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LEI N° 1511/2017

      DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017

Inclui no calendário de eventos do 
Município de Camaçari o Trilhão de 
Mountain Bike do Camaçari Bike 
Adventure - CBA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, Faz saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou, e eu Prefeito do Município, 
sanciono a seguinte Lei:                                                 
                                                     
 Art. 1º Fica instituída e incluída no Calendário de 
Eventos Oficiais do Município de Camaçari o Trilhão 
de Mountain Bike do Camaçari Bike Adventure, que 
será realizado, anualmente, em data previamente 
definida.

Art. 2º São objetivos do Trilhão de Mountain Bike do 
Camaçari Bike Adventure:

 I – Promover a conscientização da comunidade 
sobre a importância do esporte como agente de 
transformação social;

 II – Promover o conhecimento das belezas naturais 
de Camaçari, colaborando para a conscientização, 
valorização e preservação da natureza;

III – Promover a pratica do ciclismo como um 
esporte gerador de saúde física e mental.
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 6795/2017
31 DE OUTUBRO DE 2017

Altera a programação de pagamento das 
parcelas do preço público em atraso, 
para os permissionários do Centro 
Comercial de Camaçari, definida no art. 
6º do Decreto Municipal nº 7682/2017. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município de Camaçari e com lastro 
nos arts. 317, inciso III, §3º, 320 e 321, todos do Código 
Tributário Municipal, e

CONSIDERANDO que a programação de pagamento 
das parcelas atrasadas disposta no art. 6º, §2º, do 
Decreto Municipal nº 7.682, de 30 de agosto de 2017, 
restou prejudicada, em razão da decisão judicial 
proferida na Ação Civil Pública nº 0503605-
66.2017.8.05.0039, que determinou a suspensão da 
cobrança do preço público;

CONSIDERANDO que a cobrança do preço público 
frente aos permissionários do Centro Comercial de 
Camaçari foi restabelecida, por meio de decisão judicial 
proferida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Bahia, no bojo do Agravo de Instrumento nº 
0023759-85.2017.8.05.0000, publicada em 18 de 
outubro de 2017;  

DECRETA

Art. 1 º Ficam reprogramados os vencimentos das 
parcelas em atraso do preço público devido pelos 
Permissionários do Centro Comercial de Camaçari, 
substituindo-se a programação de vencimentos instituída 
no art. 6º, §2º, do Decreto Municipal nº 7.682/2017, pela 
seguinte:

 
a) Preço público vencido em fevereiro + preço público 
vencido a vencer em novembro;
b) Preço público vencido em março + preço público 
vencido a vencer em dezembro;
c) Preço público vencido em abril + preço público vencido 
a vencer em janeiro de 2018;
d) Preço público vencido em maio + preço público 
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vencido a vencer em fevereiro de 2018;
e) Preço público vencido em junho + preço público 
vencido a vencer em março de 2018;
f) Preço público vencido em julho + preço público vencido 
a vencer em abril de 2018;
g) Preço público vencido em agosto + preço público 
vencido a vencer em maio de 2018;
h) Preço público vencido em setembro + preço público 
vencido a vencer em junho de 2018;
i) Preço público vencido em outubro + preço público 
vencido a vencer em julho de 2018;

Art. 2 º Este Decreto entra em vigor e passa a produzir 
seus efeitos na data de sua publicação, mantendo-se 
inalteradas todas as demais disposições do Decreto 
Municipal nº 7.682/2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, 31 DE OUTURBO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 6796/2017
DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

Decreta Ponto Facultativo para o 
Funcionalismo Público Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o Feriado Nacional de 02 de novembro, 
quando se celebra o dia de Dia de Finados;

Considerando tratar-se de uma sexta-feira o dia 
subsequente ao feriado, o que enseja a conveniência de 
conter despesas com bens e serviços, representando 
uma economia significativa para o cofre público 
municipal;

Considerando que não haverá prejuízo para a 
Administração Pública Municipal, tendo em vista que o 
dia do presente Decreto será compensado;

DECRETA

Art. 1º Como sendo ponto facultativo nas repartições 
públicas do Município, no dia 03 de novembro de 2017, 
sexta-feira.

