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DECRETO Nº. 7422/2020
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020

Institui a composição da Comissão de 
Apuração dos Saldos da Dívida Ativa, do 
Município de Camaçari, e dá outras 
providências.

LEI N° 1640/2020
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
desafetar e alienar bens móveis - 
veículos automotores - inservíveis a 
administração, através de venda 
m e d i a n t e  l e i l ã o  e  d á  o u t r a s  
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a desafetar bens móveis públicos – veículos 
automotores - constantes no Anexo Único que com 
esta se publica passando-os à categoria de bens 
dominicais, para fins de alienação através de leilão 
público, conforme dispositivos da lei Federal nº 
8.666/93 e demais legislação pertinente.

Art. 2º. Os bens desafetados e passados à categoria 
de bens dominicais, para fins de alienação através 
de leilão público, foram devidamente vistoriados e 
avaliados por Comissão Especial criada para esse 
fim através de Portaria nº 99/2019 de 21 de maio de 
2019 da Secretaria da Administração e declarados 
como inservíveis para a Administração.

Art. 3º. Fica autorizada a contratação de leiloeiro 
oficial para o fiel cumprimento da presente Lei.

Art. 4º. Essa Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO 

LEI

DECRETO



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º. A COMISSÃO DE APURAÇÃO DOS SALDOS DA 
DÍVIDA ATIVA, que tem por finalidade a verificação dos 
valores baixados da Dívida Ativa Tributária e não 
Tributária, os cancelamentos e as prescrições dos 
créditos, conforme a Resolução do Tribunal de Contas 
dos Municípios da Bahia – TCM/BA nº. 1.060/2005, passa 
a ter a seguinte composição:

I. PRESIDÊNCIA:
Presidente: Maria Fátima da Silva Ribeiro – Cadastro nº 
62555
Vice-Presidente: Jocimar Moraes dos Santos Oliveira – 
Cadastro nº 62.490

II. MEMBROS: 
Titular I: Sócrates Bento Souza Simões Filho – Cadastro 
nº 62.926
Suplente I: Maria Célia da Silva – Cadastro nº 62.900
Titular II: Carlos Alberto de Santana Portugal - Cadastro 
nº 62574
Suplente II: Leonel Cardial Jacomini – Cadastro nº 63.248

Art. 2º. O colegiado apresentará relatório quadrimestral e 
anual.

Art. 3º. Os processos serão digitalizados mensalmente e 
os arquivos organizados por assuntos.

Art. 4º. O mandato desta comissão terá vigência até 31 de 
dezembro de 2020.

Art. 5º. Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando o Decreto nº Decreto 7260, de 10 
de janeiro de 2020, publicado em 27 de janeiro de 2020, 
no DOM nº. 1340.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA N.º 142 / 2020
24 DE NOVEMBRO 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 13 de outubro de 2020 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 
02659.22.09.828.2019, de 14 de novembro de 2019, 

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, 
ao interessado PRIME LOG SERVIÇOS E 
LOGÍSTICA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
22.466.432/0002-06, com sede na Via Parafuso (BA-
535), km 13-14, Loteamento Polo Logístico, Distrito 
Sede, Camaçari/BA, coordenadas UTM 574.377 E / 
8.591.496 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 e Lei Municipal n° 913 de 03 
de setembro de 2008, para o funcionamento da 
atividade de organização logística de transporte de 
carga, com capacidade de armazenamento de 
28.000 toneladas, de diversos tipos de resinas 
termoplásticas de policloreto de vinílico e polietileno, 
numa área total de terreno de 40.196,70 m² e área 
total construída de 19.364,72 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) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 
conforme os requisitos da Lei Estadual 12932/2014 
que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos e segundo critérios de classificação da ABNT 
NBR 10.004; b) Programa de Educação Ambiental, 
conforme Lei Estadual n° 12.056/2011, visando evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, e priorizar a não 
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos 
resíduos; c)  Plano de Emergência Ambiental (PEA), 
contemplando a identificação de cenários 
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emergenciais (situação crítica, acontecimento 
perigoso ou incidente) capazes de desencadear 
processos emergenciais e a proposição de 
ações/procedimentos para contigenciar/mitigar os 
incidentes; III - elaborar e apresentar à SEDUR o 
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), 
conforme Resolução CEPRAM n° 4578/2017, 
compreendendo a formulação e a implantação de 
medidas e procedimentos técnicos e administrativos 
que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar os 
riscos; IV - 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; V - 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;  VI - cumprir os requisitos 
estabelecidos nas normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter 
em condições adequadas de funcionamento o 
sistema de proteção contra incêndio, da NR - 23; b) 
promover a utilização adequada dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI), da NR - 06; c) operar 
adequadamente as máquinas e equipamentos, da 
NR - 11;  VII - anexar nos materiais e substâncias 
empregados, manipulados ou transportados no local 
de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, 
rótulos com sua composição, recomendações de 
socorro imediato e o símbolo de perigo 
correspondente, e disponibilizar Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) nos locais onde se manuseiam os produtos, 
mantendo a edição mais recente para conhecimento 
pelos funcionários; VIII - acondicionar os resíduos 
sólidos destinados à armazenagem provisória em 
área reservada, dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de 
acordo com a classe do resíduo, atendendo os 
critérios de armazenamento das normas técnicas da 
ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992, 
destinando os resíduos Classe I para tratamento e 
disposição final em empresas licenciadas pelo órgão 
ambiental competente, efetuando junto ao INEMA a 
Declaração de Transporte de Resíduos Perigosos 
(DTRP); IX -  operar adequadamente o sistema 
fossa séptica sumidouro e promover a limpeza do 
mesmo, somente com empresas certificadas, bem 
como, destinar o efluente coletado somente para 
unidades de tratamento licenciadas, mantendo em 
seus arquivos documentação comprobatória do 
serviço de limpeza; X - apresentar outorga de direito 

de uso de recursos hídricos referente à captação de 
água subterrânea de poço tubular;  XI - 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; XII - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste município, conforme Certidão 
de Edificação n° 125/2019 de 16 de agosto de 2019; 
XIII - não ocupar nem modificar Área de Preservação 
Permanente (APP), sendo vedado: edificar, instalar 
equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano à faixa de preservação de 
corpos hídricos, conforme estabelece a legislação 
ambiental vigente; XIV - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto 
aos documentos comprobatórios; XV - em caso de 
impacto negativo ao meio ambiente decorrente da 
implantação e/ou operação da atividade, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo 
após o encerramento de suas atividades; XVI - 
comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XVII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

