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CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

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  
00610.11.02.548.2020,

 
RESOLVE

PRORROGAR A CESSÃO do servidor PAULO 
HENRIQUE OLIVEIRA E SILVA, matrícula 60615, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Assistente Administrativo, lotado na Secretaria do 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES, para a 
Câmara Municipal de Camaçari, retroativo ao período de 
13/04/2019 a 31/12/2020, sem ônus para o ente cedente, 
nos termos do convênio de cooperação técnica.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 524/2020
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020

                                                    

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 
407 de 30 de agosto de 1998, Art. 110 e,

CONSIDERANDO as informações constantes nos autos 
do Processo Administrativo nº 02752.11.02.895.2020,

  

DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998. 

CONSIDERANDO o artigo 156 da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo nº. 
00011.21.01.570.2019, que destinou-se à apuração de 
abandono de cargo,

RESOLVE

DEMITIR a servidora LILIANE DA SILVA GOES 
matrícula nº 64053, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Auxiliar de Disciplina, lotada na 
Secretaria da Educação- SEDUC, com data retroativa a 
01 de setembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                    

DECRETO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

DECRETOS

S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



RESOLVE

SUSPENDER, a pedido, a licença sem vencimentos, 
concedida através da portaria 18/2019 de 14 de março de 
2019, à CRISTIANE OLIVEIRA TEIXEIRA, matrícula 
63808, ocupante do cargo de Professor II, lotada na 
Secretaria da Educação, com data retroativa a 02 de 
dezembro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO          

PORTARIA Nº 00156/2020
 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 
2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério 
do município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,

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  

02521.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) JOSENILDO 

BITTENCOURT SANTOS, matricula nº 830142, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de NÍVEL I para NÍVEL II, 

com data retroativa a  03 DE NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 5003/2020
 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo 
nº 003/2017 e Lei Municipal 1601/2019,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1418/2020,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) HILTON GERSON 

ZENHA COSTA, matricula 63428, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Urbanista, lotado (a) na 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente - SEDUR, Licença Prêmio referente ao 

quinquênio aquisitivo de 14/04/2014 a 13/04/2019 pelos 

períodos fracionados de 01 (um) mês, retroativo a 03 de 

Agosto de 2020, 01 (um) mês, a partir de 02 de Agosto de 

2021, 01 (um) mês, a partir de  01 de Agosto de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE NOVEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARNALDO DE SOUZA BRITO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTOS URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 6.002/2020
 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a concessão de benefício de
 Licença- Prêmio a Servidor Municipal.

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto 
nº4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

CONSIDERANDO ainda o artigo 6º, da Lei nº. 
1624/2020, datado de 27 de abril de 2020, que 
estabelece o gozo compulsório para os servidores 
efetivos,
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 RESOLVE

CONCEDER aos servidores listados no Anexo I desta 
portaria gozo de licença-prêmio compulsória, a partir de 
setembro de 2020. Após o estado de emergência de que 
trata o art. 1º desta lei ou do fim do período aquisitivo a 
licença prêmio no caso em que tenha havido antecipação 
nos moldes do inciso III do §1º deste artigo, o órgão de 
Recursos Humanos deverá instaurar processos para 
formalizar todas as licenças prêmio concedidos com 
base nesta lei, de acordo com o paragrafo 2º do art. 6º.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE SETEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 012 / 2021
28 DE JANEIRO DE 2021

O Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 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 
01309.22.09.461.2020, de 24 de setembro de 2020,

RESOLVE: 

