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c) Pensão alimentícia judicial;
d) Reposição ou indenização à União, Estados ou 

Municípios.

IV – Consignação facultativa: valor deduzido de 
remuneração, subsídio, provento, pensão ou salário, 
mediante autorização prévia e expressa do 
consignado.

a) contribuição em favor de partidos políticos, 
entidades, clubes e associações de caráter 
recreativo ou cultural;
b) contribuição em favor de cooperativas;
c) contribuição em favor de planos de saúde, 
pecúlio, seguros e previdência complementar;
d) prestação de compra de imóvel residencial em 
favor de entidade financeira;
e) amortização de empréstimos pessoais e 
financiamentos em prazo máximo de 72 (setenta e 
dois) meses, concedidos pelas instituições referidas 
no item II do artigo 4º deste Decreto;
f) amortização de empréstimos rotativos mediante 
cartões de crédito e/ou débito, por instituição 
financeira autorizada pelo Banco Central.
g) pagamento em favor de pessoas jurídicas que 
oferecem produtos e serviços contratados pelos 
servidores, quando conveniadas com o Município.
h) contribuições em favor de entidades sindicais e 
de associações de classe, nos termos do art. 8º, 
inciso IV, da Constituição Federal.”

Art. 3º Fica alterado o art. 4º do Decreto nº 4.893/2010, 
passando a conter a seguinte redação:

“Art. 4º Poderão ser consignatários para fins e 
efeitos deste Decreto:

I – Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
de Camaçari ,  nos termos da Emenda 
Constitucional nº 103/2019;
II – Instituições bancárias;
III – Associações de Classe dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari;
IV – Proprietário ou locador de imóvel residencial;
V – Entidades de Previdência Privada;
VI – Estabelecimentos de Ensino;
VII – Empresa Baiana de Alimentos S.A - EBAL;
VIII – Empresas de seguro vinculadas ao Sistema 
Financei ro Nacional ,  com regis t ro  na 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP;
IX – Entidades de Assistência Odontológica;
X – Operadoras de Plano de Saúde credenciadas 
no Município de Camaçari.” 

DECRETO Nº 7506/2021
DE 06 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre alteração do Decreto nº 4.893, de 09 de 
setembro de 2010, que dispõe sobre as consignações em 
folha de pagamento, mediante averbação, bem como a 
utilização de cartão de crédito dos servidores públicos 
ativos, aposentados e pensionistas, da administração 
direta e indireta da Prefeitura Municipal de Camaçari.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município e:

DECRETA

Art. 1º Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 4.893/2010, 
passando a conter a seguinte redação:

“Art. 1º – Os servidores públicos ativos, aposentados 
e pensionistas da Administração Direta e Indireta do 
Município de Camaçari somente poderão sofrer 
descontos em sua remuneração em virtude da 
determinação legal ou autorização expressa, para 
consignação em folha de pagamento, nos termos 
desde Decreto.

Art. 2º Ficam alterados os incisos I, II, III e IV do art. 2º do 
Decreto nº 4.893/2010, passando a conter a seguinte 
redação:

“Art. 2º (...)
I – Consignatário: destinatário dos créditos 
resultantes das consignações, em decorrência de 
relação jurídica autorizada previamente;

II – Consignado – aquele cuja folha de pagamento 
seja processada pelo sistema de gestão de pessoas 
do Poder Executivo da Administração Direta e 
Indireta do Município de Camaçari, e que tenha 
estabelecido com consignatário que autorize a 
consignação;

III – Desconto compulsório: valor deduzido de 
remuneração, subsídio, provento, pensão ou 
salário, compulsoriamente, por determinação 
judicial ou legal, tais como:

a) Contribuição para seguridade e previdência 
social;
b) Imposto de renda;

DECRETO



Art. 4º Fica incluído o art. 4º-A ao Decreto nº 
4.893/2010, com a seguinte redação:

“Art. 4º-A A consignação em folha de pagamento 
tem por finalidade a garantia de:

I - juros e amortização de empréstimos em dinheiro, 
inclusive para aqueles realizados por intermédio de 
cartão de crédito, concedidos por instituições 
bancárias;

II - aluguel de imóvel para residência do 
consignante e de sua família, comprovado com o 
contrato de locação;

III - contribuição inicial (poupança) para aquisição 
de imóvel destinado à residência própria ou da 
família;

IV - prestação mensal para aquisição de casa 
própria, inclusive amortização, juros e correção 
monetária;

V - prestação mensal para as entidades 
relacionadas nos itens do art. 4º deste Decreto;

VI - prestação de seguros do consignante ou de 
pessoa de sua família, estipulados pelos 
consignatários referidos nos incisos I e VII, do art. 
4º, deste Decreto;

VII - pensão alimentícia em favor do cônjuge e/ou 
filhos menores do consignante;

VI I I  -  pagamento  de  mensa l idades  e  
estabelecimentos de ensino, devidas pelo servidor 
e seus dependentes;

IX - linha de crédito rotativo para aquisição de 
produtos oferecidos pelas Lojas da Cesta do Povo;

X - linha de crédito para compras em 
estabelecimentos comerciais e de serviços da rede 
credenciada, que atenda os requisitos da 
ampliação do poder de compra dos servidores, 
mediante convênio junto às associações de classe 
e sindicatos representativos dos servidores 
municipais, legalmente reconhecidos;

Art. 5º Fica alterado o art. 5º do Decreto nº 4.893/2010, 
passando a conter a seguinte redação:

“Art. 5º A soma das consignações compulsórias 
com as facultativas de cada servidor, não poderá ́
exceder, mensalmente, a 70% (setenta por cento) 
da remuneração bruta, assim considerada a 
totalidade dos pagamentos que ordinariamente 
lhe são feitos, excluindo-se as de caráter 
extraordinários ou eventuais.

§ 1º - As consignações facultativas deverão 
obedecer, ainda, aos seguintes limites:

a) 30% (trinta por cento) para empréstimos 
financeiros e outras consignações que não sejam 
as previstas na alínea b e c deste parágrafo;
b) 10% (dez por cento) para cartão de crédito 
consignado;
c) 10% (dez por cento) para associação de classe 
dos servidores públicos municipais, a fim de que 
sejam averbadas mensalidades associativas, 
emprést imos f inance i ros  e  benef íc ios  
assistenciais;
d) 10% (dez por cento) para linha de crédito 
rotativo, na forma do inciso IX - do art. 4º-A deste 
Decreto.