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

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como 
cópias dos documentos relativos ao cumprimento 
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 24 DE 
NOVEMBRO DE 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO
SECRETÁRIO INTERINO DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 144 / 2020 
24 DE NOVEMBRO 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 13 de outubro de 2020 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 consta do Processo Administrativo nº 
02717.22.09.828.2019, de 21 de novembro de 2019

RESOLVE: 

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos à 
L.A. CONCRETO E MADEIRA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob nº 07.729.784/0001-32, com sede na BA 
512 (Via Abrantes), Km 03, Portão 02, Distrito de 
Abrantes, Camaçari – BA, coordenadas geográficas 
em décimo de grau -12,79893º/-38,2625º, inserido 
na poligonal da Zona de Expansão Controlada – 
ZEC 2, da Macrozona Urbana de Areias - AB-ZU.4, 
conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 
2008, para atividade de Fabricação de estruturas 
pré-moldadas de concreto armado, em série e sob 
encomenda; Fabricação de artefatos de cimento 
para uso na construção, com produção de 8 
toneladas de cimento/dia, numa área total de 
31.554,00m² e área construída de 1.552,63m², 
mediante o cumprimento da legislação vigente e 
dos seguintes condicionantes: I - operar a atividade 
de acordo com o projeto apresentado a este órgão, 
devendo a empresa atuar de forma preventiva, em 
relação aos riscos referentes ao homem e ao meio 
ambiente, buscando soluções baseadas em 
tecnologias limpas; II - fornecer obrigatoriamente 

aos funcionários Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI adequados e compatíveis com o 
exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido 
uso, conforme o estabelecido na NR-6 do Ministério 
do Trabalho e Emprego; III- atender aos padrões de 
emissão de gases e particulados, estabelecidos na 
legislação vigente, para os sistemas de 
escapamento dos veículos e máquinas utilizados no 
empreendimento; IV – implantar, de imediato, 
placas de sinalização e advertência, em pontos 
estratégicos, dentro da área de trabalho; V - realizar 
treinamento com os funcionários para situação de 
emergência; VI – implantar e manter atualizado: o 
Programa de Prevenção de Risco Ambientais e o 
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos; VII - 
apresentar à CMA/SEDUR, no prazo de noventa 
dias: a) Programa de Educação Ambiental - PEA, 
para os funcionários da empresa; b) Projeto 
Paisagístico na área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas; c) 
Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos – 
ATRP, emitida pelo INEMA, caso exista o transporte 
de resíduos perigosos; d) Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da 
Construção; e) Plano de Emergência Ambiental; VIII 
- apresentar à CMA/SEDUR, no prazo de trinta dias, 
o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro – 
AVCB, da Polícia Militar do Estado da Bahia ou da 
Defesa Civil do Município de Camaçari; IX - utilizar 
exclusivamente água da EMBASA como fonte de 
abastecimento do empreendimento; X - apresentar 
outorga, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, em 
caso de: utilização de poços ou fontes naturais; 
lançamento de efluente em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais. Prazo: 120 dias; XI - direcionar os 
efluentes domésticos para fossa séptica e retirar 
pelo caminhão limpa-fossa de empresa licenciada; 
XII - manter documentação comprobatória do 
serviço de limpeza de fossa, em seus arquivos, para 
fins de fiscalização; XIII - direcionar o efluente 
industrial para o decantador e posteriormente 
retornar ao processo; XIV - é proibido o lançamento 
de efluente no solo, em corpo hídrico e na drenagem 
pluvial; XV - adotar normas de segurança, higiene 
industrial e saúde ocupacional nas áreas da 
produção, de armazenamento e expedição; XVI - 
Implantar e manter em condições adequadas de 
funcionamento o Sistema de Proteção Contra 
Incêndio, conforme estabelecido na Norma 
Regulamentadora NR-23 do Ministério do Trabalho 
e Emprego; XVII - armazenar temporariamente os 
resíduos sólidos em área dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada, de 
acordo com a classe do resíduo, atendendo aos 
critérios de armazenamento estabelecidos na NBR 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
01 de Dezembro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1554 - Pagina. 04 de 18



11.174, para o armazenamento dos resíduos de 
classe II (inertes e não inertes) e os da NBR 12.235, 
para armazenamento de resíduos classe I e 
encaminhá-los posteriormente, para destinação 
final, em instalações com licença ambiental para tal 
fim; XVIII- encaminhar os resíduos de classe I e 
classe II, bem como rejeitos ou sobras de produção, 
para destinação final em instalações com licença 
ambiental para tal fim e, no caso de resíduos classe 
I, requerer ao INEMA a competente Autorização de 
Transporte de Resíduos Perigosos - ATRP; XIX - 
man te r  na  empresa ,  a  documen tação  
comprobatória, referente à quantidade, classe, local 
de geração, do acondicionamento/armazenamento 
e da destinação final dos resíduos; XX - obedecer à 
legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal) 
quanto à adoção de meios e medidas a fim de 
preservar o meio ambiente e evitar riscos à saúde e 
à segurança das pessoas; XXI- cumprir o Termo de 
Ajuste de Conduta – TAC, elaborado pela 
Coordenadoria de Planejamento Ambiental – 
SEDUR e  Coordenadoria de Licenciamento 
Ambiental – SEDUR , referente a infração causada 
pelo lançamento de efluente industrial diretamente 
no solo, sem a devida autorização do órgão 
competente; XXII - evitar incômodos e transtornos à 
vizinhança; XXIII- não ocupar nem modificar Área 
de Preservação Permanente (APP), sendo vedado: 
edificar, instalar equipamento e/ou materiais, 
desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à faixa 
de preservação do córrego de largura igual a 
30(trinta) metros, medida horizontalmente a partir 
da sua margem no seu nível alto, conforme 
estabelece a legislação vigente; XXIV - executar os 
projetos de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e de drenagem de águas pluviais com 
acompanhamento técnico da obra - ATO, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas 
pertinentes; XXV - entrar em contato com a CPA / 
SEDUR no máximo 30 (trinta) dias: a) para 
confecção de TAC por lançar efluente diretamento 
no solo; b) apresentar a CLA / SEDUR, TAC 
assinado com a CPA em no máximo 60 dias; XXVI – 
em caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da operação da atividade, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo 
após o encerramento de suas atividades;  XXVII - 
atender rigorosamente as condicionantes 
estabelecidos nesta licença, e encaminhar relatório 
de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XXVIII - 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; XXIX – 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 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 24 DE 
NOVEMBRO DE 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO
SECRETÁRIO INTERINO DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE                   