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos à 
EDFERR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, inscrita 
no CNPJ sob Nº 22.790.933/0001-62, com sede na 
Avenida Jorge Amado, s/n, Ponto Certo, Camaçari – BA, 
nas coordenadas geográficas UTM 575179;8595778, na 
Zona de Transformação, Comércio e Serviços - ZTCS, 
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CA-ZU-1 Sede para o funcionamento das atividades 
usinagem, tornearia e solda; manutenção e reparação de 
geradores, transporte e motores elétricos; manutenção e 
reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto 
para veículos; manutenção e reparação de 
equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto 
válvulas; manutenção e reparação de válvulas 
industriais; comércio atacadista de máquinas e 
equipamentos para uso industrial: partes e peças; 
comércio atacadista de mercadorias em geral, sem 
predominância de alimentos ou de insumos 
agropecuários; comércio varejistas de ferramentas e 
ferragens; serviços de engenharia; aluguel de outras 
máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador, numa área 
total de 400m², mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - 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; II - Promover a sinalização horizontal e 
vertical das vias internas da empresa, conforme 
padrão legalmente estabelecido, mantendo os 
dispositivos de sinalização em perfeito estado de 
conservação; III - Adotar normas de segurança e saúde 
ocupacional na área; IV - 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) fazer o 
controle do nível de ruídos, por tempo de exposição dos 
funcionários da empresa, para que o mesmo permaneça 
dentro dos limites aceitáveis, observando a NR15/1978; 
V - Promover o treinamento dos empregados, visando 
orientar a adoção de medidas de prevenção de acidentes 
e ações cabíveis imediatas para controle de situações de 
emergências e risco; VI - Promover a gestão adequada 
dos resíduos sólidos priorizando a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos;
VII- 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; VIII- Acondicionar os resíduos 
sólidos destinados à armazenagem provisória em 
área reservada, dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de 
acordo com a classe do resíduo, atendendo os 
critérios de armazenamento das normas técnicas da 
ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992; IX - 
Evitar incômodos e transtornos à vizinhança; X - Manter 
na empresa, a documentação comprobatória, referente à 
quant idade,  c lasse ,  loca l  de  geração,  do  
acondicionamento/armazenamento e da destinação final 
dos resíduos; XI - Manter atualizados: Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Plano de 
Atendimento Emergência; Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais e Programa de Educação Ambiental;
XII - Apresentar projeto paisagístico na área do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas. 
Prazo: 120 dias; XIII - Não realizar manutenção e 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

abastecimento de veículos e máquinas no local, com o 
objetivo de evitar derramamentos de substâncias no solo 
e contaminação dos recursos hídricos, destinando todo e 
qualquer material contaminado para unidades de 
tratamento licenciadas;  XIV – Direcionar todo efluente 
do empreendimento para o Tanque Séptico e 
posteriormente retirar por uma empresa especializada e 
licenciada; XV - Realizar a gestão adequado do efluente 
gerado na empresa: a) Dimensionar o Tanque Séptico 
visando preservar a qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas, 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 sépticos – 
Unidades de tratamento complementar e disposição final 
dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação; 
b) Atender as distâncias horizontais mínimas estipuladas 
na NBR 7229/1993: Projeto, construção e operação de 
sistemas de tanques sépticos; c) Dimensionar o Tanque 
Séptico com a distância igual ou superior de 1,50m acima 
do nível do lençol freático; d) Realizar inspeções 
semestrais no Tanque Séptico; e) Direcionar todo 
efluente sanitário para a fossa séptica e retirá-lo por uma 
empresa licenciada; f) Não efetuar a disposição final do 
efluente no solo; g) Não efetuar a disposição final do 
efluente em corpo hídrico; h) Não efetuar a disposição 
final do efluente na drenagem pluvial; i) Informar a 
EMBASA e a SEDUR – Prefeitura Municipal de Camaçari 
– BA caso ocorra alguma alteração no tanque séptico; j) 
Informar a SEDUR – Prefeitura Municipal de Camaçari – 
BA caso ocorra à ligação do sistema de tratamento do 
empreendimento, com o sistema de tratamento de uma 
empresa responsável por coletar e tratar o efluente 
gerado pelo referido empreendimento; XVI - 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; 
XVII - 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; XVIII – 
Atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município; XIX - 
Atender rigorosamente as condicionantes 
estabelecidos nesta licença, e encaminhar relatório 
de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XX  - 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; XXI - 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; XXII - Requerer previamente à SEDUR, a 
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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.

CORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 016 / 2021
28 DE JANEIRO DE 2021

Alteração da Licença Ambiental de 
Operação, da Portaria de nº. 162/2016, 
publicada no DOM de 16 de dezembro de 
2019, referente ao Processo Administrativo 
Nº 02483.22.09.828.2018, de 14 de 
novembro de 2018, na forma que indica. 

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 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 
01300.22.09.151.2020, de 24 de setembro de 2020, 
assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes, 

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI EM 28 DE JANEIRO DE 2021

ANDRÉA MONTENEGRO BARBOSA DA SILVA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA

RESOLVE 

Art. 1° - Alterar a Licença Ambiental de Operação com 
a Portaria de nº. 162/2019, publicada no DOM de 16 de 
dezembro de 2019, referente ao Processo 
Administrativo nº 02483.22.09.828.2018. 