Art. 2º Excetuam-se das disposições do artigo anterior os 
setores cuja paralisação seja inadmissível, por 
exercerem atividades essenciais.

Art. 3º Ficam autorizados os Secretários Municipais, 
Diretores e Superintendentes das Autarquias e Diretor 
presidente da Empresa Pública a estabelecerem a forma 
de compensação pelos dias objeto dos pontos 
facultativos previstos neste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, 31 DE 
OUTUBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RESOLUÇÃO Nº. 004, 
DE 19 DE ABRIL DE 2017.

                                                                               
Dispõe sobre Aprovação de prestação de 
contas da Sesau referente ao exercicio do 
ano de 2016.

Considerando que os foram entregue em tempo hábil a 
todos conselheiros a referida prestação para analise e 
parecer ou questionamentos.

Considerando que todos os questionamentos foram 
esclarecidos e pactuados a melhor forma de apresentar 
dados na prestação com maior clareza possível de 
informações.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 4ª 
Reunião sendo esta Ordinária realizada em 19 de abril de 
2017, no uso de suas competências regimentais e 

oatribuições conferidas pela Lei n.  8.080, de 19 de 
setembro de 1990 e a Lei 1086/2010 que institui o 
Conselho Municipal de Saúde de Camaçari, e.

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar a prestação de contas do exercicio do 
ano de 2016 apresentada pela Secretaria Municipal de 
Saúde, com ressalva no itens referente aos pagamentos 
da empresa LN CONSTRUTORA LTDA. Por não 
identifica coerência entre valores repassados informados 
e serviços prestados.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Paulo Cezar Souza Costa 
Presidente do CMS

Homologo a resolução 004/2017, do Conselho 
Municipal de Saúde.

Elias Natan
Secretário Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº. 178/ 2017
DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

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 02 de janeiro de 2017 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 novembro 
de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo nº 20.043/2011, de 20 
de setembro de 2011, 

RESOLVE 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
e m p r e s a  T R A N S A U T O  T R A N S P O R T E S  
ESPECIALIZADOS DE AUTOMÓVEIS SA., inscrita no 
CNPJ sob nº 59.105.262/0015-69, com sede na Rua das 
Transportadoras, n° 403, Polo Industrial de Camaçari 
(PIC), Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 570.074 E; 
8.601.493 S, inserida na poligonal do Polo Industrial, 
Macrozona CA-ZI - Polo Indústria, conforme Decreto 
Municipal n° 5.381, de 24 de abril de 2013, para funcionar 
com a atividade de transporte rodoviário de cargas, 
exceto produtos perigosos, numa área total de 20.000,00 
m², nesse mesmo local e município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - agir sempre de forma sustentável e 
visando evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em 
tecnologias mais limpas; II - operar o sistema de 
tratamento da água da empresa de forma a proporcionar 
um resultado efetivo e um maior tempo de vida útil dos 
equipamentos e máquinas do processo; III - apresentar 
semestralmente à SEDUR: a) relatório dos resultados da 
caracterização físico-química e de compostos orgânicos 
voláteis da água dos poços de monitoramento da área 
onde se encontra o tanque de abastecimento de 
veículos, objetivando uma avaliação do atendimento aos 
padrões de qualidade exigidos na Resolução do 
CONAMA n° 420/2009 e Portaria nº 2914/2011 do 
Ministério da Saúde; b) relatório dos resultados da 
caracterização físico-química, microbiológica e 
bacteriológica da água tratada para consumo humano, 
objetivando uma avaliação do atendimento aos padrões 
de potabilidade exigidos na Portaria nº 2914/2011 do 
Ministério da Saúde; IV - manter e atualizar os programas 