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 146 / 2020
24 DE NOVEMBRO 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 13 de outubro de 2020 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015 e 
Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 
2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 
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00806.22.09.461.2020, de 21 de julho de 2020,

RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, 
ao interessado EMPREENDIMENTO VOG SÃO 
FRANCISCO – SPE LTDA, inscrito (a) no CNPJ 
sob nº 21.821.054/0001-98, com sede na Avenida 
Tancredo Neves, n° 620, Caminho das Árvores, 
Salvador/BA, para a implantação de um 
parcelamento do solo, do tipo Urbanização 
Integrada, denominado VOG FELICITÁ, em uma 
área total de 98.944,54 m², composto de 396 
unidades, do tipo residencial, sendo 336 unidades, 
12 adaptadas e 48 com 2 pavimentos; área total 
ocupada de 24.463,77 m²; área construída total de 
26.291,61 m²;  área permeável de 50.633,45 m²; 
áreas verdes, recreação e jardins de 52.276,72 m²; 
áreas comuns descobertas de 1.279,91 m²; áreas 
comuns cobertas de 363,37 m²; sistema viário de 
21.857,68 m²; gabarito com 2 pavimentos; com 806 
vagas de estacionamentos; localizado no 
Loteamento Parque Nascente do Rio Capivara, 
Lote 12G, Distrito Sede, Camaçari-BA, nas 
coordenadas UTM: 577.974  E / 8.595.673  S, 
inserido na poligonal da Zona de Expansão 
Prioritária – ZEP 2, da Macrozona CA-ZU.1, 
conforme Lei Municipal n° 866 de 11 de janeiro de 
2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 
2008. Esta licença está sendo concedida mediante 
o cumprimento da legislação vigente e das 
seguintes condicionantes: I - adotar as medidas 
necessárias a fim de minimizar os impactos durante 
a fase de construção, atendendo aos padrões de 
intensidade de som, de emissões atmosféricas, de 
tratamento e disposição de efluentes líquidos e 
resíduos sólidos, conforme estabelece a legislação 
vigente, bem como:  a) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no 
canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento licenciada, devendo ter como 
objetivo prioritário nessa ação a não geração e, 
secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem; b) armazenar os resíduos 
sólidos em recipientes adequados (coleta seletiva) 
e em área reservada e impermeabilizada, 
encaminhando-os para reciclagem através de 
empresas licenciadas ou recolhimento pelo serviço 
de limpeza pública municipal, acondicionando e 
enviando para tratamento e/ou disposição os 
resíduos perigosos gerados, em instalação 
devidamente licenciada; c) instalar adequadamente 
no canteiro de obras, sistema de tratamento de 
efluentes domésticos e promover a limpeza do 
mesmo, somente com empresas certificadas, bem 
como, destinar o efluente coletado somente para 

unidades de tratamento licenciadas; d) adquirir 
substância mineral  para construção do 
empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas, devendo apresentar cópias das notas 
fiscais e credenciamento do fornecedor; e) manter 
os dispositivos de sinalização e advertência da obra 
em perfeito estado de conservação, alertando a 
comunidade quanto ao tráfego de máquinas, 
veículos e equipamentos; f) fornecer e fiscalizar o 
uso obrigatório dos equipamentos de proteção 
individual (EPI) aos funcionários da obra, conforme 
Norma Regulamentadora nº 006/1978 do Ministério 
do Trabalho; g) remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro 
de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; II – executar os projetos apresentados 
e aprovados pela CLA/SEDUR: a) projeto de 
paisagismo, priorizando o uso de espécies nativas 
arbóreas e arbustivas e atendendo o percentual 

2mínimo exigido por lei de uma árvore por cada m  de 
área verde; b) projeto de drenagem de águas 
pluviais, priorizando a instalação de estruturas de 
redutores de velocidade, de infiltração de água no 
solo e sistema de armazenamento para fins de 
irrigação de jardins, limpeza de áreas comuns; c)  
projetos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, em atendimento às condicionates 
estabelecidas na Carta de Viabilidade da Embasa 
n° 310VT/19-MS de 25.11.2019; apresentando 
documento de aprovação dos projetos; III - executar 
os projetos de esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais com acompanhamento 
técnico da obra (ATO), visando garantir o 
atendimento das normas técnicas pertinentes; IV – 
apresentar à SEDUR: a) outorga de direito de uso 
de recursos hídricos, emitida pelo INEMA, ou sua 
dispensa, em caso de utilização de poços ou fontes 
naturais, lançamento de efluentes, drenagem de 
águas pluviais com deságue em manancial, 
realização de obras/intervenções no corpo hídrico; 
b) carta de viabilidade de serviços de energia 
elétrica (COELBA) e de coleta de lixo (prefeitura 
municipal), nos casos de empreendimentos 
urbanísticos, turísticos e de lazer; c) Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civi l  (PCMAT), 
acompanhado da ART do responsável; V – cumprir 
rigorosamente e apresentar os resultados:  a)  
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
da Construção Civil (PGRSCC), devendo seguir os 
requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 12.932 
de 2014, que dispõe sobre seus princípios, 
objetivos, diretrizes e instrumentos, e estabelece 
normas relativas à gestão e ao gerenciamento 
integrado de resíduos sólidos; b) Programa de 
Educação Ambiental, voltado para os funcionários 
da obra, com ênfase na gestão dos resíduos, 
priorizando ações de sustentabilidade ambiental; VI 
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- manter protegidas todas as áreas de preservação 
permanente (APP) existente na área de 
abrangência do terreno, conforme Artigo 51 da Lei 
Municipal nº 913/2008, adotando medidas de 
proteção, delimitação em gradil e colocação de 
placas de sinalização com informações da área a 
ser protegida; VII – apresentar Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), em 
caso de intervenção em APP existente na área de 
abrangência do empreendimento; VIII - é proibido: 
a) lançamento de qualquer tipo de efluente no solo 
ou no corpo hídrico, mesmo que tratado, sem 
autorização; b) aterro de áreas úmidas e/ou do 
corpo hídrico; c) instalações de infraestruturas em 
APP sem a prévia autorização do órgão ambiental 
competente;  IX – cumprir os termos da 
manifestação quanto a supressão de vegetação e 
apresentar relatório de cumprimento de 
condiciontes acompanhado dos documentos 
comprobatórios; X - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste município, e executar o 
projeto conforme planta de situação resultante da 
AOP n° 006/2020 de 09.03.2020; XI - 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; XII - atender rigorosamente às 
condicionantes estabelecidas nesta Portaria, e 
encaminhar anualmente, o relatór io de 
cumprimento de condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; 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.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 24 DE 
NOVEMBRO DE 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO
SECRETÁRIO INTERINO DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 152 / 2020
24 DE NOVEMBRO 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 13 de outubro de 2020 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 
00383.22.09.461.2020, de 14 de fevereiro de 2020, 

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) 
anos, ao interessado CAMAÇARI INDUSTRIA DE 
PISCINAS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
04.306.190/0001-20, com sede na Via Parafuso 
(BA-535), km 14,5, Loteamento Polo Logístico, 
Distrito Sede, Camaçari/BA, coordenadas UTM 
575.031 E / 8.593.335 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 e Lei Municipal n° 913 de 
03 de setembro de 2008, para o funcionamento da 
atividade de fabricação de artefatos de material 
plástico, piscinas, com capacidade produtiva 
instalada de 150 unidades por mês, numa área 
construída de 1.451,45 m² com área total terreno de 
30.000,00 m². Esta Licença está sendo concedida, 
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mediante o cumprimento da legislação vigente e 
dos seguintes condicionantes: I - apresentar à 
CLA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, 
documentos comprobatórios do cumprimento do 
Termo de Compromisso  - Medida Compensatória 
n° 016/2020 de 16 de setembro de 2020, referente a 
executar o plantio de 150 mudas de espécies 
nativas do Bioma Mata Atlântica; II - 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;  III - 
apresentar à SEDUR quando da renovação desta 
licença relatório de execução: a) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 
conforme os requisitos da Lei Estadual 12932/2014 
que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos e segundo critérios de classificação da 
ABNT NBR 10.004; b) Programa de Educação 
Ambiental, conforme Lei Estadual n° 12.056/2011, 
visando evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, e 
priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; c)  Plano de Emergência 
Ambiental (PEA), contemplando a identificação de 
cenários emergenciais (si tuação crít ica, 
acontecimento perigoso ou incidente) capazes de 
desencadear processos emergenciais e a 
proposição de ações/procedimentos para 
contigenciar/mitigar os incidentes; d) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme 
Resolução CEPRAM n° 4578/2017, que têm por 
objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos; IV - 
manter regularizados o Cadastro Estadual de 
Atividades Potencialmente Degradadoras (CEAPD) 
e o Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA; V - 
manter em perfeito estado de conservação os 
dispositivos de sinalização horizontal e vertical das 
v i a s  i n t e r n a s  d a  e m p r e s a ,  á r e a s  d e  
armazenamento, produção, conforme padrão 
legalmente estabelecido, mantendo os dispositivos 
de sinalização em perfeito estado de conservação; 
VI - 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;  VII - 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;  VIII - 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; IX - 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); X -  operar adequadamente o sistema 
fossa séptica e promover a limpeza do mesmo, 
somente com empresas certificadas, bem como, 
destinar o efluente coletado somente para unidades 
de tratamento licenciadas, mantendo em seus 
arquivos documentação comprobatória do serviço 
de l impeza;  XI  -  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; XII - 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; 
X I I I  -  a t e n d e r  a o s  p a r â m e t r o s  
urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste município; XIV - respeitar as 
áreas protegidas existentes, conforme definidas em 
legislação específica, mantendo as distâncias 
mínimas legais em relação a qualquer ocupação 
nestas áreas; XV - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidas nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, 
o relatório de cumprimento das condicionantes, 
junto aos documentos comprobatórios; XVI - em 
caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da implantação e/ou operação da 
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atividade, a empresa estará sujeita às sanções 
previstas em lei, mesmo após o encerramento de 
suas atividades; XVII - 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; XVIII - 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 24 DE 
NOVEMBRO  DE 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO 
SECRETÁRIO INTERINO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

SEGUNDO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
AO PROJETO URBANÍSTICO DENOMINADO 
“CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALVORADA”, NA 
FORMA ABAIXO:

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 
Direito Público interno, com sede na Rua Francisco 
Drumond, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob nº. 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso 
I, art. 100 da Lei Orgânica Municipal, neste ato 
representado pelo Secretário de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, ARNALDO DE SOUZA 
BRITO, através da competência delegada pelo 
Decreto Municipal n° 4.365, de 22 de fevereiro de 
2007 e Decreto de 13 de outubro de 2020, 
doravante denominado MUNICÍPIO e, do outro 
l a d o ,  N Í T I D A  E M P R E E N D I M E N T O S  
IMOBILIÁRIOS LTDA, sociedade Ltda., inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
11.781.745/0001-51, com sede à Av. Francisco 
Dumont, nº 6216, sala 324, Shopping Estrada do 
Coco, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42.700-000, 
neste ato, representada, na forma do contrato 
social, pelos Srs. Bruno Mascarenhas Cunha, 
empresário, portadora da Cédula de Identidade sob 
nº 10.055.339-90 SSP-BA, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Física nº. 032.794.875-28 e 
Natália Mascarenhas Santos, empresária, 
portadora da Cédula de Identidade sob nº 5.630.929 
SSP-BA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Física nº. 565.225.255-34, doravante denominada 
PROPRIETÁRIA, tendo em vista as informações 
constantes no Processo Administrativo nº 
02283.22.09.091.2016, e ainda:

Considerando que o Decreto nº 6423/2016, de 02 
de junho de 2016, publicado no Diário Oficial 674, de 
28 de maio a 03 de junho de 2016, aprovou a 
implantação do Projeto Urbanístico denominado 
Condomínio Residencial Alvorada, com Termo de 
Acordo e Compromisso publicado no Diário Oficial 
do Município nº 672, de 14 a 20.05.2016;

Considerando que foi publicado no Diário Oficial 
696, de 29 de outubro a 04 de novembro de 2016, o 
PRIMEIRO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO, face à 
mudança de titularidade no proprietário do imóvel;

Considerando que, no Termo de Acordo e 
Compromisso, a Proprietária se comprometeu a 
doar uma área restante com 7.245,81m² (sete mil 
duzentos e quarenta e cinco metros e oitenta e um 
decímetros quadrados), equivalente a 17,50% da 
área líquida do empreendimento, localizada no 
Lugar denominado Maraú, desmembrada da maior 
porção de uma área de terra com 48.500,00m², cuja 
matrícula possui nº 7930;

Considerando que a Proprietária não conseguiu 
realizar a compra e transferência para o Município 
do imóvel indicado no TAC, motivo pelo qual 
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solicitou à SEDUR que fosse caucionado os lotes da 
Área comercial, com 2.523,81m² (dois mil 
quinhentos e vinte e três mil vírgula oitenta e hum 
decímetros quadrados) equivalentes à 6,09% (seis 
vírgula nove por cento) da área total do terreno pelo 
prazo de 01 ano, tempo suficiente para que possa 
ofertar um terreno de maior interesse público. 

Resolvem firmar este Termo de Reti-ratificação ao 
Termo de Acordo e do Projeto Urbanístico 
denominado "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
ALVORADA", mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS RETIFICAÇÕES

Este Termo tem como objeto a Segunda Reti-
ratificação do Termo de Acordo e Compromisso 
firmado entre o Município de Camaçari e a 
Proprietária do Condomínio Residencial Alvorada, 
com as alterações trazidas pelo Primeiro Termo de 
Reti-ratificação, firmado em 24 de outubro de 2016 
(Diário Oficial 696) e aprovado pelo Decreto nº 
6423/2016, de 02 de junho de 2016, para 
avençarem que:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Reti-ratificam a 
CLÁUSULA SEGUNDA, inciso V, alíneas “d” e 
“e”, referente à implantação do CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL ALVORADA, que passam a vigorar 
com a seguinte redação:

d) Área comercial, com 2.523,81m² (dois mil 
quinhentos e vinte e três mil vírgula oitenta e hum 
decímetros quadrados) equivalentes à 6,09% (seis 
vírgula nove por cento) da área total do terreno, 
caucionadas ao Município como garantia da 
efetivação da doação de área ao Município, assim 
distribuídas: 
- AREA 1 = 1.087,52m² (um mil e oitenta e sete 
metros e cinquenta e dois metros decímetros 
quadrados), composto de 04 lojas, com dois 
pavimentos e área construída total de 920,00m² 
(novecentos e vinte metros quadrados);
- AREA2 = 1.436,29m² (um mil quatrocentos e trinta 
e seis metros vinte e nove decímetros quadrados), 
composto de 06 lojas, com dois pavimentos e área 
construída total de 1.272,00m² (um mil duzentos e 
setenta e dois metros quadrados)

“e) Áreas públicas (a serem doadas ao Município) 
com 8.282,00 m² (oito mil duzentos e oitenta e dois 
metros quadrados), equivalentes a 20% (vinte por 
cento) da área líquida do terreno, a ser indicada pelo 
Proprietário para aprovação do interesse público 
pelo Município de Camaçari, ficando caucionado a 
área comercial descrita na CLÁUSULA SEGUNDA, 

inciso V, alínea “d”, não podendo a Proprietária 
alienar ou realizar qualquer obra enquanto perdurar 
a caução.”

PARÁGRAFO SEGUNDO: Reti-ratificam a 
CLÁUSULA OITAVA, inciso I, alínea “g”, referente 
à implantação do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
ALVORADA, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“g) Oferecer para aprovação do Município e efetuar 
entrega das áreas doadas, livre e desembaraçada 
de qualquer ônus, no prazo de 01 (um ano) da 
publicação desta Reti-ratificação do TAC, sob pena 
do Município executar a caução, transferindo a área 
em garantia definitivamente para o patrimônio 
público.”

PARÁGRAFO TERCEIRO: Reti-ratificam a 
CLÁUSULA NONA, fazendo-se acrescentar o 
parágrafo único, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

CLÁUSULA NONA: (...)
“Parágrafo Único: como garantia à doação de 
áreas ao Município, ficando caucionado a área 
comercial descrita na CLÁUSULA SEGUNDA, 
inciso V, alínea “d”, não podendo a Proprietária 
alienar ou realizar qualquer obra enquanto perdurar 
a caução, podendo o Município executar a caução 
caso a Proprietária não realize a doação do no prazo 
de 01 (um) ano, salvo se o Município der causa à 
mora.”

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGISTRO

A Proprietária ou Município realizará o registro 
das alterações do TAC perante o Cartório de 
Registro de Imóveis de Camaçari do 1º Ofício da 
Comarca de Camaçari, Bahia, matrícula nº 25.235 
R-2.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA RATIFICAÇÃO

As partes ratificam todas as demais disposições 
constantes do Termo de Acordo e Compromisso que 
estejam em vigor ou tenham disciplinado a 
implantação do Projeto Urbanístico denominado 
“CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALVORADA”, que 
não tenham sido modificadas pelo presente 
instrumento

E assim, por estarem justas e acordadas, as partes 
assinam o presente instrumento em quatro vias de 
igual teor e forma, para todos os jurídicos e legais 
efeitos, na presença de duas testemunhas que 
também subscrevem.
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Camaçari, 24 de novembro de 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente
(MUNICÍPIO DE CAMAÇARI)

NÍTIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

p/p BRUNO MASCARENHAS CUNHA e NATÁLIA 
MASCARENHAS SANTOS

(PROPRIETÁRIA)

Testemunhas:

1

2

Ordem de Paralisação nº 01/2020

Solicitamos a paralisação ao Contrato nº 343/2020, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa 
ASTEC Construções Eireli, cujo objeto é prestação de 
execução das obras e serviços na manutenção 
preventiva, corretiva e adequações em Unidades 
Escolares, CIE's e Creches da Rede Municipal de Ensino 
de Camaçari, diretamente por parte da contratada, 
conforme estabelecido no Edital da concorrência nº 
021/2019.

Informamos que a referida ordem será dada a partir de 03 
de novembro de 2020, devido a insuficiência 
orçamentária para dar continuidade aos serviços.

Camaçari, 03 de novembro de 2020

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

Ordem de Paralisação nº 02/2020

Solicitamos a paralisação ao Contrato nº 0344/2020, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa DFG 
– Construções e Projetos LTDA, cujo objeto é 

prestação de Execução das obras e serviços na 
manutenção preventiva, corretiva e adequações em 
Unidades Escolares, CIE's e Creches da Rede Municipal 
de Ensino de Camaçari, diretamente por parte da 
contratada, conforme estabelecido no Edital da 
concorrência nº 021/2019.

Informamos que a referida ordem será dada a partir de 03 
de novembro de 2020, devido a insuficiência 
orçamentária para dar continuidade aos serviços.

Camaçari, 03 de novembro de 2020

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

Ordem de Paralisação nº 03/2020

Solicitamos a paralisação ao Contrato nº 0404/2020, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa 
EBISA Engenharia Brasileira, Indústria e 
Saneamento LTDA, cujo objeto é prestação de 
Execução das obras e serviços na manutenção 
preventiva, corretiva e adequações em Unidades 
Escolares, CIE's e Creches da Rede Municipal de Ensino 
de Camaçari, diretamente por parte da contratada, 
conforme estabelecido no Edital da concorrência nº 
021/2019.

Informamos que a referida ordem será dada a partir de 03 
de novembro de 2020, devido a insuficiência 
orçamentária para dar continuidade aos serviços.

Camaçari, 03 de novembro de 2020

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

Ordem de Paralisação nº 04/2020

Solicitamos a paralisação ao Contrato nº 0417/2020, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa GAN 
Engenharia LTDA, cujo objeto é prestação de Execução 
das obras e serviços na manutenção preventiva, 
corretiva e adequações em Unidades Escolares, CIE's e 
Creches da Rede Municipal de Ensino de Camaçari, 
diretamente por parte da contratada, conforme 
estabelecido no Edital da concorrência nº 021/2019.
Informamos que a referida ordem será dada a partir de 03 
de novembro de 2020, devido a insuficiência 
orçamentária para dar continuidade aos serviços.

Camaçari, 03 de novembro de 2020

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação
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Ordem de Paralisação nº 05/2020

Solicitamos a paralisação ao Contrato nº 0402/2020, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa 
REDIM SERVIÇOS EIRELI - EPP, cujo objeto é 
prestação de Execução das obras e serviços na 
manutenção preventiva, corretiva e adequações em 
Unidades Escolares, CIE's e Creches da Rede Municipal 
de Ensino de Camaçari, diretamente por parte da 
contratada, conforme estabelecido no Edital da 
concorrência nº 021/2019.
Informamos que a referida ordem será dada a partir de 03 
de novembro de 2020, devido a insuficiência 
orçamentária para dar continuidade aos serviços.

Camaçari, 03 de novembro de 2020

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

Ordem de Paralisação nº 06/2020

Solicitamos a paralisação ao Contrato nº 0418/2020, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa PJ 
CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA, cujo 
objeto é prestação de Execução das obras e serviços na 
manutenção preventiva, corretiva e adequações em 
Unidades Escolares, CIE's e Creches da Rede Municipal 
de Ensino de Camaçari, diretamente por parte da 
contratada, conforme estabelecido no Edital da 
concorrência nº 021/2019.
Informamos que a referida ordem será dada a partir de 03 
de novembro de 2020, devido a insuficiência 
orçamentária para dar continuidade aos serviços.

Camaçari, 03 de novembro de 2020

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 002/2020
Prêmio de Linguagens Culturais Diversas

Processo Nº

A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMAÇARI em parceria 
com o Conselho Municipal de Cultura – CMCC, através da 
Comissão Especial de Análise da Secretaria de Cultura - 
CEASC, torna público a Resultado da Avaliação e Seleção 

 00526.36.07.611.2020

do Edital 002/2020 para premiação de propostas de 
atividades artísticas e culturais nas linguagens previstas na 
Lei do Fundo Municipal de Cultura (com exceção de 
Patrimônio Material e Imaterial).

Os membros designados pela Portaria nº 22/2020 de 19 de 
Outubro de 2020, procederam com a avaliação, com base 
nos critérios preestabelecidos no item 4 do Edital, tendo 
como resultado, as informações abaixo.

Em caso de desistência dos contemplados, ou outra 
situação legal  que justifique, os proponentes com situação 
consideradas como "Classificado (a)", poderão ser 
convocados, sendo respeitada a classificação e a  
percentagem de cotas prevista em Edital.

Conforme prevê o item 5.2, o proponente contemplado 
deverá se dirigir à CEASC pessoalmente para a assinatura 
do termo, com hora marcada através do e-mail 
contatoceasc@gmail.com ou pelo telefone 3644-9824, 
munido da documentação exigida para pagamento no 
mesmo item.

Camaçari, 27 de Novembro de 2020

Guida Schnitman Queiroz
Presidente da CEASC

Resultado da Avaliação e Seleção do Edital 002/2020 
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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 003/2020
Prêmio Patrimônio Cultural

Processo Nº 00527.36.07.611.2020

A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMAÇARI em 

parceria com o Conselho Municipal de Cultura – CMCC, 

através da Comissão Especial de Análise da Secretaria 

de Cultura - CEASC, torna público a Resultado da 

Avaliação e Seleção do Edital 003/2020 para 

premiação de propostas culturais nas áreas de 

Patrimônio Cultural (material e imaterial). 

Os membros designados pela Portaria nº 22/2020 de 19 

de Outubro de 2020, procederam com a avaliação, com 

base nos critérios preestabelecidos no item 4 do Edital, 

tendo como resultado, as informações abaixo.

Em caso de desistência dos contemplados, ou outra 

situação legal  que justifique, os proponentes com 

situação consideradas como "Classificado (a)", poderão 

ser convocados, sendo respeitada a classificação e a  

percentagem de cotas prevista em Edital.

Conforme prevê o item 5.2, o proponente contemplado 

deverá se dirigir à CEASC pessoalmente para a 

assinatura do termo, com hora marcada através do e-

mail contatoceasc@gmail.com ou pelo telefone 3644-

9824, munido da documentação exigida para pagamento 

no mesmo item.
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Camaçari, 27 de Novembro de 2020

Guida Schnitman Queiroz

Presidente da CEASC

Resultado da Avaliação e Seleção do Edital 

003/2020

TERMO DE RETI – RATIFICAÇÃO
CONTRATO Nº. 0420/2020

(Processo Administrativo nº. 01398.11.07.611.2018)

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário de Governo, Sr. JOSÉ GAMA NEVES, no 
uso de suas atribuições, re-ratifica o Contrato 0420/2019, 
decorrente de Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO Nº. 0239/2019, para Registro de Preços, 
conforme Ata de Registro de Preços nº. 0425/2019, cujo o 
Objeto é a Contratação de Registro contratação de 
empresa especializada em fornecimento de fogos de 
artifícios e serviço de montagem, execução e 
desmontagem de show pirotécnico, para atender os 
eventos realizados pela administração pública incluindo 
os festejos do réveillon 2021 no municipio. ONDE SE LÊ:  

EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO

O valor global deste contrato é de R$ 103.405,75 
(CENTO E TREZE MIL, QUATROCENTOS E CINCO 
REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), constante 
da proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, 
entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presente objeto.  LEIA-SE: O Valor Global 
deste contrato é de R$ 113.405,75 (CENTO E TREZE 
MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS), constante da proposta de preços 
apresentada pela CONTRATADA, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do presente 
objeto. O MUNICIPIO DE CAMAÇARI, neste ato 
representado pelo Secretário de Governo, Sr. JOSÉ 
GAMA NEVES, no uso de suas atribuições, em 
conformidade com o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, e 
alterações posteriores, considerando erro de digitação 
do CONTRATO na Clausula Terceira Do Preço ao 
Contrato nº. 0420/2020 da Empresa CIELO 
PIROTECNIA LTDA – ME. Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas e condições do referido documento. DA 
ASSINATURA: Camaçari, 27 de novembro de 2020. 
JOSÉ GAMA NEVES. SECRETÁRIO DE GOVERNO

Registro de Preços para Aquisição de Material de 
Expediente (elástico para cédula nº 18 25g 30 un / 

AVISO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE 
REGISTRO DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Administração do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0123/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é 
o 

PREGÃO N.º 224/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA –Objeto: Registro de preços 
para aquisição de material de expediente (pasta L, pasta 
catálogo, classificador pasta com elástico, 
classificador pasta sem elástico), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari. 
Acolhimento: 15/12/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 16/12/2020, às 09h00min; Disputa: 
16/12/2020, às 10h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação n.º: 848348. Tel.: (71) 3621-/6695/6665/6880. 
Ana Carolina da S. dos Santos – Pregoeira.
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extrator de grampo niquelado caixa 12 un / grampo 
26/6 caixa 5000 un), para futuras contratações de 
acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari
 

NOVA 
FG PAPELARIA E SERVICOS DE TRANSPORTE 
EIRELI.  

BAHIA 
GRAF LTDA EPP. 

HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS 
EIRELI - EPP. 

Registro de Preços para Aquisição de 
Material de Expediente (elástico para cédula nº 18 25g 
30 un / extrator de grampo niquelado caixa 12 un / 
grampo 26/6 caixa 5000 un), para futuras contratações 
de acordo com a necessidade e conveniência da 
A d m i n i s t r a ç ã o  M u n i c i p a l  d e  C a m a ç a r i

Registro de Preços para Aquisição de 
Material de Expediente (elástico para cédula nº 18 25g 
30 un / extrator de grampo niquelado caixa 12 un / 
grampo 26/6 caixa 5000 un), para futuras contratações 
de acordo com a necessidade e conveniência da 
A d m i n i s t r a ç ã o  M u n i c i p a l  d e  C a m a ç a r i

.

LOTES 01 - PROMITENTE FORNECEDOR: 

VALOR GLOBAL DO LOTE 01:  
R$10.587,60(dez mil, quinhentos e oitenta e sete reais 
e sessenta centavos).
 
LOTES 02 - PROMITENTE FORNECEDOR: 

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: 
R$10.397,00 (dez mil, trezentos e noventa e sete 
reais).
 
LOTES 03 - PROMITENTE FORNECEDOR: 

VALOR GLOBAL DO LOTE 03: 
R$74.055,52 (setenta e quatro mil, cinquenta e cinco 
reais e cinquenta e dois centavos).
 
DATA ASSINATURA: 16/11/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA – SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO.

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0613/2020 – 
PREGÃO Nº 0123/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

.   
PROMINENTE FORNECEDOR: Conforme descrito 
abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0612/2020 – 
PREGÃO Nº 0123/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

.   
PROMINENTE FORNECEDOR: Conforme descrito 
abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0614/2020 – 
PREGÃO Nº 0123/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

.   P R O M I N E N T E  
FORNECEDOR: Conforme descrito abaixo:

DATA ASSINATURA: 16/11/2020. HELDER ALMEIDA 
DE SOUZA – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

Registro de Preços para Aquisição de Material 
de Expediente (elástico para cédula nº 18 25g 30 un / 
extrator de grampo niquelado caixa 12 un / grampo 26/6 
caixa 5000 un), para futuras contratações de acordo com 
a necessidade e conveniência da Administração 
M u n i c i p a l  d e  C a m a ç a r i

 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0129/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é Registro de 
preços para aquisição de medicamentos diversos, 
devido à necessidade da continuidade das ações em 
saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0635/2020 – 
PREGÃO Nº 0105/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DEVIDO À 
NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DAS AÇÕES EM 
SAÚDE. PROMITENTE FORNECEDOR: MEDISIL 
COMERCIAL FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE 
HIGIENE E TRANSPORTE. DATA DA ASSINATURA: 
25/11/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0003/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, Registro de preços para 
aquisição de material odontológico (espátula de 
inserção, espátula para resina, seringa carpule, seringa 
para callen, pinça clínica, sonda exploradora, espelho 
bucal, espelho em forma de dente, cabo para espelho 
bucal, abridor de boca, prendedor de guardanapo, porta 
matriz, porta-amálgama), para atender as Unidades de 
Saúde e ao Centro de Especialidades Odontológicas do 
m u n i c í p i o  d e  C a m a ç a r i - B A .  D ATA  D A  
HOMOLOGAÇÃO: 17/11/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0608/2020 – 
PREGÃO Nº 0003/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material 
odontológico (espátula de inserção, espátula para resina, 
seringa carpule, seringa para callen, pinça clínica, sonda 
exploradora, espelho bucal, espelho em forma de dente, 
cabo para espelho bucal, abridor de boca, prendedor de 
guardanapo, porta matriz, porta-amálgama), para 
atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município de 
Camaçari-BA. PROMITENTE FORNECEDOR: R. DE F. 
TO R R E S  M O L I T E R N O  E I R E L I .  D ATA D A 
ASSINATURA: 17/11/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0609/2020 – 
PREGÃO Nº 0003/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de material odontológico (espátula de 
inserção, espátula para resina, seringa carpule, 
seringa para callen, pinça clínica, sonda 
exploradora, espelho bucal, espelho em forma de 
dente, cabo para espelho bucal, abridor de boca, 
prendedor de guardanapo, porta matriz, porta-
amálgama), para atender as Unidades de Saúde e 
ao Centro de Especialidades Odontológicas do 
município de Camaçari-BA. PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  A B S O L U TA  S A U D E  
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. DATA DA 
ASSINATURA: 17/11/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0610/2020 – 
PREGÃO Nº 0003/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de material odontológico (espátula de 
inserção, espátula para resina, seringa carpule, 
seringa para callen, pinça clínica, sonda 

exploradora, espelho bucal, espelho em forma de 
dente, cabo para espelho bucal, abridor de boca, 
prendedor de guardanapo, porta matriz, porta-
amálgama), para atender as Unidades de Saúde e 
ao Centro de Especialidades Odontológicas do 
município de Camaçari-BA. PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  C O R D E I R O  C A R A P I A 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES : 
17/11/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0611/2020 – 
PREGÃO Nº 0003/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de material odontológico (espátula de 
inserção, espátula para resina, seringa carpule, 
seringa para callen, pinça clínica, sonda 
exploradora, espelho bucal, espelho em forma de 
dente, cabo para espelho bucal, abridor de boca, 
prendedor de guardanapo, porta matriz, porta-
amálgama), para atender as Unidades de Saúde e 
ao Centro de Especialidades Odontológicas do 
município de Camaçari-BA. PROMITENTE 
FORNECEDOR: DENTAL OPEN - COMERCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 17/11/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À 

JOTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI
Processo nº 600.11.07.689.2020

Notificamos a empresa JOTA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI  a comparecer junto ,

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
01 de Dezembro de 2020 - Ano XVIII

Nº 1554 - Pagina. 17 de 18



à Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores - COPEC, no prazo 
máximo de 05 (dias) úteis a partir da presente data, 
para fazer vistas ao Processo de Penalização nº 
600.11.07.689.2020 e, posteriormente, apresentar 
defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de vistas ao processo. 

Camaçari, 01 de dezembro de 2020. 

Larissa da Silva Macedo 
Presidente em exercício da COPEC.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2018 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 
CONTRATADA: COM TECH INFORMÁTICA LTDA. 
OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 
(doze) meses, contados a partir de 02 de dezembro de 
2020, nos termos da Cláusula Sétima e Oitava do 
Contrato Base, consoante Artigo 57, inciso II da Lei 
F e d e r a l  n °  8 6 6 6 / 9 3 .  VA L O R  G L O B A L  
PROPORCIONAL: R$ 185.280,00 (cento e oitenta e 
cinco mil duzentos e oitenta reais). Assinatura: 
01/12/2020. ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO - 
DIRETOR PRESIDENTE.
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LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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