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO, [...] ao 
interessado TENNECO INDUSTRIA DE AUTOPEÇAS 
LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 32.680.810/0002-03, 
com sede na Quadra 58, Galpões 21, 22 e 23, Jardim 
Limoeiro, Distrito Sede, Camaçari/BA, coordenadas 
UTM 576.118 E / 8.595.728 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 peças e acessórios para veículos 
automotores, tal como sistema de exaustão traseiro para 
motores de combustão interna, com capacidade 
instalada de aproximadamente 17.490 unidades por 
mês, numa área total do terreno de 1.140,00 m².  […]. 

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, [...] ao interessado TENNECO 
INDUSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA, inscrito no CNPJ 
sob nº 32.680.810/0002-03, com sede na Quadra 58, 
Galpões 21, 22 e 23, Jardim Limoeiro, Distrito Sede, 
Camaçari/BA, coordenadas UTM 576.118 E / 
8.595.728 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 peças e acessórios para 
veículos automotores, tal como sistema de exaustão 
traseiro para motores de combustão interna, com 
capacidade instalada de aproximadamente 17.490 
unidades por mês, numa área total do terreno de 
1.140,00 m².  […]. 

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

CORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI EM 28 DE JANEIRO DE 2021.

ANDRÉA MONTENEGRO BARBOSA DA SILVA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
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PORTARIA Nº 021 / 2021
28 DE JANEIRO DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 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 01444.22.09.830.2019, de 14 de 
setembro de 2020, 

RESOLVE

Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, válida 
pelo prazo de 01(um) ano, para REMOÇÃO DE 
VEGETAÇÃO HIDRÓFILA, à empresa MELIÁ BRASIL 
EMPREENDIMENTOS ALPHAVILLE GUARAJUBA 
FASE 1 SPE, inscrita na CNPJ sob n° 32.970.706/0001-
72, para promover a retirada de até 75% da vegetação 
hidrófila (junco) existente no corpo hídrico denominado 
Lagoas de Guarajuba, concentrando as atividades nas 
duas poligonais delimitadas pelas coordenadas UTM 
(SIRGAS2000) da poligonal 1: 597.543 E e 8.597.866 S; 
597.442 E e 8.597.757 S; 597.373 E e 8.597.669 S, 
597.323 E e 8.597.694 S, 597.346 E e 8.597.803 S, 
597.412 E e 8.597.907 S, 597.470 E e 8.597.910 S e da 
poligonal 2: 597.577 E e 8.598.208 S, 597.533 E e 
8.598.241 S, 597.563 E e 8.598.292 S; 597.623 E e 
8.598.347 S, 597.680 E e 8.598.382 S, 597.760 E e 
8.598.331 S, na Zona B do Zoneamento previsto na 
Resolução CEPRAM nº 387, de 27 de Fevereiro de 1991, 
e Resolução CEPRAM Nº 388, de 12 de Março de 1991, 
(Área de Proteção Ambiental - APA Lagoas de 
Guarajuba), situado no perímetro da Rodovia BA 099 
(Estrada do Coco), Km 38, no Distrito de Monte Gordo, 
em Guarajuba, Camaçari/BA, neste município, conforme 
Lei Municipal nº 866, de 11/01/2008, cujas margens além 
das APP está prevista a implantação do empreendimento 
denominado Alphaville Guarajuba, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. realizar a remoção da vegetação 
hidrófila do gênero Eleocharis, conhecida vulgarmente 
por Junco,  com equipe técnica capacitada, portando 
cópia desta Portaria; II. somente poderá ser feita a 
retirada da vegetação hidrófila, na área indicada nas 
coordenadas acima, de forma manual, conduzindo o 
manejo de tal forma a evitar a retirada de sedimentos da 
margem ou do leito da lagoa, bem como evitar a retirar ou 
derivar água da lagoa; III. obeceder as orientações 
estabelecidas no Termo de Referência para Manejo das 
Lagoas da Zona Costeira do Município de Camaçari, 
elaborado pelos membros gestores da APA Lagoas de 
Guarajuba, APA do Rio Capivara, APA Joanes-Ipitanga e 
5ª Promotoria de Justiça e Meio ambiente de Camaçari, 
do Ministério Público Estadual da Bahia; IV. cumprir o 
Plano de Manejo de Macrófitas Aquáticas da Lagoa de 