coletivos relacionados à saúde, higiene, segurança 
operacional para os trabalhadores, conforme o 
estabelecido nas normas regulamentadoras de 
segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho 
e Emprego: a) manter em condições adequadas de 
funcionamento o sistema de proteção contra incêndio, 
NR - 23 do Ministério do Trabalho e Emprego; b) 
promover a utilização adequada dos equipamentos de 
proteção individual, NR - 06 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; c) cumprir os requisitos estabelecidos na NR - 
11 do Ministério do Trabalho e Emprego relacionada à 
movimentação e armazenagem de materiais; V - 
promover periodicamente junto aos funcionários, a 
realização de programas de educação ambiental e de 
treinamento de segurança quanto a aplicação dos 
programas e planos da empresa, e apresentar à SEDUR 
quando do requerimento de renovação desta licença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos; VI - priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; VII - 
acondicionar os resíduos sólidos em recipientes 
fechados, em área coberta e piso impermeabilizado, 
mediante a instalação de baias, e conforme estabelecido 
na norma regulamentadora ABNT NBR 10004:2004, 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas ou recolhimento pelo serviço de limpeza 
pública municipal, e enviar para tratamento e/ou 
disposição os resíduos perigosos gerados em 
decorrência das operações, em instalação devidamente 
licenciada, e requerer do transportador a competente 
Declaração de Transporte de Resíduos Perigosos – 
DTRP; VIII - promover a sinalização horizontal e vertical 
das vias internas da empresa, áreas de carga e 
descarga, conforme padrão legalmente estabelecido, 
mantendo os dispositivos de sinalização em perfeito 
estado de conservação;  IX - realizar vistorias periódicas 
nas caixas de drenagem pluvial mantendo-as sempre 
limpas, desobstruídas e devidamente identificadas e 
instalar sistema de separação água/óleo; X - respeitar as 
áreas de preservação permanente, conforme 
estabelecido no artigo 51° da Lei Municipal nº 913/2008; 
XI - atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste município; XII - é 
considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações;  XIII - manter a SEDUR 
atualizada quanto às alterações de consumo de água e 
energia elétrica, com a apresentação das cartas de 
viabilidades das concessionárias responsáveis; XIV - 
comunicar imediatamente à SEDUR, quanto da 
ocorrência de acidentes ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas, que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente; XV - quando da 
renovação da licença ambiental, apresentar à SEDUR o 
Relatório de Auto-Avaliação para o Licenciamento 
Ambiental – ALA; 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 
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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 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 DE CAMAÇARI, EM 
24 DE OUTUBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 179 /2017
DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

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 02 de janeiro de 2017 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 
novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 
02149.22.09.461.2016, de 03 de agosto de 2016, 

RESOLVE 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado AUTO POSTO BARRACUDA LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 02.403.522/0001-60, com sede 
na Avenida Radial B, n° 971, Alto da Cruz, Distrito Sede, 
Camaçari/BA, inserido na poligonal da Zona de 
Ocupação Consolidada – ZOCON 8, 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, 
nas coordenadas UTM 572.626 E / 8.596.863 S, para o 
funcionamento da atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, com comércio 
de óleo lubrificante, serviços de troca de óleo e loja de 
conveniência, com capacidade de armazenamento de 
combustíveis líquidos de 90 m³ mais Gás Natural Veicular 
(GNV) no volume aproximadamente de 150 m³, numa 

