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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020.   

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve:

CONCEDER ao servidor (a)CINTIA MARIA MIRANDA 
PARENTE DA SILVA, cadastro n°. 61765-7, 30% (trinta 
por cento) sobre seu vencimento básico, referente à 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
pararesponder pela supervisãoao convênio com o 
Cartório de Protestos e Títulos na Divida Ativa,da 
estrutura da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, a partir de 
03 de fevereiro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 

DECRETO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve:

DECRETO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve:

CONCEDER ao servidor (a)GEIZE DE OLIVEIRA 
SOUZA, cadastro n°. 60693, 30% (trinta por cento) sobre 
seu vencimento básico, referente à Gratificação por 
Gerenciamento e Assessoramento, paraassessorar junto 
ao Setor de Planejamento e Gestão,da estrutura da 
Secretaria da Saúde- SESAU, a partir de 03 de fevereiro 
de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve:

CONCEDER ao servidor (a)ALEXANDRE SOUSA 
RAMOS, cadastro n°. 9873, 30% (trinta por cento) sobre 
seu vencimento básico, referente à Gratificação por 
Gerenciamento e Assessoramento, para assessorar a 
Coordenação do Centro de Oncologia de Camaçari - 
CEONC,da estrutura da Secretaria da Saúde- SESAU, a 
partir de 03 de fevereiro de 2020.

DECRETOS



CONCEDER ao servidor (a)MAIANA CALMON DE 
PASSOS SANTANA, cadastro n°. 61255, 30% (trinta por 
cento) sobre seu vencimento básico, referente à 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, para 
responder pela Gerência Administrativa da Coordenação 
do Centro de Oncologia de Camaçari - CEONC,da 
estrutura da Secretaria da Saúde- SESAU, a partir de 03 
de fevereiro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve:

CONCEDER ao servidor (a) DISLEIDE SILVA DE 
ALMEIDA, cadastro n°. 62103, 30% (trinta por cento) 
sobre seu vencimento básico, referente à Gratificação 
por Gerenciamento e Assessoramento, para assessorar 
junto a Vigilância Sanitária,da estrutura da Secretaria da 
Saúde- SESAU, a partir de 03 de fevereiro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 00037
 DE 13 DE AGOSTO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal, Lei complementar nº 64 de 18 de 
maio de 1990, Lei nº 13.165 de 29 de setembro de 2015 e 
Emenda Constitucional nº 107/2020  de 02 de julho de 
2020,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01673.11.02.893.2020,

RESOLVE

 

AFASTAR o (a) servidor (a) MARCIO SILVA DAS NEVES, 

1matricula nº 8808, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de Professor III, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, pelo período de 03 
(três) meses, sem prejuízo de sua remuneração, em 
virtude do (a) mesmo (a) concorrer ao Pleito Eleitoral de 

2020, para o cargo de Vereador, a partir de 15 de agosto 
de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE AGOSTO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 003/2020
18 DE AGOSTO DE 2020

A Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental / 
Diretoria de Vigilância em Saúde / Secretaria de Saúde de 
Camaçari, no uso de suas atribuições e atendendo ao 
disposto no Parágrafo Único do Art. 124 da Portaria nº 6, 
de 29/01/99 SVS/MS, que aprova a Instrução Normativa 
da Portaria SVS/MS nº 344, de 12/05/98 - Regulamento 
Técnico das substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial, torna pública a aprovação de cadastro 
do estabelecimento de razão social DROGARIA SÃO 
PAULO S.A, CNPJ 61.412.110/0468-13, situado na Av. 
Francisco Drumond s/nº.,  Centro – Camaçari/BA, para 
comercializar medicamento(s) de uso sistêmico à base 
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de substância RETINÓIDE, conforme cadastro nº 
04/2020.

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 18 DE AGOSTO DE 2020

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA N.º 048 / 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  
03019.22.09.828.2019, de 20 de dezembro de 2019,
 

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE 
BRASIL SEALING LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
00.362.831/0007-07, com sede na Avenida Henry Ford, 
n° 2000, Parte 1, Polo Industrial de Camaçari, 
Camaçari/BA, coordenadas UTM 578.366 E / 8.598.651 
S, inserido na poligonal da Zona Industrial, Macrozona 
CA-ZI.1, conforme Decreto Municipal n° 5.381 de 24 de 
abril de 2013, para o funcionamento da atividade de 
fabricação de sistemas de tubulação de combustíveis, 
freios e direção hidráulica com capacidade produtiva de 
300.000 conjuntos/ano, para serem utilizados na linha de 
montagem de veículos automotores da FORD, inserido 
em uma área total construída de 2.700,00 m². Esta 
Licença está sendo concedida, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
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 12932/2014 que dispõe sobre a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos e segundo critérios de 
classificação da ABNT NBR 10.004; b) Programa de 
Educação Ambiental, conforme Lei Estadual n° 
12.056/2011, visando evitar desperdícios e reduzir 

consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, e 
priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; II – 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 
p r o p o s i ç ã o  d e  a ç õ e s / p r o c e d i m e n t o s  p a r a  
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; 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; d) Relatório 
Técnico de Garantia Ambiental - RTGA, atendendo os 
requisitos estabelecidos no Decreto Estadual n° 
14.024/2012 e suas alterações; IV - 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; 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 l icença 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 - 
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 
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destinados à armazenagem provisória em área 
reservada, dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os critérios de armazenamento das 
normas técnicas da ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 
12.235/1992, destinando os resíduos Classe I para 
tratamento e disposição final em empresas licenciadas 
pelo órgão ambiental competente, efetuando junto ao 
INEMA a Declaração de Transporte de Resíduos 
Perigosos (DTRP); XI -  garantir a estanqueidade do 
sistema de esgotamento sanitário e realizar limpezas 
periódicas do sistema de captação de águas pluviais, 
encaminhando os efluentes para a rede geral do 
Complexo Industrial Ford Nordeste, 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 70/2020
DE 31 DE JULHO 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  
01889.22.09.828.2018, de 06 de setembro de 2018, 

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado POSTO DE COMBUSTÍVEIS CESARONI 
LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 13.503.297/0001-50, 
com sede na Rodovia BA-099, s/n°, km13,5, Vila de 
Abrantes, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, nas 
coordenadas UTM 580.643 E / 8.582.124 S, inserido na 
poligonal da Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 
6, Macrozona AB-ZU.1 e 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° 
2974 de 24 de maio de 2002, para o funcionamento da 
atividade de comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores, comércio de óleo lubrificante, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 

3(90 m ), numa área total do terreno de 6.462,00 m² e área 
construída de 643,00 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 
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Biocombustíveis (ANP), dentre outros, para sistema de 
abastecimento seguir as recomendações contidas na 
ABNT NBR 13.786:2005 que define critérios para 
operação; II - apresentar no prazo de trinta (30) dias: a) 
relatório executivo da implantação do sistema Biorreator 
(UASB) e mensalmente apresentar comprovantes de 
limpeza por empresa certificada; b) carta de viabilidade 
da Embasa aprovando  o sistema de esgotamento 
sanitário dos efluentes domésticos; III - atender os 
seguintes requisitos quanto ao sistema de coleta e 
tratamento de efluentes: a) instalar o biorreator (UASB) 
mediante estrita observância das prescrições da  NBR 
7229/1993: Projeto, construção e operação de sistemas 
de tanques sépticos; NBR 8160/99: Sistemas prediais de 
esgoto sanitário, projeto e execução e; NBR 13969/97: 
Tanques sépt icos,  unidades de t ratamento 
complementar e disposição final dos efluentes líquidos; 
b) realizar inspeções semestrais no Biorreator (UASB); c) 
direcionar todo efluente oleoso para o sistema separador 
de água e óleo (SAO) e realizar limpeza e manutenção 
periódicas; d) contratar empresa licenciada para recolher 
o efluente do Biorreator (UASB) e o efluente da caixa 
separadora água óleo (SAO) e apresentar comprovantes 
mensalmente à CLA/SEDUR; IV - apresentar 
anualmente à CLA/SEDUR, acompanhado das 
conclusões e recomendações dos parâmetros 
analisados, Relatório de Monitoramento 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); V - 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) 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS), conforme Lei Estadual n° 12.932/2014, com o 
objet ivo 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; VI - 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; VII - 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; VIII - 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 e o efluente  
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; IX - 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; X - direcionar adequadamente: a) os 
efluentes da fossa séptica e da caixa separadora 
água/óleo devendo ser realizadas limpezas periódicas e 
apresentar mensalmente comprovantes de limpezas por 
empresas certificadas; b) é vedado o lançamento de 
efluentes, mesmo que tratado, em solo cujo lençol 
freático está à 1,42 metros, corpos hídricos e drenagem 
de águas pluviais 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;  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 - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XV - apresentar à SEDUR o Relatório de Auto-Avaliação 
para o Licenciamento Ambiental (ALA), quando da 
renovação desta licença ambiental; 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.

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 
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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.

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 31 DE JULHO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº. 073/2020
DE 04 DE AGOSTO 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 09 de abril 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 
q u e  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  
nº00622.22.09.461.2020, de 18 de Março de 2020, 

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03(Três) anos, à 
PORTAL DE ITAPUÃ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 
inscrita no CNPJ/CPF 03.067.694/0005-04, com 
endereço na Estrada da Cascalheira, BA 531, km 1, 
Loteamento Colônia de Férias Montenegro, Distrito 
Sede, Camaçari/BA, na MACROZONA: CA.ZU 1 – Sede, 
ZONA: Zona de Expansão Controlada – ZEC 6, Distrito 
Sede, nas coordenadas UTM 575.778 E / 8.593.172 S 
numa área total de 2.024,00m², Camaçari – BA. 

Conforme Lei Municipal Nº 866, de 11/01/2008, neste 
mesmo município, para a atividade de Comércio Varejista 
de combustíveis para veículos automotores 
abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e 
diesel). A atividade com capacidade de armazenamento 
de até 90m³ é constituída por comércio de derivados de 
petróleo, serviços de troca de óleo e lavagem de 
veículos, lanchonete e delicatessen. Esta licença está 
sendo concedida mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - Operar 
adequadamente o empreendimento conforme o disposto 
nas Normas Técnicas da ABNT; II - Realizar a 
caracterização dos efluentes destinados às caixas 
separadoras água-óleo em dois pontos, cada uma, antes 
e depois do tratamento; III - Monitorar os efluentes 
utilizando os parâmetros: pH, DQO, óleos, graxas e 
sólidos em suspensão; IV - Apresentar semestralmente à 
SEDUR, os resultados das análises realizadas, 
contemplando cálculos de eficiência de remoção de 
poluentes da caixa separadora, além de conclusões e 
recomendações referentes aos mesmos; V - Encaminhar 
as águas da lavagem de veículos para caixa separadora 
água e óleo; VI - Encaminhar o esgoto doméstico para 
fossa séptica com sumidouro, de acordo com a NBR 
7229 ABNT. Manter em seus arquivos a documentação 
comprobatória do serviço de manutenção da fossa; VII - 
Armazenar o óleo queimado em tanque subterrâneo 
estanque ou em recipiente disposto em área coberta, 
pavimentada e provida de contenção e, posteriormente, 
encaminhá-lo para empresa de refino licenciada 
conforme estabelecido na Resolução CONAMA N° 
362/05; VIII - Manter em seus arquivos à disposição da 
fiscalização, documentação comprobatória do destino do 
óleo queimado; IX – Atender ao Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos – PGRS, com as soluções de 
gestão para equipamentos eletrônicos defeituosos, 
estopas usadas, lâmpadas fluorescentes queimadas, 
pape l  de  esc r i t ó r i o ,  o l eosos  ge rados  na  
manutenção/lubrificação de equipamentos, dentre 
outros, além de informações quanto a quantidade a 
classe, o local de geração, o acondicionamento/ 
armazenamento e a destinação final de cada um deles; X 
- Armazenar os resíduos sólidos, isentos de óleo ou 
produtos químicos, em recipientes fechados, em área 
coberta, encaminhando-os para coleta do serviço de 
limpeza pública municipal, sendo proibido a queima ou 
disposição aleatória; XI - Promover previamente ao 
descarte ou reutilização das embalagens de 
lubrificantes, o completo escoamento dos resíduos, 
através de perfuração e amassamento, impossibilitando 
a sua reutilização; XII - Apresentar notas fiscais de 
compra dos tanques de armazenamento, inclusive do 
tanque de óleo queimado. XIII - Manter atualizado e em 
local visível de fácil acesso, os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos, inspeção da integridade 
física e Estanqueidade de armazenamento e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergências; 
XIV - Manter em condições adequadas de funcionamento 
os equipamentos e sistemas de detecção e proteção 
contra vazamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações, de acordo com as 
Normas Técnicas da ABNT; XV - Instalar e operar 
adequadamente caixas separadoras água e óleo, nas 
áreas de abastecimentos e lavagens de veículos e troca 
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de óleo. O óleo retido, coletado periodicamente deverá 
ser enviando para  re-refino por empresas com Licença 
Ambiental e credenciadas pela ANP; XVI - Informar 
imediatamente à SEDUR, quando da ocorrência de 
vazamentos, promovendo a remediação de toda a área 
contaminada; XVII - Realizar apenas descarga selada, 
nas operações de transferência de combustíveis dos 
caminhões para os tanques subterrâneos, mantendo as 
câmaras de contenção permanentemente limpas e 
secas, bombeando imediatamente para os tanques, o 
combustível que eventualmente derramar quando do 
descarregamento; XVIII - Dispor cópia do Plano de 
Emergência em local visível e de fácil acesso para fins de 
fiscalização e no caso de situação de risco; XIX - Realizar 
treinamento específico com os funcionários, para 
procedimentos em caso de situações emergenciais; XX - 
Requerer previamente ao SEDUR a competente licença, 
no caso de alteração do projeto apresentado. XXI - Para a 
gestão dos resíduos, priorizar a não geração e, 
secundariamente, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos mesmos. XXII - Implantar sistema de 
coleta seletiva; XXIII - entrar em contato com a CPA / 
SEDUR no máximo 30 (trinta) dias: a) para confecção de 
TAC por operar empresa com licença ambiental vencida 
b) apresentar a CLA / SEDUR, TAC assinado com a CPA 
em no máximo 60 dias; XXIV - 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 04 DE AGOSTO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

 

PORTARIA N.º 077/ 2020
05 DE AGOSTO  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  
00318.22.09.746.2020, de 07 de fevereiro de 2020, 

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado INTERTRIM LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
01.105.075/0002-80, com sede na Avenida Henry Ford, 
n° 2000, CPI 4110 – Área Leste, Polo Industrial de 
Camaçari, Camaçari/BA, coordenadas UTM 578.093E / 
8.598.660 S, inserido na poligonal da Zona Industrial, 
Macrozona CA-ZI.1, conforme Decreto Municipal n° 
5.381 de 24 de abril de 2013, para a continuidade do 
funcionamento da atividade de fabricação de peças e 
acessórios para veículos automotores, montagem de 
294.000 conjuntos/ano de forros de teto modulares para 
serem utilizados na linha de montagem de veículos 
automotores do Complexo Industrial Ford Nordeste - 

2 CIFN, numa área total construída de 1.190,00 m . Esta 
Licença está sendo concedida, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias:  Termo de Acordo 
e Compromisso a ser firmado com a CPA/SEDUR, 
conforme estabelece Decreto Estadual n° 14.024/2012 e 
suas alterações que regulamenta a Lei Estadual n° 
10.431/2006; II - atender aos condicionantes da Portaria 
INEMA n° 16.507 de 13 de julho de 2018, que dispõe 
sobre a Renovação da Licença de Operação do Polo 
Industrial de Camaçari, no que for pertinente; III - 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;  IV - 
elaborar e apresentar à SEDUR o Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme Resolução 
CEPRAM n° 4.578/2017, compreendendo a formulação 
e a aplicação sistemática de políticas de gerenciamento, 
procedimentos e práticas de análises, avaliação e 
controle dos riscos, com o objetivo de proteger os 
funcionários, o público em geral, o meio ambiente e as 
instalações, evitando a interrupção do processo; V - 
apresentar à SEDUR quando da renovação desta licença 
relatório de execução: a) Programa de Gerenciamento 
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de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme os requisitos da 
Lei Estadual 12.932/2014 que dispõe sobre a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos e segundo critérios de 
classificação da ABNT NBR 10.004; b) Programa de 
Educação Ambiental, fundamentado conforme Lei 
Estadual n° 12.056/2011, objetivando desenvolver ações 
educativas, formuladas por meio de um processo 
participativo, visando capacitar/habilitar os funcionários, 
minimizando os impactos ambientais, buscando uma 
atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental; VI - 
revisar periodicamente: a) Programas de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR-9; b) Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR-7; c) Plano de Atendimento a 
Emergências da empresa, com as ações necessárias às 
respostas de controle e combate às ocorrências 
emergenciais; d) Relatório Técnico de Garantia 
Ambiental - RTGA, atendendo os requisitos 
estabelecidos no Decreto Estadual n° 14.024/2012 e 
suas alterações;  VII - manter regularizados: a) o 
Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente 
Degradadoras (CEAPD) e o Cadastro Técnico Federal 
(CTF); b) o 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; VIII - 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  des ta  l i cença  a  documentação  
comprobatória, acompanhada dos resultados obtidos; IX 
- 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; X - 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; XI - 
acondicionar os resíduos sólidos destinados à 
armazenagem provisória em área reservada do 
Complexo Industrial Ford Nordeste, 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); XII -  garantir a 
estanqueidade do sistema de esgotamento sanitário e 

realizar limpezas periódicas do sistema de captação de 
águas pluviais, encaminhando os efluentes sanitários 
para a rede geral do Complexo Industrial Ford Nordeste, 
dando a disposição final ambientalmente adequada; XIII - 
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; 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 - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste município; XVI - respeitar as áreas protegidas 
existentes, conforme definidas em legislação específica, 
mantendo as distâncias mínimas legais em relação a 
qualquer ocupação nestas áreas; XVII – entrar em 
contato com a CPA / SEDUR no máximo 30 (trinta) dias: 
a) para confecção de TAC por operar empresa com 
licença ambiental vencida b) apresentar a CLA / SEDUR, 
TAC assinado com a CPA em no máximo 60 dias; XVIII - 
atender rigorosamente as condicionantes estabelecidos 
nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIX - 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; XX - 
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; XXI - 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.
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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 05 DE AGOSTO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 078/2020
05 DE AGOSTO DE 2020             

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 
4.420, de 27 de novembro 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 nº 
00293.22.09.461.2020, de 05 de fevereiro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA válida pelo prazo de 3(Três) anos à 
SIMAS LOGÍSTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 
13.360.985/0002-99, com sede na Avenida Três, nº 311, 
Morro Alto, Vespasiano-MG, para operação de 
empreendimento  do t ipo comercia l ização,  
armazenamento e logística, no galpão nº 25, com uma 
área construída total  937,50m² e pé direito de 12m, 
situado na Rua Lagoa Branca, Vila de Abrantes, Vila de 
Abrantes, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, na Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 3 e Zona de Expansão de 
Comércio e Serviços – ZECS 1, da 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, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. armazenar adequadamente 
os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento, para 
serem coletados pela Empresa responsável; II. 
apresentar Declaração de Dispensa de Outorga emitida 
pelo INEMA, num prazo de 90 dias; III.  implementar 
programa de educação ambiental conforme projeto 
ap resen tado  à  CLA /SEDUR e  ap resen ta r  
semestralmente relatório de desempenho do programa; 
IV. atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município; V. 
apresentar, num prazo, de 120 dias Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros; VI. 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 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 05 DE AGOSTO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE                    

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE             

PORTARIA N.º 079/2020 
05 DE AGOSTO 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 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  
02635.22.09.828.2019, de 13 de novembro de 2019,

RESOLVE: 

Art. 1.º  Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICAD, válida pelo prazo de 3 (três) anos à CPA – 
CENTRAL DE PLÁSTICOS ABRANTES LTDA, inscrita 
no CNPJ sob nº 06.276.452/0001-87, para o 
funcionamento da atividade de fabricação de artefatos de 
material plásticos, com produção de 50 ton/mês de 
moagem e  de 30 ton/mês de extrusão, com capacidade 
instalada de 100 ton/mês de moagem,  de 80 ton/mês de 
extrusão e 100 ton/mês de ensacamento, numa área de 
1.551,00m², localizada na Avenida Leste, nº 3, Pólo de 
Apoio, Lote 14,  Camaçari – BA, na Zona de Expansão de 
Comércio e Serviços - ZECS 2,  da Macrozona CA-ZU.1 
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– Distrito Sede, nas coordenadas UTM: 575.038 E/ 
8595.656 S, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008, 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 de forma preventiva, em relação 
aos riscos referentes ao homem e ao meio ambiente, 
buscando soluções baseadas em tecnologias limpas 
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; b) priorizar a não geração, 
a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; II - 
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; 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 e apresentar à SEDUR quando do 
requerimento de renovação desta licença, Programa de 
Educação Ambiental para os funcionários 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; c) 
minimização  de resíduos considerando reuso e 
reciclagem; d)  treinamento para situação de 
emergência; VI - direcionar os efluentes domésticos para 
o sistema de esgotamento sanitário do município; VII – 
direcionar a água pluvial coletada para a rede de 
drenagem do município; VII – reutilizar no processo 
produtivo os plásticos da produção; IX - promover a 
coleta seletiva de todos os  resíduos sólidos de origem 
doméstica, orgânico e da produção; X – armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem 
doméstica, orgânico e da produção, para serem 
coletados por empresa devidamente licenciada; XI- 
continuar adotando normas  de segurança, higiene 
industrial e saúde ocupacional nas  áreas da produção, 
de armazenamento e expedição; XII - continuar 
mantendo em condições adequadas de funcionamento o  
sistema de proteção contra incêndio, conforme 
estabelecido na Norma Regulamentadora NR- 23 do  
Ministério do Trabalho e Emprego; XIII – -continuar 
realizando treinamento, com os funcionários para 
situações de emergência; XIV - fornecer 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; XV- entregar a 
CLA/SEDUR a 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; XVI – respeitar a Área de Preservação 
Permanente – APP, sendo vedado edificar, instalar 
equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano conforme legislação vigente; XVII - 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município; XVIII - em 
caso de impacto negativo ao meio ambiente, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades;  XIX - 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; XX - 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 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  05 DE AGOSTO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE                    

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 0202/2013. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: WILLIAMS SANTOS DA SILVA.  DO 
OBJETO:  Este termo aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO) do instrumento 
Contratual nº 0202/2013;  DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 04 de setembro 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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de 2020, passará a viger até 04 de setembro de 2021. 
DO PREÇO: O valor global em estipulado para o referido 
Instrumento é de R$ 48.133,80 (quarenta e oito mil, cento 
e trinta e três reais e oitenta centavos) e o valor mensal é 
de R$ 4.011,15 (quatro mil, onze reais e quinze 
centavos),  que permanecem inalterado, não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior, renunciando a parte a 
qualquer tipo de atualização de valores contratuais.  Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original.  Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta do Ação 4018, Elemento de 
Despesa 33.90.36.00 e Fonte 0114000/6102000.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não modificadas 
por este Instrumento. DA  ASSINATURA: Camaçari-BA. 
12 de agosto de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT. MUNICÍPIO. WILLIAMS SANTOS DA SILVA. 
LOCADOR. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0287/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: O & S LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES CLINICAS LTDA-ME.  DO OBJETO:  
Este termo aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA TERCEIRA (do instrumento Contratual nº 
0287/2018;  DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 03 de setembro de 2020, passará 
a viger até 03 de setembro de 2021. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negocias do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço estipuladas 
pelo contrato nº 0287/2018, cujo valor básico anual, 
tomando-se como base a demanda provável, está 
estimada com base na Tabela  Nacional, de R$ 
3.143.638,56 (três milhões, cento e quarenta e três 
mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinqüenta e seis 
centavos) e Tabela Municipal R$ 140.178,60 (cento e 
quarenta mil, cento e setenta e oito reais e sessenta 
centavos), não sendo devido qualquer reajuste durante 
o prazo de vigência especificado na Cláusula anterior, 
renunciando a parte a qualquer tipo de atualização de 
valores contratuais, renunciando a parte a qualquer tipo 
de atualização de valores contratuais. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato original.  
Os recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
do Ação 4023, Elemento de Despesa 33.90.39.00 e 
Fonte 0114000/6102000.  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e 
do posterior Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento. DA  ASSINATURA: Camaçari-BA. 14 de 
agosto de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT. 
MUNICÍPIO. O & S LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLINICAS LTDA-ME.  CONTRATADO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0379/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI.  DO 

OBJETO:  Este termo aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA QUINTA do instrumento Contratual nº 
0379/2019;  DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 22 de agosto de 2020, passará a 
viger até 22 de agosto de 2021. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negocias do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço estipuladas 
pelo contrato nº 0379/2019, no valor de  R$ 410.660,00 
(quatrocentos e dez mil, seiscentos e sessenta reais), 
não sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 
vigência especificado na Cláusula anterior, renunciando 
a parte a qualquer tipo de atualização de valores 
contratuais, renunciando a parte a qualquer tipo de 
atualização de valores contratuais. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não modificadas 
por este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA. 
07 de agosto de 2020. ANDREA BARBOSA 
MONTENEGRO SILVA. MUNICÍPIO. SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI.  
CONTRATADO. 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 117/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em serviços de locação de 
impressoras e copiadoras/impressoras multifuncionais 
com tecnologia digital, novas, de primeiro uso, 
monocromática e policromática, incluindo manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos com 
fornecimento e substituição de peças, componentes e 
fornecimento de todo o material de consumo necessário, 
exceto papel. A contratação prevê ainda a 
disponibilização de software de gerenciamento e 
contabilização, treinamento dos servidores indicados 
para operacionalização dos equipamentos, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Termo de Referência e seus anexos. 
Acolhimento: 03/09/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 04/09/2020, às 09h00min; Disputa: 
04/09/2020, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: .  
Licitação n.º: 827947. Tel.: (71) 3621-6880. Wadna 
Cheile Melo da Costa – Pregoeira da COMPEL.

www.l icitacoes-e.com.br

 
PREGÃO N.º 132/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA – Objeto: Contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço de 
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manutenção preventiva e corretiva, com substituição de 
peças, partes e acessórios, em aparelhos eletro-
eletrônicos, leves e pesados, pertencentes as Escolas e 
unidade Administrativa da Secretaria de Educação, do 
Município de Camaçari, Bahia. Acolhimento: 
09/09/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
10/09/2020, às 09h00min; Disputa: 10/09/2020, às 
10h00min. (Horário Brasília). Edital/Informações:

. Licitação n.º: 831697. Tel.: (71) 
3621-6880 – Aricele Guimarães Machado Oliveira – 
Pregoeira.

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO N.º 0125/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE SUSPENSÃO - A Comissão Central 
Permanente de Licitação - COMPEL torna publico, para 
conhecimento dos interessados, que em virtude de 
questionamento realizado por empresa interessada em 
participar do certame e em razão da reformulação do 
Termo de Referência, fica SUSPENSA a sessão de 
abertura, acolhimento das propostas de preços e disputa 
do PREGÃO N.º 0125/2020 (ELETRÔNICA) – COMPEL, 
cujo objeto é o registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde, prevista para: 
Acolhimento: 25/08/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 26/08/2020, às 09h00 e Disputa: 26/08/2020, 
às 10h00. Informaremos a nova data oportunamente. 
Camaçari, 24 de agosto de 2020. Priscila Lins dos Santos 
– Pregoeira da COMPEL.

TERMO DE REVOGAÇÃO

 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
o8.666/93, resolve REVOGAR o PREGÃO N  

087/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto 

 
www.licitacoes-e.com.br

é o 

. 21/08/2020. ANDREA 
MONTENEGRO BARBOSA SILVA .

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL informa que na publicação do EXTRATO 
DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
0 4 4 9 / 2 0 2 0  –  P R E G Ã O  N º  0 0 7 7 / 2 0 2 0  
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro 
de preço para aquisição de medicamentos diversos, 
devido à necessidade da continuidade das ações 
em saúde, publicada no Diário Oficial do Município 
n.º 1471 veiculada no dia 03/08/2020 – ANO XVII.

ONDE SE LÊ:

LEIA –SE:

Registro de Preço para Contratação de empresa 
especializada em serviços gráficos para promoção 
e divulgação das ações e projetos realizados 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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