Guarajuba apresentado no processo supracitado, com 
exceção: a)  da definição de que a remoção será 
realizada de forma manual e por maquinário, sendo 
autorizada apenas a remoção das macrófitas aquáticas 
de forma manual; b) da disposição do material vegetal em 
área própria da Meliá Brasil Administradora Hotelaria e 
Comercial LTDA; V. é vedado o serviço de 
terraplanagem, dragagem e escavação do sedimento do 
fundo em qualquer parte da Lagoa e nas Áreas 
Legalmente protegidas, como APP, RL e Áreas de 
Recomposição Florestal; VI. não dispor o material 
vegetal sobre qualquer vegetação nativa; VII. obter 
anuência, para recebimento e tratamento do material 
vegetal removido, de empresa de limpeza urbana e/ou 
tratamento de resíduos credenciada no município, 
apresentando, com antecedência mínima do início das 
atividades, contrato de recebimento e tratamento do 
material com a empresa; VIII. dar ciência à CLA/SEDUR, 
com antecedência mínima de 10 dias, da data de início 
dos trabalhos de supressão de vegetação; IX. executar e 
comprovar o cumprimento das medidas de controle 
ambiental previstas no Plano apresentado; X. 
apresentar, no prazo de 60 dias, para aprovação dessa 
CLA, e executar projeto para aproveitamento artesanal 
da vegetação hidrófila do gênero Eleocharis, conhecida 
vulgarmente por junco, a ser desenvolvido junto as 
comunidades locais; XI. manter equipe técnica 
capacitada em afugentamento e resgate de fauna 
durante as atividades de remoção da vegetação hidrófila 
e demais documentos para esse fim; XII. não poderá ser 
retirada a vegetação no período chuvoso, visto que 
algumas espécies da fauna estão em período 
reprodutivo; XIII. utilizar equipamentos de proteção 
individual EPI de acordo com a norma de segurança NR 
06; XIV. os parâmetros de limites exigidos pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari e SPU deverão ser atendidos e 
respeitados; XV. após o término das atividades de 
remoção da vegetação hidrófila deverá ser encaminhado 
a SEDUR/CLA, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório 
conclusivo sobre as atividades realizadas, contendo 
registro fotográficos; XVI. Comunicar qualquer 
eventualidade relativa às obras e ao bota fora aos 
seguintes órgãos: Instituto de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, Defesa Civil Municipal / SESP, Coordenadoria 
de Licenciamento Ambiental / SEDUR; Promotoria de 
Meio Ambiente de Camaçari – MPE/BA e outros órgãos 
pertinentes.
Art. 2.º - O rendimento de material vegetal foi estimado 
em 140.000 .
Art. 3.º - Esta Autorização 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. 4.º - Estabelecer que esta Autorização, 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. 5° - É considerada infração ambiental passível de 
multa da mesma se descumprir os prazos para o 

 m³
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atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

CORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 022 / 2021
28 DE JANEIRO DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 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 
01372.22.09.461.2020, de 06 de outubro de 2020, 

RESOLVE

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado TMCB DERIVADOS DO PETRÓLEO 
LTDA., inscrito no CNPJ sob nº 12.866.949/0001-58, 
com sede na Rodovia BA-512, s/n, km 3, Polo Industrial, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 577.368 
E/8.597.008 S, para o funcionamento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores (gasolina comum, gasolina aditivada, diesel 
e etanol) e lubrificantes, serviços de troca de óleo e loja 
de conveniência, com movimentação mensal estimada 
de até 166 m³ de combustíveis e 50 litros de lubrificantes, 
inserido na poligonal da Zona de Transformação, 
Comércio e Serviços - ZTCS da Macrozona CA-ZU.1 - 
Distrito Sede, Camaçari-BA, conforme Lei Municipal n° 
866 de 11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 
de setembro de 2008, nesse mesmo local e município, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes:  I - operar a unidade conforme 
o disposto nas Normas Técnicas da ABNT para postos de 
combustíveis e resoluções da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), dentre 
outros: a) garantir a qualidade do combustível 
comercializado e adquirir combustíveis automotivos de 

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI EM 28 DE JANEIRO DE 2021.