área total de 5.275,00 m², nesse mesmo local e 
município, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e das 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), bem como: a) - garantir a 
qualidade do combustível comercializado e adquirir 
combustíveis automotivos de distribuidoras autorizadas, 
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; II - apresentar anualmente à 
CLA /SEDUR,  Re la tó r i o  de  Mon i t o ramen to  
acompanhado das conclusões e recomendações dos 
parâmetros analisados: a) os resultados da 
caracterização das águas subterrâneas com instalação 
de poços de monitoramento e coleta de amostras de solo 
e água, com análises de BTEX, PAH, além de VOC 
( C o m p o s t o s  O r g â n i c o s  Vo l á t e i s )  e  T P H  
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo); b) os resultados da 
caracterização dos efluentes destinados às caixas 
separadora água/óleo em dois pontos, antes e depois do 
tratamento, utilizando os parâmetros pH, DQO, óleos, 
graxas e sólidos em suspensão; III - apresentar quando 
da renovação desta licença: o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme os 
requisitos estabelecidos na norma regulamentadora NR 
7, com o objetivo de promoção e preservação da saúde 
do conjunto dos seus trabalhadores, devendo está 
articulado com o Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais executado; IV - atender o 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, em 
especial os artigos 17 e 18 desta resolução, e: a) manter 
para fins de fiscalização, os documentos comprobatórios 
de compra de óleo lubrificante acabado e os Certificados 
de Coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado, 
pelo prazo de cinco anos; b) promover, previamente a 
reciclagem ou descarte das latas metálicas ou 
embalagens plásticas de lubrificantes e aditivos, o 
completo escoamento e sua inutilização, através de 
perfuramento e amassamento; c) acondicionar o óleo 
lubrificante usado ou contaminado proveniente das 
operações em tambores ou bombonas, armazenados em 
área coberta com piso impermeabilizado, provido de 
contenção para eventuais vazamentos, e encaminhar 
para empresa de rerrefino, devidamente autorizada pelo 
órgão regulador da indústria do petróleo para a atividade 
de rerrefino e licenciada pelo órgão ambiental 
competente; V - 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 de acordo com as 
Normas Técnicas da ABNT; b) o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido em norma 
regulamentadora NR – 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; c) as caixas separadoras de água/óleo e 
conjunto de canaletas, nas áreas de abastecimento de 
veículos e troca de óleo, devendo ser coletado 
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periodicamente o óleo devidamente acondicionado; VI - 
manter e sempre atualizar: a) os relatórios de 
manutenção preventiva nos equipamentos quanto a 
inspeção da integridade física e estanqueidade dos 
tanques e linhas, e o plano de contingência para 
situações de perigo e emergência; b) os programas 
coletivos relacionados à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do tempo 
de exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual, e implementar treinamento sistemático com os 
funcionários para a aplicação dos programas propostos; 
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 60 (sessenta dias): 
a) Programa de Educação Ambiental, voltado para os 
funcionários da empresa, visando evitar desperdícios e 
reduzir consumo de matéria-prima, energia e recursos 
naturais, atuando sempre de forma preventiva em 
relação aos riscos às pessoas e ao meio ambiente e 
fundamentado em tecnologias mais limpas e, priorizar a 
não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos 
resíduos; b) 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; c) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme norma técnica 
aprovada pela Resolução CEPRAM nº 3.965/2009, com 
o objetivo de proteger os funcionários, o público em geral, 
o meio ambiente e as instalações, evitando a interrupção 
do processo; VIII - direcionar adequadamente: a) os 
efluentes domésticos para fossa séptica, de acordo com 
a Norma Técnica da ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 
1997, mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; b) é vedado 
quaisquer interligações com outras instalações prediais 
do sistema de esgotamento de águas pluviais, a 
instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 
pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; IX - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados e em área coberta, 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 
decorrência das operações de armazenamento e 
manipulação de produtos combustíveis, em instalação 
devidamente licenciada; X - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XI - é considerada infração 
ambiental passível de multa descumprir prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; XII - 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; XIII - 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; XIV - quando da renovação da 
licença ambiental, apresentar à SEDUR o Relatório de 
Auto-Avaliação para o Licenciamento Ambiental – ALA; 
XV - requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

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

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

Art. 4.º 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 24 DE  OUTUBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES                            
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO                     
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 180/2017
DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

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 02 de janeiro de 2017 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 novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, 
de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo nº 
03673.22.09.461.2016, de 19 de dezembro de 2016, 

RESOLVE 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado MKS CALDEIRARIA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 
00.183.256/0001-81, com sede na Rua do Cobre, 
Quadra VII, Lotes 01, 02 e 22, Polo de Apoio, Distrito 
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Sede, Camaçari/BA, localizado nas coordenadas UTM 
575.098 E / 8.595.885 S, inserido na poligonal da Zona de 
Transformação, Comércio e Serviços – ZTCS, 
Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866 de 
11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de 
setembro de 2008, funcionando com a atividade de 
fabricação e manutenção de materiais metálicos, aço 
carbono e aço inox na forma de chapas, tubos e perfis, 
com capacidade produtiva de 15 toneladas por mês de 
produto acabado, numa área total de 10.279,77 m², 
nesse mesmo local e município, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
apresentar num prazo de sessenta (60) dias: a) 
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), conforme 
norma técnica aprovada pela Resolução CEPRAM nº 
3.965/2009, com o objetivo de proteger os funcionários, o 
público em geral, o meio ambiente e as instalações, 
evitando a interrupção do processo; b) Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
conforme os requisitos estabelecidos na NR 7, com o 
objetivo de promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores, devendo está 
articulado com o Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais executado; c) Comprovante de registro no 
Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais (CEAPD) 
do INEMA/BA e comprovantes de pagamento da Taxa de 
Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) do 
IBAMA/MMA; II - promover num prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias: a) o armazenamento adequado dos 
materiais utilizados como insumos do processo produtivo 
em área reservada, dotada de cobertura, piso 
impermeabilizado e devidamente sinalizado; b) a 
sinalização horizontal e vertical das vias internas da 
empresa, áreas de manuseio de produtos, áreas de 
estocagem de materiais, conforme padrão legalmente 
estabelecido, mantendo os dispositivos de sinalização 
em perfeito estado de conservação; III - operar a unidade 
industrial de acordo com o projeto apresentado, devendo 
a empresa atuar sempre de forma a minimizar os 
impactos e visando: a) evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, 
atuando sempre de forma preventiva em relação aos 
riscos às pessoas e ao meio ambiente e fundamentado 
em tecnologias mais limpas; b) priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; IV – 
apresentar, quando da renovação desta licença, resumo 
das principais ações do desempenho ambiental da 
atividade, incluindo os resultados obtidos na área de 
saúde ocupacional, de higiene e de segurança; V - 
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; VI - 
cumprir os requisitos estabelecidos nas normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, 
quanto:  a) manter em condições adequadas de 
funcionamento o sistema de proteção contra incêndio, da 
NR - 23; b) promover a utilização adequada dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), da NR - 06; 
c) operar adequadamente as máquinas e equipamentos, 

da NR - 11; d) 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 NR - 15; VII - promover periodicamente 
junto aos funcionários, a realização de programas de 
educação ambiental/treinamento e, manter atualizado: o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o 
Relatório de Detalhamento de Programas Ambientais, 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e 
o Plano de Atendimento a Emergência propostos para o 
empreendimento; VIII - direcionar os efluentes 
domésticos para fossa séptica, de acordo com a norma 
técnica da ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 1997, 
mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza e destinação do 
material coletado; IX - é vedado quaisquer interligações 
com outras instalações prediais no sistema de águas 
pluviais, que se destina exclusivamente ao recolhimento 
e condução dessas águas, conforme ABNT NBR 
10844:1989; X - respeitar as Áreas de Preservação 
Permanente (APP), conforme estabelecido no artigo 51° 
da Lei Municipal nº 913/2008; XI - o estabelecimento 
poderá ser relocado quando houver a execução do 
Projeto de Revitalização da Bacia do Rio Camaçari, 
conforme disposto no Alvará de Licença para 
Funcionamento Definitivo, validade a partir de 
01/07/2003, inscrição municipal n° 0013158001; XII - 
atender rigorosamente as condicionantes estabelecidos 
nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIII - é considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; XIV - 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; 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 dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.
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Art. 4.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 DE CAMAÇARI, EM 
24 DE OUTUBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 181/2017
DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01012/2014, de 17 de janeiro de 2014, 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 5 (cinco) anos, ao 
interessado COSMA DO BRASIL PRODUTOS E 
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, inscrito no CNPJ 
sob n° 02.591.818/0004-02, com sede no Loteamento 
Poloplast, Quadra U, Lotes 4, 5, 6, 7, Distrito Sede, 
Camaçari/BA, localizado nas coordenadas UTM 
575.691 E / 8.596.629 S, inserido na poligonal da Zona 
de Transformação, Comércio e Serviços – ZTCS, 
Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866 de 
11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de 
setembro de 2008, funcionando com a atividade de 
fabricação de peças metálicas, chassis de carros, 
através de processo de soldagem em galpão industrial, 
com capacidade produtiva de 193.349 unidades de 
produto/, numa área total de 39.540,00 m², nesse 
mesmo local e município, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
apresentar num prazo de sessenta (60) dias: a) 
Comprovante de registro no Cadastro Estadual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 
Recursos Naturais (CEAPD) do INEMA/BA e 
comprovantes de pagamento da Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental (TCFA) do IBAMA/MMA; b) 
outorga de direito de usos de recursos hídricos emitida 
pelo INEMA para o caso específico de autorização para  
captação de água do poço artesiano e lançamento de 
efluentes tratados na galeria pluvial; c) os resultados da 
caracterização dos efluentes destinados às Estação de 

Tratamento de Efluentes (ETE) em dois pontos, antes e 
depois do tratamento, utilizando os parâmetros pH, 
temperatura, materiais sedimentáveis, óleos e graxas, 
materiais flutuantes, DBO, acompanhado das 
conclusões e recomendações dos parâmetros 
analisados; d) descrição das tecnologias alternativas 
p a r a  r e d u ç ã o  d o  c o n s u m o  d e  á g u a  e ,  
consequentemente, redução do volume de efluente 
tratado lançado na galeria pluvial que são adotadas no 
empreendimento; e) projeto técnico do sistema de reúso 
d o  e f l u e n t e  t r a t a d o  e m  i m p l a n t a ç ã o  n o  
empreendimento;; II - apresentar anualmente à 
CLA/SEDUR, até o último dia do mês de março, o 
Relatório Técnico de Garantia Ambiental (RTGA), 
contendo: a) resumo das principais ações da CTGA no 
ano anterior; b) resultados obtidos na área ambiental, de 
saúde ocupacional, de higiene e de segurança; c) 
demonstrativos do desempenho ambiental da atividade, 
ilustrados com gráficos e planilhas; d) situação dos 
condicionantes desta Licença Ambiental; e) registro dos 
acidentes porventura ocorridos, suas causas e medidas 
adotadas; f) política ambiental, caso tenha havido 
a lguma al teração daquela apresentada na 
implementação da CTGA; g) apresentar documentação 
comprobatória e atualizada da criação da CTGA; III - 
apresentar quando da renovação desta licença: a) 
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), conforme 
norma técnica aprovada pela Resolução CEPRAM nº 
3.965/2009, com o objetivo de proteger os funcionários, 
o público em geral, o meio ambiente e as instalações, 
evitando a interrupção do processo; b) Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
conforme os requisitos estabelecidos na NR 7, com o 
objetivo de promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores, devendo está 
articulado com o Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais executado; IV - operar a unidade industrial 
de acordo com o projeto apresentado, devendo a 
empresa atuar sempre de forma a minimizar os impactos 
e visando: a) evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em 
tecnologias mais limpas; b) priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; V - 
manter nos materiais e substâncias empregados, 
manipulados ou transportados no local de trabalho, 
quando perigosos ou nocivos à saúde, rótulos com sua 
composição, recomendações de socorro imediato e o 
símbolo de perigo correspondente, e disponibilizar Ficha 
de Informação de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) nos locais onde se manuseiam os produtos, 
mantendo a edição mais recente para conhecimento 
pelos funcionários; VI - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
a d e q u a d a ,  d o t a d a  d e  c o b e r t u r a  e  p i s o  
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; VII - cumprir os 
requisitos estabelecidos nas normas regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto:  a) manter 
em condições adequadas de funcionamento o sistema 
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de proteção contra incêndio, da NR - 23; b) promover a 
utilização adequada dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente 
as máquinas e equipamentos, da NR - 11; VIII - manter 
atualizado: o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS), o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e o Plano de Resposta a 
Emergência (PRE) propostos para o empreendimento; 
IX - é vedado quaisquer interligações com outras 
instalações prediais do sistema de esgotamento de 
águas pluviais, a instalação predial de águas pluviais se 
destina exclusivamente ao recolhimento e condução das 
águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; X - 
atender rigorosamente as condicionantes estabelecidos 
nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XI - é considerada infração ambiental passível de multa 
descumprir  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 
de 2012 e suas alterações; XII - 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; XIII - 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; 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.

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. 4.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 DE CAMAÇARI, EM 
24 DE OUTUBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 

PORTARIA Nº 183/2017
DE 25 DE OUTUBRO DE 2017

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 02 de janeiro de 2017 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 novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, 
de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo nº 
2691.22.09.461.2017, de 14 de outubro de 2017, 

RESOLVE 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA 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 Indústrial, 
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 estimada de até 60 
m³, numa área total de 3.000,00 m², 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 distribuidoras autorizadas, 
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 

oCONAMA n  01/1990; d) fica proibida a emissão de 
substâncias odoríferas na atmosfera que possam causar 
incômodos à vizinhança; II – implantar e atender: a) 
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), conforme 
norma técnica aprovada pela Resolução CEPRAM nº 
3.965/2009, com o objetivo de proteger os funcionários, o 
público em geral, o meio ambiente e as instalações, 
evitando a interrupção do processo; b) Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
conforme os requisitos estabelecidos na NR 7, com o 
objetivo de promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores, devendo está 
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articulado com o Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais executado; III – 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; IV - atender o 
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: a) promover a logistica reversa das latas 
metálicas ou embalagens plásticas de lubrificantes e 
aditivos que foram usados; b) acondicionar o óleo 
lubrificante usado ou contaminado em tambores ou 
bombonas, armazenados em área coberta com piso 
impermeabilizado, provido de contenção para eventuais 
vazamentos, e encaminhar para empresa de rerrefino, 
devidamente autorizada e licenciada pelo órgão 
ambiental competente; V - 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; VI - manter e sempre atualizar: a) os relatórios 
de manutenção preventiva nos equipamentos quanto a 
inspeção da integridade física e estanqueidade dos 
tanques e linhas, e o plano de contingência para 
situações de perigo e emergência; b) os programas 
coletivos relacionados à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do tempo 
de exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual; 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 - direcionar adequadamente: 
a) os efluentes sanitários do estabelecimento, devendo 
ser segregados dos demais efluentes e lançados em 
rede pública coletora ou receber tratamento no próprio 
local, de acordo com a Norma Técnica da ABNT n° 
7229:1993 versão corrigida 1997 e ABNT n° 13969:97; b) 
é vedado quaisquer interligações com outras instalações 
prediais do sistema de esgotamento de águas pluviais, a 
instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 
pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; VIII - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados 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; IX – 
apresentar, no prazo de 90 (noventa): a) Comprovante de 
registro no Cadastro Estadual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 
Naturais (CEAPD) do INEMA/BA e comprovantes de 
pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 
(TCFA) do IBAMA/MMA; X - apresentar, quando da 
renovação desta licença, 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; XI - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XII - é considerada infração 
ambiental passível de multa descumprir prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; XIII - 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; XIV - comunicar, de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou 
ação resultante das atividades desenvolvidas que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XV - requerer previamente à SEDUR, 
a competente licença para alteração que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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

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

Art. 4.º 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 DE CAMAÇARI, EM 
25 DE OUTUBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 189/2017
DE 01 NOVEMBRO DE 2017

“ D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de uma porção de terra, 
localizada na Via Parafuso, no lugar 
denominado Fazenda Boqueirão do 
Limoeiro, Distrito - Sede, contida na 
matricula n° 34.441, com área total de 
2.800,00 m², na forma que indica”. 
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A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos, nº. 6720, de 27 de abril de 
2017, nº 4.365, de 22 de fevereiro de 2017 e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 02688.22.06.151.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

 Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma porção de 
terra, localizada na Via Parafuso, no lugar denominado 
Fazenda Boqueirão do Limoeiro, Distrito - Sede, contida 
na matricula n° 34.441, com área total de 2.800,00 m².

 
Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua 
Francisco Drummond, s/n, Centro Administrativo, inscrita 
sob o número de CNPJ 14.109.763/0001- , conforme 
registro no Cartório 2° Oficio de Registro de Imóveis, 
sob a matricula de n° 34.441. 

Art. 2° - Este desmembramento é oriundo de uma porção 
maior medindo 11.748,650 m², cuja matrícula é a 34.441, 
datada de 30 de outubro de 2017.      

Art. 3° - A área resultante do desmembramento fica 
assim descrita e caracterizada:

Esta descrição inicia-se no ponto alocado na coordenada 
N 8.594.144,747 m e E 575.085,791 m; Segue com rumo 
S 18º 49' 40,566” W por uma distância de 40,000  m até o 
vértice P02 de coordenadas N 8.594.106,8875m e E 
575.072,8821m; Segue com rumo N 71º 10' 19,436” W 
por uma distância de 70,000  m até o vértice P03 de 
coordenadas N 8.594.129,4784m e E 575.006,6277m; 
Segue com rumo N 18º 49' 40,564” E por uma distância 
de 40,000  m até o vértice P04 de coordenadas N 
8.594.167,3381m e E 575.019,5368m; Segue com rumo 
S 71º 10' 19,436” E por uma distância de 70,000  metros 
até o próximo ponto que é ponto inicial deste Lote. 
Perfazendo assim uma área de 2.800,000 m² ou (0,280 
hectares) e um perímetro de 220,000m. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georeferenciadas ao 
Sistema de Projeção geográfico Brasileiro SIRGAS 2000 
UTM Zona 24Sul.

 
Art. 4º - A área remanescente passará a possuir a 
seguinte descrição: 

Esta descrição inicia-se no ponto alocado na coordenada 
N 8.594.209,365 m e E 575.113,110 m ; Segue com rumo 
S 71º 9' 1,465” E por uma distância de 63,024 m até o 
vértice P02 de coordenadas N 8.594.189,0030m e  E 
575.172,7538m; Deste ponto segue em curva a direita, 
com um raio de 475,593 m, apresentando um ângulo de 
08° 38' 57.98", e cuja direção da corda possui S 6º 5' 
28,923” W por uma distância de 71,728 m até o vértice 
P03 de coordenadas N 8.594.117,6800m e E 

575.165,1424m; Segue com rumo N 71º 9' 54,563” W 
por uma distância de 83,841 m até o vértice P04 de 
coordenadas N 8.594.144,7472m e E 575.085,7912m; 
Segue com rumo N 71º 10' 19,436” W por uma distância 
de 70,000 m até o vértice P05 de coordenadas N 
8.594.167,3381m e E 575.019,5368m; Segue com rumo 
S 18º 49' 40,564” W por uma distância de 40,000 m até o 
vértice P06 de coordenadas N 8.594.129,4784m e E 
575.006,6277m; Segue com rumo N 71º 10' 19,436” W 
por uma distância de 53,570 m até o vértice P07 de 
coordenadas N 8.594.146,7669m e E 574.955,9241m; 
Segue com rumo N 18º 49' 40,535” E por uma distância 
de 35,000 m até o vértice P08 de coordenadas N 
8.594.179,8941m e E 574.967,2196m; Segue com rumo 
N 71º 10' 19,407” W por uma distância de 4,996 m até o 
vértice P09 de coordenadas N 8.594.181,5064m e E 
574.962,4912m; Segue com rumo S 66º 19' 3,053” W por 
uma distância de 40,700 m até o vértice P10 de 
coordenadas N 8.594.165,1585m e E 574.925,2187m; 
Segue com rumo S 18º 49' 40,535” W por uma distância 
de 7,500 m até o vértice P11 de coordenadas N 
8.594.158,0598m e E 574.922,7983m; Segue com rumo 
N 71º 10' 19,436” W por uma distância de 28,760 m até o 
vértice P12 de coordenadas N 8.594.167,3414m e E 
574.895,5772m;Segue com rumo N 18º 36' 31,586” E 
por uma distância de 6,243 m até o vértice P13 de 
coordenadas N 8.594.173,2580m e E 574.897,5693m; 
Segue com rumo S 48º 44' 43,000” E por uma distância 
de 6,530 m até o vértice P14 de coordenadas N 
8.594.168,9520m e E 574.902,4785m; