. 
-12°34´19´´679, -38°04´46´´500; V5. -12°33´56´´900, -
38°15´30´´228; V6. -12°40´52´´300, -38°15´23´´600, 
localizada no lugar denominado Campo da Ilha, Barra de 
Pojuca, Camaçari/BA, inserida na zona rural da 
Macrozona MG-ZR.4 - Jurema, conforme Lei Municipal 
n°866/2008, de 11/01/2008, mediante o cumprimento da 
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legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 
apresentar a CLA/SEDUR no prazo de 120(cento e vinte) 
dias: 1) Relatório de execução e acompanhamento do 
Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, 
acompanhado de levantamento planialtimétrico 
cadastral atualizado na escala 1:5000, impresso e em 
meio digital (assinados pelo profissional legalmente 
habilitado e acompanhado da respectiva ART), com 
detalhe sobre: a) avanço da lavra; b) recuperação da 
área degradada, indicando o trecho da área recuperada, 
as ações propostas para a proteção ambiental, 
recuperação,  moni toramento e manutenção 
contempladas no PRAD, a cobertura vegetal introduzida, 
bem como os locais de calhas de drenagem de águas 
pluviais; c) a localização das construções de apoio, com 
os sistemas de abastecimento de água e de esgoto; e) os 
acessos; f) os corpos hídricos (riacho, área úmida, 
nascente) e suas respectivas faixas de Área de 
Preservação Permanente – APP; II. armazenar em leiras 
de no máximo 1,50 m de altura, o solo retirado que será 
utilizado na recomposição e proteção da área; III. 
conservar os sanitários, inclusive os de uso dos 
funcionários e visitantes, de acordo com os padrões de 
higiene e de tratamento de efluente estabelecidos na 
legislação vigente; IV. fazer a manutenção periódica do 
sistema de drenagem de águas pluviais, a fim de evitar o 
entupimento de canaletas de drenagem da via de acesso 
e assoreamento de corpos hídricos; V. transportar o 
minério (areia) em veículos equipados com cobertura 
“lona” nas caçambas, visando à redução de emissão de 
partículas no trajeto e prevenção de acidentes (em caso 
de uso de veículo de terceiro para o transporte de 
minér io ,  to rnar  o  t ranspor tador  c ien te  da  
responsabilidade de cumprir esse condicionante); VI. 
adotar as Normas Regulamentares de Mineração, 
determinadas na portaria DNPM n° 237/01: NRM-02 
(Lavra a Céu Aberto); NRM-09 (Prevenção contra 
poeira); NRM-12 (sinalização de áreas de trabalho e de 
circulação); NRM-13 (circulação e transporte de pessoas 
e materiais); NRM-14 máquinas, equipamentos e 
ferramentas); NRM-15 (Instalações); NRM-17 
(topografia de minas); NRM-19 (disposição de estéril, 
rejeitos e produtos); NRM-20 (Suspensão, Fechamento 
de Mina e Retomada das Operações Mineiras); NRM-21 
(reabilitação de Áreas Pesquisadas, Mineradas e 
Impactadas); NRM-22 (Proteção ao Trabalho); VII. 
recolher todo lixo gerado no local e encaminhá-lo para a 
unidade de tratamento da Limpeza Pública de Camaçari - 
LIMPEC, ficando proibida a queima e/ou disposição 
aleatória; VIII. apresentar à SEDUR, no prazo de 30 
(trinta dias): a) guia de utilização ou portaria de lavra, 
antes do início dos serviços de lavra, expedida pela ANM, 
compatível com a área da licença, sem o qual esta 
licença poderá ser cancelada; b) registro no Cadastro 
Estadual de Atividades Potencialmente Degradadoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CEAPD; c) a 
Autorização de Supressão de Vegetação - ASV, emitida 
pela SEDUR; IX. apresentar à CLA/SEDUR, no prazo de 
90 (noventa) dias, relatório de execução de programa de 
educação ambiental, voltado para a comunidade mais 
próxima do empreendimento, com ênfase na gestão de 
resíduos, priorizando ações de sustentabilidade 
ambiental; X. realizar manutenção periódicas das vias do 
loteamento Joias do Itacimirim utilizadas como acesso ao 

local da lavra; XI. não interferir nos processos naturais de 
recarga dos aquíferos e demais corpos hídricos; XII. fica 
terminantemente proibido: a) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) lavrar substância mineral nas 
áreas onde os usos foram previamente estabelecidos em 
Leis e/ou Decretos, TAC, etc., Municipais, Estaduais ou 
Federais, como áreas verdes, quadras, lotes, ruas e/ou 
nos usos existentes não compatíveis com atividade 
mineral; c) a disposição e/ou lançamento de quaisquer 
materiais, resíduos e/ou produtos resultantes do 
processo de lavra, em locais que possam direta ou 
indiretamente vir a comprometer a qualidade das águas 
superficiais e/ou subterrâneas, bem como causar 
impactos paisagísticos ou danos ao meio biótico; d) a 
queima de vegetação e/ou a sua disposição nas vias de 
acesso; e) realizar serviço de manutenção e lavagem de 
equipamentos, máquinas, caminhões e carregadeiras no 
local da extração de areia; g) fazer intervenções nas vias 
de acesso sem a prévia autorização da SEDUR; XIII. 
limitar a lavra de areia em uma área de extração de 
16,32ha, delimitada pelo polígono de coordenadas UTM 
(Datum Sad69): P1 (600.686, 8.610.300); P2 (600.991, 
8.610.300); P3 (600.991, 8.610.000); P4 (600.686, 
8.610.000); XIV. limitar verticalmente a lavra de areia à 
cota 25 e estabelecer altura de bancada, que garanta a 
segurança operacional da extração; XV. otimizar os 
acessos já existentes, com melhoramentos, sinalização, 
ampliação da rede de drenagem e umidificação 
(exclusivamente com água); XVI. não constituir ameaça 
ao equilíbrio ecológico e nem às áreas de atração 
turística de valor ambiental e de beleza paisagística; 
XVII. não constituir ameaça à segurança da população e 
nem comprometer o desenvolvimento da região; XVIII. 
não prejudicar o funcionamento regular de escolas, 
hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso ou 
similares; XIX. requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença, no caso de alteração do projeto ora 
apresentado. 

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

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

Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 
caso haja o descumprimento das atividades previstas no 
Projeto Técnico, anexado ao processo. 

Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.
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G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 2020

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

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 00488.22.09.461.2019, 
de 11 de Março de 2019, 

RESOLVE:

Art. 1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADAválida pelo prazo de 3 (três) anos à 
MÔNICA SARKIS NOVIS, inscrita no CPF sob nº 
364.928.095-72,  localizado na |Rua Tenente Fernando 
Tuy, nº 337, AP. 502, Pituba, Cep: 41.830-498, para 
implantação de empreendimento do tipo loteamento de 
Interesse Social, numa área total de 490.917,16m², 
distribuídos em 1.187 lotes, será localizado na área 
Remanescente da Fazenda Barbosa, Distrito Sede, 
Camaçari-BA, na Zona de Expansão Prioritária  – ZEP 2 
da Macrozona Zona Urbana da Sede – CAZU-1, 
conforme Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I- manter 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 obra, para serem 
coletados pela empresa devidamente licenciada; b) 
coletar e promover a separação sistemática dos 
expurgos (entulhos) gerados no canteiro de obras e 
destiná-los à unidade de reaproveitamento, conforme 
critério estabelecido pela SESP e SEDUR, sendo vedado 
o seu lançamento nos corpos d'água e/ou em qualquer 
outro local não licenciado, devendo ter como objetivo 
p r io r i t á r io  nessa  ação  a  não  ge ração  e ,  
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) manter, 
em condições adequadas, no canteiro de obras, 

PORTARIA Nº 061/ 2020
02 DE JUNHO DE 2020

conforme legislação vigente, sistemas de tratamento de 
efluentes domésticos e promover a limpeza dos mesmos 
somente com empresas certificadas, bem como destinar 
o efluente coletado somente para unidades de 
tratamento licenciadas; d) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas; e) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do 
Ministério do Trabalho; f) remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro de 
obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações;II 
- elaborar e apresentar à CLA/SEDUR, num prazo de 30 
(trinta) dias, Projeto Paisagístico para a área do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas 
do bioma da Mata Atlântica, de acordo com termo de 
referência de arborização urbana, assinado por 
responsável técnico e acompanhado da ART; III - manter 
e atualizar sempre o Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Construção Civil – PCMAT 
elaborado por profissional legalmente habilitado; IV- 
apresentar, num prazo de 30 (trinta) dias, projeto 
aprovado pela EMBASA, para abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. V- apresentar anualmente 
indicadores de desempenho do Programa de Educação 
Ambiental - PEA; VI – apresentar, no prazo de 30(trinta) 
dias, o Plano de Enriquecimento Florístico, necessários 
na vegetação implantada para a APP, por no mínimo 4 
anos ou até que a mesma consiga atingir o 
crescimento adequado ao desenvolvimento dos 
processos ecológicos florestais de proteção do 
recurso hídrico (faixa de APP);VI- apresentar outorga, 
emitida pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, em caso de: 
utilização de poços ou fontes naturais; lançamento de 
efluente e/ou águas pluviais em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
manancial; VII -promover a colocação de placas de 
sinalização e advertência em pontos estratégicos da 
área, alertando quanto ao tráfego de máquinas e 
veículos;VII - realizar os serviços de desmatamento, 
destocamento e limpeza da área conforme projeto de 
terraplanagem apresentado a este órgão, visando a 
preservação dos elementos de composição paisagística; 
VIII- implantar projeto de drenagem de águas pluviais, 
aprovado pela SEDUR; IX-não ocupar nem modificar a 
faixa da APP, sendo vedado: edificar, instalar 
equipamentos e/ou materiais, não desmatar e/ou 
causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação 
do corpo hídrico, conforme estabelecido no Art. 51 da 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008 e na Lei Nº 
12.651 de 25 de maio de 2012, em consonância com a 
Instrução Normativa nº 01/2020 de 21/01/2020; X - 
atender rigorosamente as condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, 
obedecendo os prazos estabelecidos, o relatório de 
cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XI- 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; XII- atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
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demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia – AOP Nº 021/2018 de 
25.04.2018, emitida por esta SEDUR; XIII- requerer 
previamente à SEDUR, a competente Licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - 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 da mesma se descumprir os prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5º. Só terá validade esta Portaria, após 
enquadramento do Projeto Urbanístico, como de 
Interesse Social, publicado em Diário Oficial do 
Município.

Art. 6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM 
02 DE JUNHO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 062/ 2020
02 DE JUNHO 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 00026.22.09.461.2020, de 09 de 
janeiro de 2020,

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  anos à 
ATAKAREJO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E 
BEBIDAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº 
73.849.952/0010-49, com sede na Avenida Santiago de 
Compostela, n° 425 , Mezanino, Parque Bela Vista, 
Salvador - BA, para implantação do empreendimento 
comercial, do tipo, supermercado, denominado 
“Atakadão Atakarejo” Área desmembrada 
do lugar denominado Barra de Pojuca, Estrada do Coco 
(BA 099), Distrito de Monte Gordo, Camaçari – BA
Zona de Expansão Controlada – ZEC 2, da Macrozona 
Urbana de Itacimirim – MG-ZU.4, nas coordenadas UTM 
Sirgas 2000): V1. 6039986,6, 8607397,24; V2. 
604012,19, 8607461,24; V3. 604013,56, 8607467,68; 
V4. 604121,88, 8608009,72; V5. 604136,25, 
8608008,70; V6. 604142,23, 8608003,61; V7. 
604151,55, 8607985,11; V8. 604228,14, 8607995,63; 
V9. 604244,27, 8607997,89; V10. 604245,26, 
8607992,66; V11. 604249,46, 8607992,62; V12. 
604271,46, 8607993,74; V13. 604303,03, 8607988,88; 
V14. 604269,87, 8607852,42; V15. 604253,26, 
8607795,37; V16. 604150,95, 8607607,07; V17. 
604034,56, 8607425,72; V18. 604013,44,  8607394,18, 
conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008,
possuindo área total de 41.352,69m², formada por duas 
áreas: 39.942,69m² (matricula n° 27.522) e 1.410,00m² 
(matricula n° 4384); área non aedificandi de 
10.122,28m²; área de preservação permanente – APP de 
4.780,52m²; faixa de domínio da BA 099 de 5.341,76m²; 
área liquida de 31,230,41m²; área construída de 
11.010,15m²; área ocupada de 11.010,15m²; área 
permeável de 15.274,46m²; gabarito de 01 pavimento; 
vagas de estacionamento com 301, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - manter 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 obra, para serem 
coletados por empresa devidamente licenciada; b) 
coletar e promover a separação sistemática dos 
expurgos (entulhos) gerados no canteiro de obras e 
destiná-los à 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, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) manter, 
em condições adequadas, no canteiro de obras, 
conforme legislação vigente, sistemas de tratamento de 
efluentes domésticos e promover a limpeza dos mesmos 
somente com empresas certificadas, bem como destinar 
o efluente coletado somente para unidades de 
tratamento licenciadas; d) comprovar a aquisição de 

RESOLVE: 

prazo de 3 (três)

, localizado na 

, na 
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substância mineral para construção do empreendimento 
somente proveniente de jazidas licenciadas e com 
contrato de fornecimento; e) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; f) 
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; g) remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro de 
obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; 
h) executar e atender as exigências e condicionantes dos 
projetos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário aprovado pela Embasa; II – manter os 
dispositivos de sinalização da obra em perfeito estado de 
conservação; III - atender aos padrões de emissão de 
gases e particulados, estabelecidos na legislação 
vigente, para os sistemas de escamento dos veículos e 
máquinas utilizados no empreendimento; IV - implantar: 
a) o Programa de Educação Ambiental apresentado e 
aprovado, a ser desenvolvido de forma contínua 
enquanto durar a obra, contemplando os temas e as 
metas do PEA; b) Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, a ser desenvolvido de forma contínua 
enquanto durar a obra; c) Programa de Emergência 
Ambiental – PEA; V – manter atualizado o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil – PCMAT;  VI – apresentar, no prazo de 
60(sessenta) dias, na CLA/SEDUR: a) Viabilidade para o 
empreendimento: b) abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, junta á EMBASA; c) 
abastecimento de energia elétrica, junto a COELBA; d) 
serviço de coleta de resíduos sólidos, junto a Limpec; e) 
Projeto de Segurança e Combate a Incêndio aprovado 
pelo Corpo de Bombeiro do Estado ou Defesa Civil do 
Município; f) Programa de Gerenciamento de Risco; g) 
Programa de Prevenção de Risco Ambiental; h) 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 
PCMSO; i) Projeto do Sistema de Esgotamento 
Sanitário; j) Projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de velocidade para aprovação 
desta CLA/SEDUR e ART do responsável técnico pelo 
estudo; l) Projeto de Paisagismo, priorizando o uso de 
espécies nativas, para aprovação desta CLA/SEDUR e 
ART do responsável técnico pelo estudo; m) 
Manifestação de Autorização para Supressão de 
Vegetação – ASV; VII – garantir e comprovar a 
estanqueidade das unidades que compõem o sistema de 
esgotamento sanitário; VIII – respeitar a Área de 
Preservação Permanente – APP, correspondente a 30m, 
no entorno da lagoa existente no local, sendo vedado 
edificar, instalar equipamento e/ou materiais, desmatar 
e/ou causar qualquer tipo de dano conforme legislação 
vigente; IX – executar os projetos de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e de drenagem de águas 
pluviais com acompanhamento técnico da obra – ATO, 
apresentando relatório no ato do habite-se, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
X – incorporar ao projeto de drenagem: a) estrutura de 
retenção com capacidade para armazenar 65% do 
volume de água de chuva precipitado no imóvel, 
equivalente a máxima precipitação em 24 horas  ocorrida 
nos últimos cinquenta anos; e b) elevar  perfil do imóvel a 

fim de facilitar o escoamento das águas pluviais; XI - 
apresentar, para aprovação pela CLA/SEDUR, num 
prazo de 120 dias, e implantar Plano de recomposição 
florestal de 2.000m da APP do Rio Jacaré, próximo ao 
terreno, utilizando espécies nativas da região do 
empreendimento e indivíduos vegetais resgatados 
quando da supressão da vegetação da área, 
completando as faixas de trinta metros do mesmo, com 
previsão de manutenção por no mínimo 2 anos; XII - 
atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município; XIII- 
outorga emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – INEMA, em caso de: utilização de 
poços ou fontes naturais, lançamento de efluentes e/ou 
águas pluviais em corpo hídrico e construção de 
estruturas ou realização de obras em corpo hídrico; XIII- 
em caso de impacto negativo ao meio ambiente, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades; XIV - 
comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XVI - 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.

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

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 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.

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 02 DE JUNHO 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

 LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
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PORTARIA Nº 65/2020
 DE 18 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a aprovação da implantação 
da Urbanização Integrada denominada 
'Reserva Premium', situado em área de 
terra própria com Matrícula 50.904, 
localizada na Rua Lagoa Grande, pista de 
Acesso ao Consulado da Bélgica, Vila de 
Abrantes, Camaçari-BA, na forma que 
indica.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe 
foram atribuídas pelos Decretos Municipais n° 4.365, 
de 22 de fevereiro de 2007, 6.720/2017, de 27 de junho 
de 2017 e ainda no Decreto Municipal do dia 31 de julho 
de 2018, e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 02296.22.09.324.2019 e nº 
02293.22.09.836.2019, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o projeto de Urbanização Integrada 
denominado 'Reserva Premium', situado em área de 
terra própria medindo 23.480,20 m², conforme 
Matrícula 50.904, localizado na Rua Lagoa Branca, 
pista de acesso ao Consulado da Bélgica, Vila de 
Abrantes, Camaçari-BA.

Art. 2° O projeto de Urbanização Integrada 
denominado 'Reserva Premium' com terreno total do 
empreendimento de 23.480,20 m² e as seguintes áreas 
e porcentagens:

a. Área comercializável de cunho habitacional, com 
416 unidades residenciais do tipo apartamentos, 
distribuídos em 26 Blocos com 04 pavimentos (térreo + 
03 pavimentos) com 18.591,04m²;
b. Área de equipamentos condominiais, totalizando 
área com 478,54m²; ETE - Estação de Tratamento de 
Esgoto com 354,27m²; Portaria com 6,30m²; Casa de 
Bombas com gerador com 30,59m²;Castelo d'água 
com 23,82m²; Depósito de lixo com 28,43m² e Abrigo 
de Gás com 35,13m². Estacionamento com 208 vagas 
(Vagas 2,40x4,50m = 145, Vagas 2,50x5,00m = 55, 
Vagas PCD - Pessoa Com Dependência = 07, Vaga de 
Idoso = 01), com área de 2.360,50m²;
c. Áreas de Doação de 3.888,00m² (Área Verde com 
2.812,81m²; Área Institucional com 1.005,55m² e Área 
de Alargamento do Sistema Viário com 69,64m²);
d. Área total ocupada – Uso Privativo, Equipamentos 
Comuns e Lazer Coberta com 5.227,83m² (Taxa de 
Ocupação = 0,27); 
e. Área total construída de 19.171,11m²; Área 
construída para C.A. / I.U. de 18.591,04m² (Coeficiente 
de Aproveitamento = 0,95); Área permeável com 
10.092,87m² (Taxa de Permeabilidade = 0,52); Lazer 

coberto = 101,53m²; Lazer descoberto = 845,18m²;
f. Área líquida do empreendimento com 19.592,20m² 
(dezenove mil, quinhentos e noventa e dois metros e 
vintedecímetros quadrados)
g. Áreas verde de uso comum com 5.851,88m² (cinco 
mil, oitocentos e cinquenta e um metros e oitenta e oito 
decímetros quadrados);
h. Área de sistema viário, compreendendo as vias 
internas, passeios e estacionamentos com 5.412,81m² 
(cinco mil, quatrocentros e dozee oitenta e um 
decímetros quadrados)

Art. 3°- Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE JUNHO DE 2020.

Genival Seixas Graça
 SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

E MEIO AMBIENTE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 
315/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO 
DE CAMACARI E A  EMPRESA PH GESTÃO E 
CONSULTORIA LTDA. DO OBJETO: Este termo 
aditivo tem por finalidade alterar a Clausula terceira do 
contrato N°315/2020, cujo objeto é o supracitado, 
firmado originalmente em 11 de março de 2020, para 
refletir a redução temporária de valor. de materiais 
para conservação do sistema viário, abertura de novas 
vias e execuções de obras de engenharia no município 
de camacari. do instrumento contratual n°351/2019, 
firmado em 24 de julho de 2019, firmado originalmente 
em 26 de junho de 2019, conforme objeto retro citado. 
DO PREÇO: contrato descrito acima ssofrera uma 
suspensão temporaria de 30%(trinta por cento) em 
seu valor mensal, a ser  aplicada nos meses de maio, 
junho e julho do corrente ano, razão pela qual valor 
mensal, nesses meses, passara a vigorar no montante 
de R$ 9.941,40( nove mil, novecentos e quarenta e um 
reais e noventa centavos). DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
clausulas e disposições do contrato originário, as 
quais não foram modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: 16 de junho de 2020. JOSE TUDE. 
M U N I C I P I O .  E M P R E S A P H  G E S TA Õ  E  
CONSULTORIA S.A .LOCADORA.

;

;

EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO
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RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA
 

 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi DESERTA a 
sessão do PREGÃO N.º 0082/2020 (ELETRONICO) – 
COMPEL, cujo objeto é Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira da COMPEL, 
18/06/2020.

,
Acolhimento: 25/06/2020 a partir das 

08h00min; Abertura: 26/06/2020, às 09h00 e Disputa: 
26/06/2020, às 10h00

PREGÃO N.º 089/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE SUSPENSÃO 

A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL torna publico, para conhecimento dos 
interessados, que em virtude de necessidade de 
adequação do Termo de Referência, fica SUSPENSA a 
sessão de abertura e recebimento dos envelopes de 
propostas de preços e habilitação do PREGÃO N.º 
089/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de preços para aquisição para aquisição de 
café, para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da administração municipal  
prevista para: 

. Informaremos a nova data 
oportunamente. Camaçari, 23 de junho de 2020 – Wadna 
Cheile Melo da Costa – Pregoeira da COMPEL.

EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 091/2020. 2° Termo Aditivo ao Contrato 
n° 015/2017. Objeto: Este termo aditivo tem como objeto alterar a 
Cláusula segunda – Do prazo da vigência - do contrato nº 
015/2017, assinado em 07 de Dezembro de 2017, cujo objeto é 
aContratação de empresa especializada para manutenção 
corretiva e preventiva da rede semafórica do Município de 
Camaçari, com substituição de peças necessárias para realização 
dos serviços, conforme especificações constantes no Anexo I do 
Edital.
Contratado: SINALES – Sinalização Espírito Santo Ltda. Valor 
global: R$ 207.896,40 (duzentos e sete mil, oitocentos e noventa e 
seis reais e quarenta centavos). Período de vigência: 12 meses 
apartir de 07 de Junho de 2020; Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 
e alterações posteriores. 

Camaçari, 07 de Junho de 2020.

        ALFREDO BRAGA DE CASTRO
             Diretor Superintendente

Processo Administrativo n° 095/2020. 3° Termo Aditivo ao Contrato 
n° 007/2018. Objeto: Este termo aditivo tem como objeto alterar a 
Cláusula Terceira – Do prazo da vigência - do contrato nº 
007/2018, assinado em 21 de Junho de 2018, cujo objeto é o 
fornecimento pela CONTRATADA, mediante locação, de Sistema 
de RadioTroncalizado Digital, padrão Tetra, multissitio, com 
terminais portáteis, móveis e fixos, com recursos de GPS, 
estações novas, devidamente licenciadas e regulares junto à 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
Contratado:  Kofre Representação e Comérc io  de 
Telecomunicações Ltda. Valor global: R$ 161.103,00 (Cento e 
sessenta e um mil e cento e três reais). Período de vigência: 12 
meses a partir de 21 de Junho de 2020; Fundamento legal: Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Camaçari, 15 de Junho de 2020.

        ALFREDO BRAGA DE CASTRO
             Diretor Superintendente

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
23 de Junho de 2020 - Ano XVII

Nº 1439 - Pagina. 13 de 13
D

IC
O

M
P

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

		2020-06-23T13:54:32-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-23T13:55:06-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-23T13:55:24-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-23T13:55:46-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-23T13:56:09-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-23T13:56:37-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-23T13:56:56-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-23T13:57:12-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-23T13:57:27-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-23T13:57:45-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-23T13:58:02-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-23T13:58:20-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-23T13:58:38-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180