ANDRÉA MONTENEGRO BARBOSA DA SILVA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA

distribuidoras autorizadas e manter no posto o livro de 
movimentação de combustíveis para fins de fiscalização; 
b) na falta de estanqueidade das bombas de 
abastecimento, é obrigatória a utilização de câmara de 
contenção impermeável que impede o contato direto do 
produto vazado com o solo; c) os níveis de ruído emitidos 
pelo empreendimento deverão atender à NBR 
10151:2000 da ABNT versão corrigida de 2003, 
conforme Resolução CONAMA n 01/1990; d) fica 
proibida a emissão de substâncias odoríferas na 
atmosfera que possam causar incômodos à vizinhança; II 
-  apresentar  anualmente  à  CLA/SEDUR,  
acompanhado das conclusões e recomendações 
dos parâmetros analisados, Relatório de 
Monitoramento: a) do solo e lençol freático, 
comtemplando análises químicas de BTEX 
(Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos), TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), além de COV 
(Compostos Orgânicos Voláteis), óleos e graxas e, 
quando couber, análises de PAH (Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos); b) dos efluentes 
destinados às caixas separadora água/óleo, 
contemplando análises químicas em dois pontos, 
antes e depois do tratamento, utilizando os 
parâmetros pH, DQO, óleos e graxas, sólidos em 
suspensão e materiais sedimentáveis, comprovando 
a eficiência do sistema; III – apresentar, em até 1 (um) 
ano, 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 
objetivo de fornecer informações sobre os 
procedimentos para a redução da geração de 
resíduos sólidos, abrangendo as etapas referentes à 
minimização da geração, reutilização e reciclagem; 
c) Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), 
conforme norma técnica aprovada pela Resolução 
Cepram nº 4.578/2017, com o objetivo de proteger os 
funcionários, o público em geral, o meio ambiente e 
as instalações, evitando a interrupção do processo; 
IV - 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 
regular idade no CEAPD do INEMA/BA e 
comprovantes da TCFA do IBAMA/MMA; V - 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; VI – implantar, manter atualizado e 
atender: 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 
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controle da fonte de risco, incluindo diminuição do tempo 
de exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual; c) a Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos - FISPQ, dos produtos químicos 
utilizados no estabelecimento, mantendo-os em local 
visível e de fácil acesso; VII - apresentar, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, diagnóstico do lençol freático e 
solo, num raio de influência do empreendimento de 100 
m, com a finalidade de detectar possíveis focos de 
contaminação associados à sua atividade; VIII - 
direcionar adequadamente: a) os efluentes da fossa 
séptica e da caixa separadora água/óleo devendo ser 
realizadas l impezas periódicas e apresentar 
mensalmente comprovantes de limpezas por empresas 
certificadas; b) é vedado o lançamento de efluentes, 
mesmo que tratado, em solo, 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;  IX - 
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;  X - manter 
em condições adequadas de funcionamento: a) os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, derramamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações; b) as 
caixas separadoras de água/óleo e conjunto de 
canaletas, devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado; c) o sistema de segurança 
contra incêndio e pânico, devendo ser periodicamente 
atualizado; XI - 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; XII - apresentar à SEDUR o Relatório de Auto-
Avaliação para o Licenciamento Ambiental (ALA), 
quando da renovação desta licença ambiental; XIII - 
entrar em contato com a CPA / SEDUR no máximo 30 
(trinta) dias: a) para confecção de TAC pelo 
descumprimento ou não comprovação do cumprimento 
de condicionantes da Portaria 183/2017; b) apresentar a 
CLA / SEDUR, TAC assinado com a CPA em no máximo 
60 dias; 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 - 
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.

CORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº  026 /2021
 12 DE FEVEREIRO DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 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 00221.22.09.461.2021, de 05/02/2021,

RESOLVE

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
empresa Serrana Empreendimentos e Participações 
LTDA, inscrito no CNPJ só o nº 02.212.937/0001-56, 
com sede na Rua Melvin Jones, Bairro Jardim de 
Armação, Salvador/BA, para implantação de 
e m p r e e n d i m e n t o  u r b a n í s t i c o  d o  t i p o  
galpão/supermercado, no imóvel, com área total de 

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI EM 28 DE JANEIRO DE 2021

ANDRÉA MONTENEGRO BARBOSA DA SILVA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
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5.500,00 m², localizado no Loteamento Paraíso dos 
Lagos/Dunas Shop, Quadra C4, Lotes 01 a 04 e área de 
terra própria contígua, Macrozona Urbana MG-ZU.2 – 
Guarajuba, Distrito de Monte Gordo, Camaçari/BA (Lei 
nº866/2008), nas coordenadas UTM: M0. 600219,934, 
8601856,347; M1. 600295,255, 8601936,600; M2. 
600331,940, 8601901,939; M3. 600256,180, 8601822,186; 
M4. 600219,934, 8601856,347, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: 
I. gerir as atividades conforme os padrões de proteção 
ao meio ambiente e de segurança em vigor; II. na fase de 
construção civil ministrar as seguintes ações: a) 
acondicionar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obra, para serem 
coletados pela Secretaria de Serviços Públicos - SESP; b) 
coletar e separar o entulho gerado e destiná-lo para 
unidade de reaproveitamento credenciada, sendo proibido 
o seu lançamento nos corpos d'água e/ou em qualquer 
outro local não licenciado, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, com suas 
alterações posteriores; c) instalar sanitários no canteiro de 
obras e tratar os efluentes de forma adequada, observando 
os requisitos normativos, os credenciamentos da empresa 
que realiza a manutenção e limpeza e de recepção e 
tratamento de efluente; d) somente usar insumos, 
substâncias minerais, madeira etc, proveniente de local e 
fornecedor licenciados, devendo apresentar contrato de 
fornecimento acompanhado do credenciamento do 
fornecedor (Alvará de Funcionamento, Licença Ambiental 
da jazida etc). Prazo: sessenta dias; e) não armazenar nem 
manusear produtos perigosos no local da obra; f) não fazer 
a manutenção e/ou abastecimento de máquinas e veículos 
na obra; g) acondicionar adequadamente os insumos da 
obra de forma evitar o carreamento dos mesmos para os 
canais de drenagem; h) atender aos padrões de emissão 
de gases e particulados estabelecidos na legislação vigente 
estabelecidos para os sistemas de escapamento dos 
veículos e máquinas utilizados no empreendimento; i) 
fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de 
proteção individual – EPI aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do Ministério 
do Trabalho e atualizações posteriores; j) promover 
atividade de Educação Ambiental com os funcionários, 
visando a aplicação dos planos apresentados; k) proceder 
ao Acompanhamento Técnico da Obra – ATO de forma a 
garantir o atendimento da lei e aplicação das normas; l) 
fazer a umidificação do solo para evitar a emissão de 
poeira e particulados; m) remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro de obras 
e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; III. para a 
drenagem de águas pluviais: 1) seguir os requisitos do 
projeto aprovado; 2) atender as normas técnicas 
construtivas, de segurança e operacionais; 2) incorporar 
estrutura de retardo e de armazenamento de água que 
permita a reutilização da água de chuva para irrigação das 
áreas paisagísticas, lavagens de pátios e outros fins não 
destinados ao consumo humano; IV. para o esgotamento 
sanitário: a) atender as normas técnicas construtivas, de 
segurança e operacionais; b) assegurar a estanqueidade 
das redes e demais estruturas; c) atender aos padrões 
exigidos pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento 
S.A. – EMBASA; d) apresentar o projeto aprovado pela 
EMBASA e a viabilidade dessa empresa para entroncar na 
rede existente. Prazo: sessenta dias; e) é vedado o 
lançamento de efluente na rede de drenagem de águas 
pluviais, em corpo hídrico e no solo; V. apresentar o 

projeto paisagístico da área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas e com indicação 
de plantio de uma árvore a cada 100,00m², para análise 
e aprovação na Coordenadoria de Licenciamento 
Ambiental - CLA. Prazo: trinta dias; VI. priorizar a 
contratação de mão de obra local; VII. atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrat ivos deste Município,  conforme 
estabelecido na Análise de Orientação Prévia - AOP de 
Projeto nº015/2020 (Processo nº00719.22.09.068.2020), 
emitida por esta SEDUR; VIII. evitar os riscos, 
transtornos e incômodos ao trânsito, a transeuntes e a 
vizinhança; IX. atender as condições das viabilidades 
emitidas pelas Concessionárias das infraestruturas 
existentes; X. apresentar à SEDUR: a) outorga do INEMA 
em caso de capitação e utilização de água de fontes 
naturais ou realização de obra em corpo hídrico. Prazo: 
noventa dias; b) Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil 
– PCMAT. Prazo: trinta dias; c) Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. Prazo: trinta 
dias. XI. não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente (APP); XII. recorrer aos 
laudos geológicos para auxiliar na implantação do 
empreendimento; XIII. é considerada infração 
ambiental passível de multa descumprir prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Anexo VI do 
Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; 
XIV. requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração que venha a ocorrer no projeto 
ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008. 

GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM  12  DE 
FEVEREIRO DE 2021. 

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA  
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
CORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de competência da Secretar ia  de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, quando 
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. 
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis 
à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente - SISMUMA.
Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de multa 
e revogação da mesma se descumprir os prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual Nº14.024/2012
Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.
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OITAVO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N°003/2013. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
C O N V E N E N T E :  O R A L E  A S S I S T Ê N C I A  
ODONTOLÓGICA LTDA. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula quarta do 
instrumento original, assinado em 27 de março de 2013, 
cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO.O convênio 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 27 de marços de 
2021. Passará a viger até 27 de março de 2022, ficando 
alterada a cláusula quarta do instrumento original. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanece inalteradas e plenamente 
em vigor, as demais cláusulas e disposições do convênio 
originário não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 03 de fevereiro de 2021. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 
ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. 
CONVENENTE. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

N°0260/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI. CONTRATADA: MARIA LUCIA DOS 

ANJOS SANTOS.      DO OBJETO: Este Termo Aditivo 

tem por finalidade alterar a vigência do contrato n° 

0260/2020, originalmente firmado em 05 de fevereiro de 

2020, com vigência de 12(doze) meses, conforme 

registrado no item 7 do anexo I - Termo de referência da 

chamada pública n° 0006/2019, cujo objeto é o 

supracitado. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 

anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 

modo que, a partir de 05 de fevereiro de 2021, passará a 

viger até 05 de fevereiro de 2022. DO PREÇO: Ficam 

mantidas as condições negociais do pacto ora aditado 

especialmente as disposições sobre o preço fixado no 

valor global de R$ 3.004,88 (três mil e quatro reais e 

oitenta e oito centavos), sendo que o valor a ser 

executado, no período previsto neste termo aditivo, é o 

saldo contratual no valor de R$ 3.004,88 (três mil e quatro 

reais e oitenta e oito centavos). DA RATIFICAÇÃO: 

Permanece inalteradas e em pleno vigor, as demais 

cláusulas e disposições do contrato originário não 

modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 

Camaçari – BA, 05 de fevereiro de 2021. ANTONIO 

ALVES FALCÃO. MUNICÍPIO. MARIA LUCIA DOS 

ANJOS SANTOS. CONTRATADO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO Á ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS N°258/2020. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 

PROMITENTE FORNECEDOR: MEDLIFE LOGÍSTICA 

LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objetivo 

alterar o Item 1) objeto da ata de registro de preços n° 

258/2020, no que se refere ao valor unitário do lote 09- 

“esparadrapo anti alérgico na cor branca”. DA 

ALTERAÇÃO DOS VALORES: Em razão da alteração 

referida na cláusula anterior, fica alterado o valor unitário 

do item 1) objeto, lote 09- “esparadrapo anti alérgico na 

cor branca”, sendo que o valor que era de R$ 4,30 (quatro 

reais e trinta centavos) por unidade, passará a se ser de, 

passe a ser de R$ 5,37 (cinco reais e trinta centavos). 

Fica mantido a forma de pagamento prevista no bojo do 

contrato original.  DA RATIFICAÇÃO: Permanece 

inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 

disposições do contrato originário não modificadas por 

este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 10 

de fevereiro de 2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 

M U N I C Í P I O .  M E D L I F E  L O G Í S T I C A LT D A .  

PROMITENTE FORNECEDOR. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO Á ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS N°045/2020. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 

PROMITENTE FORNECEDOR: MEDLIFE LOGÍSTICA 

LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objetivo 

alterar o Item 1) objeto da ata de registro de preços n° 

045/2020, no que se refere ao valor unitário do lote 01- 

“Sonda de Folley, tamanho calibre 08”. DA ALTERAÇÃO 

DOS VALORES: Em razão da alteração referida na 

cláusula anterior, fica alterado o valor unitário do item 1) 

objeto, lote 01- “Sonda Folley, tamanho calibre 08”, 

sendo que o valor que era de R$ 3,03 (três reais e três 

centavos) por unidade, passará a se ser de R$ 4,32 

(quatro reais e trinta e dois centavos) por unidade. Fica 

mantido a forma de pagamento prevista no bojo do 

contrato original.  DA RATIFICAÇÃO: Permanece 

inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 

disposições do contrato originário não modificadas por 

este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 10 

de fevereiro de 2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 

M U N I C Í P I O .  M E D L I F E  L O G Í S T I C A LT D A .  

PROMITENTE FORNECEDOR. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

N°0415/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI. CONTRATADA: SEGUROS SURA S.A. 

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 

alterar a Cláusula Terceira do Contrato n°0415/2019, 

originalmente firmado em 02 de outubro de 2019, cujo 

objeto é o supracitado. DO ACRÉSCIMO: Tendo em vista 

a necessidade de acréscimo, na forma da planilha anexa, 

fica através do presente termo aditivo acrescido o valor 

de R$ 1.159,08 (hum mil, cento e cinquenta e nove reais e 

oito centavos) correspondente a, aproximadamente, 

05,04386% do valor do contrato. DO VALOR GLOBAL: 

Em virtude da alteração da planilha orçamentária acima 

ajustada, fica também alterada a cláusula terceira do 
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contrato acima descrito, de modo que o valor global do 

contrato passará a ser na ordem de R$ 24.139,08 (vinte e 

quatro mil, cento e trinta e nove reais e oito centavos).DA 

RATIFICAÇÃO: Permanece inalteradas e em pleno 

vigor, as demais cláusulas e disposições do contrato 

originário  e aditivos não modificadas por este 

instrumento, especialmente as disposições sobre o 

preço. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 12 de janeiro 

de 2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. 

SEGUROS SURA S.A. CONTRATADA. 

– 
COMPEL, 

www.licitacoes-
e.com.br

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 – 

COMPEL
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
aos interessados que está marcado para o dia 
26/02/2021 ás 16h00min a abertura dos envelopes 
referente ao CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 0001/2021 

para contratação de pessoa jurídica de direito 
privado com ou sem fins lucrativos para prestação de 
serviço através da oferta de leitos de internamento para 
tratamento de infecção pelo Coronavírus - COVID 19. A 
prestação do serviço inclui a implantação dos leitos de 
internamento, bem como atendimento de emergência 24 
horas para pacientes suspeitos ou confirmados de 
COVID-19, com toda a estrutura física necessária e sua 
operacionalização, através da disponibilização de 
recursos materiais, humanos e tecnológicos, com 
funcionamento todos os dias da semana, 24 horas por 
dia. Local: Diretoria de Compras - DICOMP, Comissão 
Central Permanente de Licitação - COMPEL, situado na 
Rua Francisco Drummond, s/nº, Prédio da Secretaria da 
Educação, térreo, Centro Administrativo, Camaçari, 
B a h i a .  I n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  e - m a i l :  

  Ana Carla Costa Paim – 
Presidente em Exercício da Comissão Central 
Permanente de Licitação - COMPEL. Camaçari, 
25/02/2021. 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0034/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA-Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de materiais (álcool de cereais, difusor elétrico, 
fita micropore, mostarda, óleos essencial), para prover os 
núcleos de práticas integrativas e complementares da 
Rede de Saúde Mental. Acolhimento: 10/03/2021 a 
partir das 09h00min; Abertura: 11/03/2021, às 
09h00min; Disputa: 11/03/2021, às 11h00min. (Horário 
Brasília).  Edital/Informações: 

.  Licitação n.º: 858992. Tel.: (71) 3621-6776. 
Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira da COMPEL.

credenciamento@gmail.com.

 

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N. º 0209/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preço para aquisição de seringas, para atender as 
Unidades de Saúde do município. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 11/02/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 0061/2021 – 
PREGÃO Nº 0209/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: cujo objeto é o Registro de preço para 
aquisição de seringas, para atender as Unidades de 
Saúde do município.  PROMITENTE FORNECEDOR: 
CORDEIRO CARAPIÁ COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - EPP. DATA DA ASSINATURA: 
11/02/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 0062/2021 – 
PREGÃO Nº 0209/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: cujo objeto é o Registro de preço para 
aquisição de seringas, para atender as Unidades de 
Saúde do município.  PROMITENTE FORNECEDOR: 
INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 11/02/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 0063/2021 – 
PREGÃO Nº 0209/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: cujo objeto é o Registro de preço para 
aquisição de seringas, para atender as Unidades de 
Saúde do município.  PROMITENTE FORNECEDOR: 
MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI. DATA DA 
ASSINATURA: 11/02/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 0064/2021 – 
PREGÃO Nº 0209/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: cujo objeto é o Registro de preço para 
aquisição de seringas, para atender as Unidades de 
Saúde do município.  PROMITENTE FORNECEDOR: 
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA. DATA DA ASSINATURA: 11/02/2021. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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