§ 2º - No caso de o servidor não realizar 
empréstimo financeiro e não utilizar, em sua 
totalidade, os limites mencionados nas alíneas do 
§ 1º deste artigo, poderá utilizar o total das 
averbações quando se tratar de qualquer das 
hipóteses previstas nos incisos II, III, IV e VIII do 
artigo 4º-A deste Decreto.”

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE ABRIL DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 310 /2021
 DE 11 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência à 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 , Lei Municipal nº 1601/2019 e  Lei Municipal 
1620/2020 , 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 2673/2020,
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RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) RITA DE CÁSSIA LIMA 
DOS SANTOS, matrícula 8557, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) 
na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 
aquisitivo de 17/02/2015 a 03/07/2020, a partir de 01 de 
Abril de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA

PORTARIA Nº. 030/2021
DE 29 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

Art. 1º – Designar a servidora ALINE DE JESUS COSTA 

DANTAS, cargo de enfermeira, matricula nº 9916, para 

responder pelo CEREST.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 

sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

        

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 29 DE MARÇO DE 

2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

PORTARIA Nº. 021/2021
DE 16 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari,

RESOLVE

 
Art. 1º Fica corrigido erro material cometido na Portaria nº 
054/2020:

Onde se lê no artigo 1º:

“Designar os servidores, TIAGO DE BARROS 
MEIRELLES, cargo de coordenador, matricula nº 
829488, GUSTAVO MOREIRA CEZIMBRA, cargo de 
analista de suporte, matrícula 63569-7 e SHIRLENE 
DOS SANTOS BARBOSA, cargo de técnico de 
informática, matrícula nº 63516-6 para desempenhar a 
função de fiscal do contrato administrativo nº 0458/2020 
firmado com a empresa UNIVERSAL COPIADORAS-
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA.”  

Leia-se:

“Designar os servidores, THIAGO DE BARROS 
MEIRELLES, cargo de supervisor, matricula nº 833496, 
GUSTAVO MOREIRA CEZIMBRA, cargo de analista de 
suporte, matrícula 63569-7 e SHIRLENE MEDEIROS 
DOS SANTOS, cargo de técnico de informática, 
matrícula nº 63516-6 para desempenhar a função de 
fiscal do contrato administrativo nº 0458/2020 firmado 
com a empresa UNIVERSAL COPIADORAS-
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA.”  

Art. 2º Continuam inalterados os demais dispositivos da 
Portaria.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE                         
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM, DE 16 DE MARÇO DE 
2021 

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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PORTARIA 022/2021

Constitui Comissão para proceder ao Inventário dos 
valores da Prefeitura Municipal de Camaçari e dos 
Fundos existentes em Caixa e Bancos. 

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 
4.320/64 e na Resolução nº 1.060/05 do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia, 

RESOLVE

Art. 1º - Fica constituída Comissão para proceder ao 
Inventário dos valores da Prefeitura Municipal de 
Camaçari e dos Fundos existentes em Caixa e Bancos, 
com a seguinte composição:

I. Presidente: RENATA BRITO BERBERT DE CASTRO, 
matrícula 63.234; 
II. Membro: ANA CECÍLIA AUSTREGÉSILO HEREDA, 
matrícula 60.665; 
III. Membro: JOCIMAR MORAES DOS SANTOS 
OLIVEIRA, matrícula nº 62.490.

Art. 2º - A Comissão ora designada tem até o dia 06 de 
janeiro de 2021 para apresentar o Termo de Conferência 
de Caixa e o Termo de Conferência de Saldo Bancário, na 
forma do anexo I deste Decreto, lavrado no último dia do 
mês de dezembro de 2020.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos à 31 de dezembro de 
2020, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BAHIA, EM 

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANEXO I
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(Art. 9º, Item 20, da Resolução TCM 
1.060/2005)

DE 02 DE JANEIRO DE 2021

DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021.

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2020, designados 
pelo Secretário da Fazenda, através da Portaria nº 
166/2018, os servidores RENATA BRITO BERBERT DE 
CASTRO ,  matr ícu la  63.234,  ANA CECÍLIA 
AUSTREGÉSILO HEREDA, matrícula 60.665 e 
JOCIMAR MORAES DOS SANTOS OLIVEIRA, 
matrícula nº 62.490, abaixo assinados, procederam à 
verificação dos valores em Caixa no dia mencionado, em 
poder e sob a guarda do Secretário da Fazenda e 
Coordenadora Financeira, Sra. RENATA BRITO 
BERBERT DE CASTRO, havendo constatado a 
inexistência de numerário, não existindo também 
nenhum papel ou documento da espécie de vales ou 
cautelas. 

O referido é verdade e por este Termo responsabilizam-
se os signatários, inclusive o próprio Secretário de 
Finanças, que também o assina, em sinal de 
concordância.

O presente documento é lavrado em três vias de igual 
teor, com a seguinte destinação: a primeira, à Secretaria 
de Finanças; a segunda, ao arquivo da Prefeitura; e a 
terceira, para ser anexada à Prestação de Contas Anual.

Município de Camaçari, 31 de dezembro de 2020.

VERIFICADORES:

RENATA BRITO BERBERT DE CASTRO

Presidente da Comissão 

ANA CECÍLIA AUSTREGÉSILO HEREDA 

Membro da Comissão 

JOCIMAR MORAES DOS SANTOS OLIVEIRA 

Membro da Comissão

DE ACORDO:

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES

Secretário da Fazenda

PORTARIA Nº. 023/2021
DE 30 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município,
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RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores DIONE SILVA HOMEM, 

cadastro n.º 61329 e DIOGENES DE MATOS 

CARVALHO JUNIOR, cadastro 830377, e SERGIO 

HENRIQUE WEBER QUEIROZ, cadastro nº 63968, sob 

a gestão do primeiro, para compor a COMISSÃO DE 

GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELA INFINITI TECNOLOGIA LTDA, 

inscrita no CNPJ nº 07.973.376/0001-21, para atestar e 

certificar a execução e recebimento dos serviços 

prestados no CONTRATO Nº 297/2020, que tem como 

objeto fornecimento de uma plataforma de aceleração de 

receitas tributárias, a ser integrada aos sistemas que 

compõem o parque de soluções voltado à gestão 

tributária da Prefeitura Municipal de Camaçari, com o 

objetivo de ampliar a arrecadação através de ações e 

campanhas geradas a partir de dados das bases 

legadas.

Art. 3º. Esta comissão atestará notas fiscais e 

acompanhará o cumprimento das cláusulas contratuais.

Art. 4º. O mandato desta comissão terá vigência por 12 

(doze) meses.

Art. 5º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 
2021.

 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 

2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

PORTARIA N.º 13/2021
 DE 01 DE MARÇO DE 2021

Art. 2º. O colegiado deverá adotar as providências 

necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por 

parâmetro os resultados previstos no contrato, em 

observância ao cumprimento das regras previstas no 

instrumento contratual.

Revoga as Portarias de nº 01/2021 de 04 de janeiro 
de 2021 e nº10/2021 de 02 de fevereiro de 2021, 
que estabelecem as atribuições e designa 
Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania - SEDES.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando a 
necessidade de se disciplinar o controle do estoque de 
materiais do Almoxarifado da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Cidadania,

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

Considerando §2º do artigo 5º da Portaria de nº 01/2021 

de 04 de janeiro de 2021, que estabelece as atribuições e 

designa Comissão de Recebimento de Materiais e 

Serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social e Cidadania – SEDES;

 
RESOLVE

Art. 1º Estabelecer as atribuições do almoxarifado 

referentes ao controle do recebimento e estoque de 

materiais de consumo e material didático e designar 

Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Cidadania.

Considerando §2º do artigo 5º da Portaria de nº 10/2021 

de 02 de fevereiro de 2021, que estabelece as atribuições 

e designa Comissão de Recebimento de Materiais e 

Serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social e Cidadania - SEDES;

Considerando o que preceitua o parágrafo em epígrafe 

e a necessidade de recomposição da referida 

Comissão.

Art. 2º Compete ao Almoxarifado:

I - receber, conferir e atestar em documento fiscal, o 

atendimento das especificações, quantidades e valores 

dos materiais e serviços adquiridos pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania, através de 

Licitações Públicas;

II - efetuar o registro sistemático do estoque;

III - zelar pela guarda e conservação do material em 

estoque;

IV - distribuir o material de consumo e didático de 

acordo com as solicitações dos setores da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania;

V - controlar o consumo dos produtos perecíveis, 
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garantindo o uso dos produtos com a validade mais 

próxima de expirar, a fim de se evitar perdas;

VI - manter arquivo atualizado, relativo aos gastos e 

qualidade dos materiais, para fins de elaboração de um 

histórico para justificar futuros procedimentos de 

compra;

VII - comunicar ao Gabinete da Secretaria a 

necessidade de compra quando o estoque estiver no 

nível de reposição, para garantir o funcionamento 

contínuo das ações da SEDES;

VIII - elaborar inventário de bens em almoxarifado;

IX - fornecer dados e subsídios necessários à 

elaboração de relatórios e pareceres;

X - realizar outras atividades, compatíveis com a 

natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 3º Para fins desta Portaria conceitua-se:

I - “Materiais” são todos os produtos adquiridos pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Cidadania, por processos de compra, ou ainda os 

recebidos por doação ou concessão;

II – “Serviços” são definidos na literatura econômica 

convencional como "bens intangíveis". São o exercício 

ou desempenho de quaisquer atividades, materiais ou 

intelectuais, com o fim produtivo ou lucrativo; execução 

de determinado trabalho físico ou mental;

III - “Controle de Estoque” é a atividade técnico-

administrativo que tem por objetivo subsidiar a 

programação e aquisição de materiais, visando à 

manutenção dos níveis de estoques necessários ao 

atendimento da demanda, evitando-se a superposição 

de estoques ou desabastecimento do sistema;

IV - “Inventário” é a contagem física dos estoques para 

verificar se a quantidade de materiais estocada coincide 

com a quantidade registrada nas fichas de controle ou no 

sistema informatizado, com objetivo de realizar o controle 

de estoque, e manter o arquivo atualizado.

Art. 4º O Inventário, conforme o disposto no artigo 2º, 

inciso VIII será realizado;

I - Obrigatoriamente:

a) no fechamento de cada exercício;

b) quando o presidente da comissão de controle e 

chegada de estoque tomar posse na função.

II - Periodicamente:

a) para monitorar os produtos de alto custo e os de 

maior rotatividade;

b) semanalmente, pela contagem por amostragem 

seletiva de 10% (dez por cento) a 20% (vinte

por cento) do estoque;

c) Quando solicitado pelo Gabinete da Secretaria de 

Desenvolvimento Social.

Parágrafo único – Os relatórios emitidos deverão ser 

encaminhados ao Gabinete do(a) Secretário(a) de 

Desenvolvimento Social e Cidadania
Art. 5º Ficam designados os servidores: Jailson Silva de 
Oliveira, matrícula nº 833563, Luciana Dantas 
Cardoso, matrícula nº 61275 e Suliana Bezerra Fialho, 
matrícula nº 833023, para sob a presidência da última 
constituírem a Comissão Permanente de Recebimento 
de Mater ia is  e Serv iços da Secretar ia de 
Desenvolvimento Social e Cidadania da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, para mandato de 01 (um) ano, 
permitida a recondução.
§ 1º No impedimento dos efetivos, serão chamados para 
compor a comissão, os suplentes: Lilian Araújo Correia 
Brito Moura, matrícula nº 613340, Mayara da Silva 
Santos, matrícula nº 61066 e Tiago B. C. de Aguiar, 
matrícula nº 832853.

§ 2º O prazo de mandato dos membros designados no 

artigo 1ºdesta Portaria é de um ano, permitida a 

recondução por período indeterminado.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor a partir de sua data.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE MARÇO DE 2021

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA

Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania – 

SEDES

PORTARIA N.º 018 / 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 Administ rat ivo nº  
00333.22.09.828.2020, de 11 de fevereiro de 2020
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



RESOLVE

Ar t . 1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3(três) anos, a 
empresa MINAS BAHIA MINERAÇÃO LTDA., inscrita no 
CNPJ sob n° 14.671.903/0001-09, com sede na Avenida 
Jorge Amado, S/N, Condomínio Camaçari Open Center, 
Sala 222 – Nova Vitória, Camaçari/BA, para lavrar areia 
(produção anual estimada de 75.000 t/ano), numa área 
de 31,5 hectares na Fazenda Eurípedes, inserida na 
Macrozona Rural CA - ZR.5 - Camaçari - BA, com a 
poligonal da área de exploração delimitada pelas 
coordenadas: V1. -12°36´53´´699/-38°10´04´´878; V2. -
12°36´30´´920/-38°10´04´´878; V3. -12°36´30´´919/-
38°09´49´´968; V4. -12°36´53´´699/-38°09´49´´968; V5. -
12°36´53´´699/-38°10´04´´878, constante do processo 
DNPM Nº 872. 093/2003. Esta licença está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. Apresentar a 
CLA/SEDUR em seis em seis meses: a) Relatório de 
execução e acompanhamento do Plano de Recuperação 
de Área Degradada - PRAD, acompanhado de 
levantamento planialtimétrico cadastral atualizado na 
escala 1:5000, impresso e em meio digital (assinados 
pelo profissional legalmente habilitado e acompanhado 
da respectiva ART), com detalhe sobre: a) avanço da 
lavra; b) recuperação da área degradada, indicando o 
trecho da área recuperada, as ações propostas para a 
proteção ambiental, recuperação, monitoramento e 
manutenção contempladas no PRAD, a cobertura 
vegetal introduzida, bem como os locais de calhas de 
drenagem de águas pluviais; c) a localização das 
construções de apoio, com os sistemas de 
abastecimento de água e de esgoto; d) os acessos; e) os 
corpos hídricos (riacho, área úmida, nascente) e suas 
respectivas faixas de Área de Preservação Permanente 
– APP; II. armazenar o solo retirado, e que será utilizado 
na recomposição, em leiras que possuam no máximo 1,5 
m de altura promovendo sua proteção contra erosão; III. 
implementar sistema de drenagem que contemple toda a 
área de extração de areia através de canaletas de 
contorno assegurando o escoamento superficial das 
águas pluviais. Prazo: 60 (sessenta) dias; IV. manter os 
processos naturais de recarga dos aquíferos e demais 
corpos hídricos; V. proceder a recuperação e correção 
dos processos existentes de erosão superficial e 
voçoroca, por meio da implantação de um sistema de 
drenagem adequado, em locais onde existem maiores 
declividades do terreno natural; VI. restaurar a área 
utilizada independentemente do uso a ser dado à 
mesma; VII. implantar Programa de Educação Ambiental 
para os funcionários e usuários da lavra; VIII. comunicar 
de imediato à SEDUR, qualquer acidente ou ação que 
degrade ou polua, diretamente ou indiretamente o meio 
ambiente na área de influência do empreendimento, 
resultante das atividades exploratórias; IX. utilizar 
modelo ecológico de plantas pioneira, secundária e 
clímax, em toda área de lavra a ser restaurada; X. em 
hipótese alguma deverá fazer uso de queimadas para 
remoção da cobertura vegetal; XI. replantar sempre que 
possível, em áreas adjacentes, as espécies arbóreas 
nativas da região; XII. priorizar a contratação da mão de 
obra local, a fim de minimizar os impactos 

socioeconômicos, além do conhecimento das 
particularidades da região pelos mesmos; XIII. Implantar, 
imediatamente, faixa de segurança para exploração 
mineral, com sistema de segurança e monitoramento de 
pessoas e animais na área de influência direta e indireta 
do empreendimento; XIV. aplicar nas diversas etapas da 
mineração a Norma Regulamentadoras determinadas na 
portaria DNPM n° 237/01: NRM-02 (Lavra a Céu Aberto); 
NRM-09 (Prevenção contra poeira); NRM-12 
(sinalização de áreas de trabalho e de circulação); NRM-
13 (circulação e transporte de pessoas e materiais); 
NRM-14 máquinas, equipamentos e ferramentas); NRM-
15(Instalações);NRM-17(topografia de minas); NRM-19 
(disposição de estéril, rejeitos e produtos); NRM-20 
(Suspensão, Fechamento de Mina e Retomada das 
Operações Mineiras); NRM-21 (reabilitação de Áreas 
Pesquisadas, Mineradas impactadas); NRM-22 
(Proteção ao Trabalho); XV. recolher todo lixo gerado no 
local e encaminhá-lo para a unidade de tratamento da 
Limpeza Pública de Camaçari, ficando proibida a queima 
e/ou disposição aleatória, de acordo com o Art. 75 do 
Regulamento da Lei Estadual n° 10.431, de 20 de 
dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
11.235, de 10 de outubro de 2008; XVI. Fica 
terminantemente proibida: a) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 
mineral nas áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos Municipais, 
Estaduais ou Federais e/ou nos usos existentes, a 
exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, áreas verdes e 
áreas destinadas a equipamentos comunitários etc; c) a 
deposição e/ou lançamento de quaisquer materiais, 
resíduos e/ou produtos resultantes do processo de lavra, 
em locais que possa direta ou indiretamente vir a 
comprometer a qualidade das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, bem como causar impactos paisagísticos 
ou danos ao meio biótico; XVII. Limitar a lavra de areia às 
áreas definidas na poligonal que consta do Memorial 
Descritivo da Área, aprovado no DNPM, atual ANM, 
ressalvadas as condições estabelecidas nesta licença e 
na legislação vigente;  XVIII. Respeitar as normas, 
manifestações e regulamentos estabelecidos pela 
Superintendência de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial – SUDIC/ BA; XIX. Otimizar os acessos, já 
existentes, com melhoramentos, sinalização e ampliação 
da rede de drenagem, porém, sem utilização da 
exploração de jazidas; XX. não constituir  ameaça ao 
equilíbrio ecológico nem as áreas de atração turística, de 
valor ambiental e de beleza  paisagística; XXI. Não 
constituir ameaça a segurança da população nem 
comprometer o desenvolvimento urbano da região; XXII. 
Não prejudicar o funcionamento regular de escolas, 
hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso ou 
similares; XXIII. 

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 

requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração, que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal Nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008. 
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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.

PORTARIA N.º 019 / 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 00981.22.09.828.2020, de 17 de 
agosto de 2020,

RESOLVE

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado TENDA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS SA, 
inscrito (a) no CNPJ nº 09.625.762/0003-10, com sede na 
Avenida Antonio Carlos Magalhães, n° 4009, Brota, 
Salvador/BA, para continuidade da implantação de um 
empreendimento pluriresidencial, denominado TERRA 

  BRASILIS, composto de dois condomínios, Condomínio III 
(Praia de Guarajuba) e Condomínio IV (Praia de Itacimirim), 

, do tipo urbanização integrada  vinculado ao Programa do 

GABINETE DA SECRETARIA DE 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
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Governo Federal Minha Casa Minha Vida, compostos de 
620 apartamentos, distribuídos em 31 blocos, numa área 
total de 25.403,66 m², localizado na Avenida Jorge 
Amado, Lote 07, Jardim Limoeiro, Distrito Sede, 
Camaçari-BA, nas coordenadas UTM 575.032,346 / 
8.594.375,708, 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. Esta licença está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - apresentar à CLA/SEDUR, no prazo 
de 30 (trinta) dias, projetos de  abastecimento de água e 
esgotamento sanitário aprovados pela Embasa, visando 
o atendimento da condicionante para o pedido de Alvará 
de Habite-se para o empreendimento; II - atender as 
condicionantes da dispensa de outorga de direito de uso 
de recursos hídricos para a atividade de drenagem de 
águas pluviais com lançamento em manancial hídrico, 
emitida pelo INEMA em 17 de outubro de 2016, CT. 
ATEND n° 00038/2016;  III - 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; IV – continuar implementando: a) o 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil (PCMAT); b) o Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil 
(PGRSCC); c) o Programa de Educação Ambiental, 
voltado para os funcionários da obra, com ênfase na 
gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; V – executar os projetos 
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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, apresentando documento de 
aprovação dos projetos; VI - 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; 
VII – cumprir os termos da manifestação quanto a 
supressão de vegetação e apresentar relatório de 
cumprimento de condicionantes acompanhado dos 
documentos comprobatórios; 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 - atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste município; X - manter protegidas 
todas as áreas de preservação permanente existente na 
área de abrangência do terreno, conforme Artigo 51 da 
Lei Municipal nº 913/2008, adotando medidas de 
proteção e colocação de placas de sinalização com 
informações da área a ser protegida; 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 aos condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar anualmente, o relatório de 
cumprimento dos 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.

PORTARIA Nº 029 / 2021
DE 18 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 
q u e  c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  
nº00843.22.09.828.2020, de 29 de julho de 2020,

 RESOLVE

Art. 1.º -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3(três) anos, a 
OTTOMAR MINERAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob 
n° 14.671.903/ 0001 - 09, com sede na Rua do Gravatá, 
142 - Alto da Cruz, Camaçari/BA, para lavrar argila 
(produção anual estimada de 150.000 t/ano), numa área 
de 49,9 hectares na Fazenda Capoame, Zona Rural, 
Biribeira, Camaçari-Ba, inserido na área de abrangência 
do processo DNPM Nº 870.999/2007 com a poligonal da 
área de exploração delimitada pelas coordenadas: V 1. -
12°40'53''900/-38°15'24''881; V2. -12°40'53''900/-
38°14'58''367; V3. -12°41'10''171/- 38°14'58''366; V4. -
12°41'10''171/-38°15'31''510; V5. -12°40'53''900/-
3 8 ° 1 5 ' 3 1 ' ' 5 1 0 ;  V 6 .  - 1 2 ° 4 0 ' 5 3 ' ' 9 0 0 / -
38°15'24''881,Camaçari/BA, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 
armazenar o solo retirado, e que será utilizado na 
recomposição, em leiras que possuam no máximo 1,5 m 
de altura promovendo sua proteção contra erosão; II. 
executar e cumprir todas as ações propostas para a 
proteção ambiental, recuperação, monitoramento e 
manutenção contemplados no PRAD, encaminhando a 
SEDUR relatório com registro fotográfico das ações 

GABINETE DA SECRETARIA DE 
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
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
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implementadas e os resultados obtidos. Frequência: 
anual; III. continuar implementando sistema de 
drenagem que complete toda a área de extração de argila 
através de canaletas de contorno assegurando o 
escoamento superficial das águas pluviais; IV. manter os 
processos naturais de recarga dos aquíferos e demais 
corpos hídricos; V. proceder a recuperação e correção 
dos processos existentes de erosão superficial e 
voçoroca, por meio da implantação de um sistema de 
drenagem adequado, em locais onde existem maiores 
declividades do terreno natural; VI. restaurar a área 
utilizada independentemente do uso a ser dado à 
mesma; VII. comunicar de imediato à SEDUR, qualquer 
acidente ou ação que degrade ou polua, diretamente ou 
indiretamente o meio ambiente na área de influência do 
empreendimento,  resul tante das at iv idades 
exploratórias; VIII. utilizar modelo ecológico de plantas 
pioneira, secundária e clímax, em toda área de lavra a ser 
restaurada; IX. adotar os seguintes procedimentos na 
remoção da cobertura vegetal para executar a atividade: 
a) suprimir a cobertura vegetal aos poucos e apenas na 
proporção que se avança na área; b) picotar todo o 
material lenhoso e estocar para ser espalhado sobre o 
solo, posteriormente; c) em hipótese alguma deverá 
fazer uso de queimadas para remoção da cobertura 
vegetal; X. replantar sempre que possível, em áreas 
adjacentes, as espécies arbóreas nativas da região; XI. 
priorizar a contratação da mão de obra local, a fim de 
minimizar os impactos socioeconômicos, além do 
conhecimento das particularidades da região pelos 
mesmos; XII. implantar, imediatamente, faixa de 
segurança para exploração mineral, com sistema de 
segurança e monitoramento de pessoas e animais na 
área de influência direta e indireta do empreendimento; 
XIII. aplicar nas diversas etapas da mineração a Norma 
Regulamentadora NR - 22, com redação dada pela 
Portaria n.° 2.037 de 15/12/99;  XIV. efetuar o 
recolhimento e a destinação final do lixo doméstico das 
faixas marginais da jazida, de acordo com o Art. 75 do 
Regulamento da Lei Estadual n° 10.431, de 20 de 
dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
11.235, de 10 de outubro de 2008; XV. fica 
terminantemente proibida: a) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 
mineral nas áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos Municipais, 
Estaduais ou Federais e/ou nos usos existentes, a 
exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, áreas verdes e 
áreas destinadas a equipamentos comunitários etc; c) a 
deposição e/ou lançamento de quaisquer materiais, 
resíduos e/ou produtos resultantes do processo de lavra, 
em locais que possa direta ou indiretamente vir a 
comprometer a qualidade das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, bem como causar impactos paisagísticos 
ou danos ao meio biótico; XVI. limitar a lavra de argila às 
áreas definidas na poligonal que consta do Memorial 
Descritivo da Área, aprovado no DNPM, ressalvadas as 
condições estabelecidas nesta licença e na legislação 
vigente; XVII. respeitar as normas, manifestações e 
regulamentos estabelecidos pela Superintendência de 
Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC/BA; 
XVIII. otimizar os acessos, já existentes, com 
melhoramentos, sinalização e ampliação da rede de 

drenagem, porém, sem utilização da exploração de 
jazidas; XIX. não constituir ameaça ao equilíbrio 
ecológico nem as áreas de atração turística, de valor 
ambiental e de beleza paisagística; XX. não constituir 
ameaça a segurança da população nem comprometer o 
desenvolvimento urbano da região; XXI. não prejudicar o 
funcionamento regular de escolas, hospitais, 
ambulatórios, casas de saúde, repouso ou similares; XXII 
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 a análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 
Municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais. 
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente - 
SISMUMA. 
Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

PORTARIA N.º 036/2021
 03 DE MARÇO 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 publicado em 04 de janeiro de 2021 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 
02065.22.09.461.2019, de 13 de setembro de 2019, 

RESOLVE

Art .  1 . º  Conceder  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos à 

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 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANDREA MONTENEGRO BARBOSA SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
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DIEGO ALEJANDRO REY

 
urbanístico, 

, inscrito no CPF sob Nº 
833.002.875-53, residente na Rua Mico Leão Dourado n° 
30 A, no Condomínio Busca Vida, Abrantes, 
Camaçari/BA, para implantação de condomínio

localizado na Rua Baleia Azul, Gleba 15B, no 
Condomínio Busca Vida, Abrantes, Camaçari/BA, 
Coordenadas UTM de referência no SIRGAS2000 
578.050E e 8.578.875S; inserido na Zona de Expansão 
Controlada – ZEC 1 da Macrozona Urbana de Vila de 
Abrantes – AB-ZU.1, Camaçari/BA, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11/01/2008, e na ZOC III da APA 
Joanes Ipitanga, conforme Resolução CEPRAM n° 2974, 

2de 24 de maio de 2002, em área total de 70.000 m , 
composto por 47  unidades residenciais, sendo a área 
líquida de 66.781,85m², área útil de 45,496,22m²; área 
verde de uso comum de 16.265,37m², Área de 

2Preservação Permanente de 3.218,15m , área de 
preservação de vegetação de Mata Atlântica em estágio 
médio de regeneração de 4.479,68 m² e área do sistema 
viário de 10.988,98 m², mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
manter critérios e procedimentos necessários para a 
gestão adequada da obra, disciplinando as seguintes 
ações de forma a minimizar os impactos durante a fase 
de construção civil: a) armazenar adequadamente os 
resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de 
obra, para serem coletados por empresa devidamente 
licenciada; b) coletar e promover a separação 
sistemática dos expurgos (entulhos) gerados no canteiro 
de obras e destiná-los à unidade de reaproveitamento, 
conforme critério estabelecido pela SESP e SEDUR, 
sendo vedado o seu lançamento nos corpos d'água e/ou 
em qualquer outro local não licenciado, devendo ter 
como objetivo prioritário nessa ação a não geração e, 
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) manter, 
em condições adequadas, no canteiro de obras, 
conforme legislação vigente, sistemas de tratamento de 
efluentes domésticos e promover a limpeza dos mesmos 
somente com empresas certificadas, bem como destinar 
o efluente coletado somente para unidades de 
tratamento licenciadas; d) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas, comprovando 
quando da solicitação do habite-se; e) comprovar a 
aquisição de substância mineral para construção do 
empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas e com contrato de fornecimento; f) 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; g) remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro de 
obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; 
h) executar e atender as exigências e condicionantes dos 
projetos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário aprovados pela Embasa; II – apresentar a CLA / 
SEDUR projeto aprovado ou carta de aprovação do 
sistema de esgotamento sanitário pela EMBASA, no 
prazo de 60 (sessenta) dias; III – apresentar a CLA/ 
SEDUR a outorga para lançamento de efluentes no corpo 
hídrico, emitida pelo INEMA, no prazo de 60 (sessenta) 

dias; VI – lançar o efluente no corpo hídrico somente 
quando o tratamento atender a eficiência de remoção 
aprovada pelo INEMA, sendo proibido o lançamento do 
efluente na drenagem pluvial ou no solo; V –  implantar o 
Programa de Educação Ambiental apresentado e 
aprovado, a ser desenvolvido de forma contínua 
enquanto durar a obra, contemplando os temas e as 
metas do PEA, e apresentar anualmente relatório de 
desempenho do programa; VI – manter atualizado o 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil – PCMAT, acompanhado da 
ART, elaborado por profissional legalmente habilitado; 
VII – manter os dispositivos de sinalização da obra em 
perfeito estado de conservação; VIII - implementar, 
conforme projeto aprovado pela CLA/SEDUR: a) Projeto 
paisagístico; b) Plano de Conservação e enriquecimento 
da APP, utilizando ao máximo de indivíduos resgatados 
da supressão da vegetação suprimida da área, com 
apresentação dos resultados a cada 6 meses do início da 
intervenção, durante 2 anos; IX -  é proibido: a) 
lançamento de qualquer tipo de efluente no solo ou no 
corpo hídrico, mesmo que tratado; b) aterro de áreas 
úmidas e/ou do corpo hídrico; c) instalações de 
infraestruturas em APP sem a prévia autorização do 
órgão ambiental competente; X - delimitar a APP e área 
de preservação de vegetação em estágio médio antes de 
qualquer intervenção na área; 

 
XIII - comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência direta do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
c a b í v e i s ;  X I V  -  m a n t e r  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, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia – Projeto Nº 058/2018 de 
02.10.2018, emitida através do Processo nº 
03358.22.09.002.2017 de 05 de dezembro de 2017, por 
esta SEDUR; XV - 

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 

XI – 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 
conforme legislação vigente; XII – cadastrar no Registro 
Imobiliário a área de preservação de vegetação existente 
nos lotes 39 à 45 e 47 e na área comum do Condomínio; 

AOP de 

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.
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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 A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 03 DE MARÇO DE 2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 040/2021
01 DE MARÇO 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 
01141.22.09.461.2020, de 08 de setembro de 2020,  

RESOLVE

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado COSTA DO ATLÂNTICO COMERCIO DE 
PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E 
TRANSPORTES EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 
07.743.612/0001-13, com sede na  Estrada do Coco (BA-
099), km 8,5, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, nas 
coordenadas UTM 577.363 E; 8.578.146 S, inserido na 
poligonal da Zona de Ocupação Consolidada (ZOCON 
6), da Macrozona AB-ZU.2, conforme Lei Municipal n° 
866, de 11 de janeiro de 2008, Lei Municipal n° 913, de 03 
de setembro de 2008, e na poligonal da Zona de 
Ocupação Controlada (ZOC V) da APA Joanes Ipitanga, 
conforme Resolução CEPRAM n° 2.974/2002, para o 
funcionamento da atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 

3de 60,00 m , com serviços de troca de óleo e loja de 
2,conveniência, numa área total de 4.235,00 m  e área 

2construída de 450,00 m . Esta Licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar 
anua lmente  à  CLA/SEDUR,  Re la tó r i o  de  
Monitoramento, acompanhado das conclusões e 
recomendações dos parâmetros analisados: a) do solo e 
lençol freático, contemplando análises químicas de 

BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos), TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), além de COV 
(Compostos Orgânicos Voláteis) 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 mater iais sedimentáveis,  com 
comprovação da eficiência do sistema; II - operar a 
unidade conforme o disposto nas Normas Técnicas da 
ABNT para postos de combustíveis e resoluções da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), dentre outros, para sistema de 
abastecimento seguir as recomendações contidas na 
ABNT NBR 13.786:2005 que define critérios para 
operação; III - apresentar os resultados obtidos: a) 
Programa de Educação Ambiental, visando evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, e priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; b) 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS), conforme Lei Estadual n° 12.932/2014, com o 
objet ivo de fornecer informações sobre os 
procedimentos para a redução da geração de resíduos 
sólidos, abrangendo as etapas referentes à minimização 
da geração, reutilização e reciclagem; c) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme norma técnica 
aprovada pela Resolução Cepram nº 4.578/2017, com o 
objetivo de proteger os funcionários, o público em geral, o 
meio ambiente e as instalações, evitando a interrupção 
do processo; 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) 
comprovantes de regularidades no Cadastro Estadual de 
Atividades Potencialmente Degradadoras (CEAPD) e no 
Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA; 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 - manter em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
de tecção  e  p ro teção  con t ra  vazamen tos ,  
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações; b) as caixas 
separadoras de água/óleo e conjunto de canaletas, 
devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado por empresas licenciadas; 
c) o sistema de segurança contra incêndio e pânico, 
devendo ser periodicamente atualizado; VII - manter e 
sempre atualizar: a) os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos quanto a inspeção da 
integridade física e estanqueidade dos tanques e linhas; 
b) os programas coletivos relacionados à saúde e à 
segurança dos trabalhadores, priorizando sempre a 
eliminação e controle da fonte de risco, incluindo 
diminuição do tempo de exposição e utilização de 
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equipamentos de proteção individual; VIII - direcionar 
adequadamente: a) os efluentes da fossa séptica e da 
caixa separadora água/óleo devendo ser realizadas 
limpezas periódicas e apresentar 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, 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; XI 
- respeitar as áreas protegidas existentes, conforme 
definidas em legislação específica, mantendo as 
distâncias mínimas legais em relação a qualquer 
ocupação nestas áreas; XII - em caso de vazamentos, 
interditar imediatamente a operação dos tanques 
subterrâneos, as operações de retirada e destinação dos 
tanques deverão se dar de acordo com a ABNT NRB 
14.973:2010, e a destinação final deverá estar de acordo 
com as normas ambientais vigentes; XIII - em caso de 
acidentes ambientais decorrentes das atividades, deverá 
ser apresentado à SEDUR um Plano de Remediação 
para as áreas contaminadas, contemplando objetivos, 
metodologias a serem aplicadas, resultados esperados e 
cronogramas de implementação das ações; XIV - 
atender rigorosamente as condicionantes estabelecidos 
nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XV - comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XVI - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.
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 A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE MARÇO DE 2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA 
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA N° 42/2021
DE 03 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação de desmembramento de 01 
(uma) área designada pelo LOTE 922 e 923, situados na 
Quadra “BK”, integrante do Loteamento Parque Real 
Serra Verde, situado em Camaçari, medindo 2.000,00m², 
a ser desmembrada em 02 (duas) novas áreas com 02 
(dois) lotes  resultantes: GLEBA-1 com área de 
1.000,00m² e GLEBA REMANESCENTE com área de 
1.000,00m², na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Diário Oficial nº 1574, de 04 janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 01381.22.09.005.2020, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (uma) área 
designada pelos LOTES 922 e 923, situado na Quadra 
“BK”, do Loteamento Parque Real Serra Verde, neste 
Município de Camaçari, com área total de 2.000,00m², 
inscritos no Censo Imobiliário Municipal sob n°s 
0000004642 e 0000004641,em  02 (dois)  novos lotes 
denominados: GLEBA – 1 com área total de 
1.000,00m² e  GLEBA REMANESCENTE com área 
total de 1.000,00m² 

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA 
FILHO, inscrito no CPF/MF sob nº: 096.011.555-20, 
conforme o registro no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari – Bahia, sob a 
matrícula de nº 3140  e Inscrito no Censo Imobiliário 
Municipal  sob n° 0000004642.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:
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LOTE ORIGINAL 

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice P1, de coordenadas N 
8.590.693,770 m. e E 576.992,480 m, situado no limite 
com os LOTES 912 e 913, deste, segue com  azimute de 
155°37'45" e distância de 50,00m, confrontando neste 
trecho com os LOTES 912 e 913  até o vértice P2, de 
coordenadas N 8.590.648,230 m.. e E 577.013,110 m;  
deste, segue com  azimute de 245°38'20" e distância de 
40,00 m., confrontando neste trecho com o LOTE 924 até 
o vértice P3, de coordenadas N 8.590.631,730 m e E 
576.976,670 m.;  deste, segue com  azimute de 
335°38'22" e distância de 50,00 m., confrontando neste 
trecho com a RUA PINHEIRO, até o vértice P4, de 
coordenadas N 8.590.677,270 m e E 576.956,050 
m..;deste, segue com  azimute de 65°37'59"e distância 
de 40,00m., confrontando neste trecho com o LOTE 921 , 
até o vértice P1,de coordenadas N 8.590.693,770 m e E 
576.992,480 m.;  ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo 
como o Datum o  SIRGAS 2000.

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento 
ficarão assim descritas e caracterizados:

LOTE GLEBA N° 1

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice P1, de coordenadas N 
8.590.695,510 m. e E 576.991,700 m., situado no limite 
com os LOTES 912 e 913. deste, segue com  azimute de 
155°38'51" e distância de 25,00m, confrontando neste 
trecho com os LOTES 912 e 913 até o vértice P2', de 
coordenadas N 8.590.672,820 m. e E 577.001,970 m.; 
deste, segue com azimute de 242°26'00" e distância de 
40,00m., confrontando neste trecho com a GLEBA 2 até 
o vértice P3', de coordenadas N 8.590.654,470 m. e E 
576.966,820 m.; deste, segue com  azimute de  
335°25'26" e distância de 25,00m confrontando neste 
trecho com a  RUA PINHEIRO, até o vértice P4, de 
coordenadas N 8.590.676,970 m e E 576.956,530 m;  
deste, segue com  azimute de 62°12'14" e distância de 
40,00m., confrontando neste trecho com o LOTE 921 até 
o vértice P1, de coordenadas N 8.590.695,510 m e E 
576.991,700 m, ponto inicial da descrição deste 
perímetro.Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo 
como o Datum o  SIRGAS 2000.

LOTE GLEBA REMANESCENTE

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice P1', de coordenadas N 
8.590.672,820 m. e E 577.001,970, situado no limite com 
os LOTES 912 e 913, deste, segue com azimute de 
155°37'35" e distância de 25,00m, confrontando neste 

trecho com os LOTES 912 e 913 até o vértice P2, de 
coordenadas N 8.590.650,130 m. e E 577.012,250 m.;  
deste, segue com  azimute de 242°39'04" e distância de 
40,00 m., confrontando neste trecho com o LOTE 924 até 
o vértice P3, de coordenadas N 8.590.631,960 m. e E 
576.977,120 m.; deste, segue com  azimute de 
335°24'45"  e distância de 25,00 m., confrontando neste 
trecho com a RUA PINHEIRO, até o vértice P4', de 
coordenadas N 8.590.654,470 m.. e E 576.966,820 m.; 
deste, segue com  azimute de 62°26'00" e distância de 
40,00m., confrontando neste trecho com a GLEBA 1 até 
o vértice P1' de coordenadas N 8.590.672,820 m. e E 
577.001,970 m.; ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo 
como o Datum o  SIRGAS 2000.

Art. 4° – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Engenheiro Agrimensor Luiz Eduardo 
Cornelio dos Santos. Registro 57114/D BA, nos termos 
da ART de n°BA20200364483.

Art. 5º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 03 MARÇO DE 
2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

SÉRGIO MURILO FALCÃO DA SILVA 
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO 

URBANÍSTICO 

HOMOLOGAÇÃO E ATA 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 0192/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de bota e calçado de segurança, 
para atender ao Centro de Controle de Zoonoses 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  
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HOMOLOGAÇÃO: 06/04/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00149/2021 – 
PREGÃO Nº 0192/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de bota e 
calçado de segurança, para atender ao Centro de 
Controle de Zoonoses do município de Camaçari-BA.  
PROMITENTE FORNECEDOR: NOVA FG PAPELARIA 
E SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI. 
DATA DA ASSINATURA: 06/04/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

TERMO ADITIVO DE RETI - RATIFICAÇÃO AO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 

407/2020. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 

C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D A :  S A N TA  F É  

ENGENHARIA LTDA. DO OBJETO:  O presente Termo 

Aditivo tem por objeto Reti-Ratificar a Cláusula Segunda 

“Do Valor” do primeiro Aditivo ao Contrato n° 407/2020, 

firmado entre o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a SANTA 

FÉ ENGENHARIA LTDA, no dia 15 de Março de 2021, 

precisamente naquilo que se identifica como novo valor 

global, após o aditivo de 24,55%.  DA ALTERAÇÃO:  Em 

razão do equívoco que fez constar na Cláusula Segunda 

do Primeiro Aditivo ao Contrato 407/2020, ONDE SE LÊ: 

“Assim, seu valor global será modificado para R$ 

2.299.380,59 (dois milhões, duzentos e noventa e nove 

mil, trezentos e oitenta reais e cinqüenta e nove 

centavos), tendo sido apresentada solicitação de 

despesa para comprovar a existência de dotação 

orçamentária para fazer frente a tal acréscimo”, LEIA-

SE: “Assim, seu valor global será modificado para R$ 

2.298.086,02 (dois milhões, duzentos e noventa e oito 

mil, oitenta e seis reais e dois centavos), tendo sido 

apresentada solicitação de despesa para comprovar a 

existência de dotação orçamentária para fazer frente a tal 

ac résc imo” .DA RATIF ICAÇÃO:Permanecem 

inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 

disposições do Contrato originário e de seus Termos 

Aditivos posteriores, não modificadas por este 

Instrumento. DA ASSINATURA:  Camaçari-BA, 30 de 

Março de 2021.  NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 

MUNICÍPIO.SANTA FÉ ENGENHARIA LTDA       

CONTRATADA. 

PORTARIA Nº 051/2021
DE 01 DE ABRIL DE 2021

Exonerar a Servidora Nomeada para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado e dá outras 
providências.
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O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e 
Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 

RESOLVE

Art. 1º. EXONERAR a servidora THALYA LIMA 
MACHADO, do cargo de ASSESSOR JURÍDICO 
CHEFE, Símbolo GAS-II, matrícula nº. 1015182, lotada 
na Assessoria Jurídica da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 052/2021
DE 01 DE ABRIL DE 2021

Exonerar a Servidora Nomeada para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado e dá outras 
providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e 
Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 

RESOLVE

Art. 1º. EXONERAR a servidora MARINA DOS SANTOS 
RABELO, do cargo de ASSESSOR JURÍDICO, Símbolo 
GAS-II, matrícula nº.1015198, lotada na Assessoria 
Jurídica da Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 
2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 053/2021
DE 01 DE ABRIL DE 2021

Nomear Servidor para o Exercício de Cargo de 
Provimento Comissionado e dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de julho de 
2013;
Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, 
de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Municipal).

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR a servidora THALYA LIMA MACHADO 
para o cargo de ASSESSOR JURÍDICO, Símbolo GES-
III, lotado na Assessoria Jurídica da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público.

 Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 054/2021
DE 01 DE ABRIL DE 2021

Nomear Servidor para o Exercício de Cargo de 
Provimento Comissionado e dá outras providências.
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O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de julho de 
2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, 
de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Municipal).

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR a servidora MARINA DOS SANTOS 
RABELO  para o cargo de ASSESSOR JURÍDICO 
CHEFE, Símbolo GES-II, lotado na Assessoria Jurídica 
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público.

 Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 055/2021
DE 01 DE ABRIL DE 2021

Nomear Servidor para o Exercício de Cargo de 
Provimento Comissionado e dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de julho de 
2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, 
de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Municipal).

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o servidor VINÍCIUS OTACÍLIO 
OLIVEIRA SANTOS para o cargo de SECRETÁRIO 
EXECUTIVO II, Símbolo GES-IV, lotado no Gabinete da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público.
 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa de Licitação n° 004/2021.

Onde se lê: Valor Global: R$ 29.700,00 (Vinte e nove 
mil e setecentos reais).

Leia-se: Valor Global: R$ 28.625,50 (Vinte e oito mil, 
seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta 
centavos).

Camaçari, 05 de Abril de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
 Diretor Superintendente
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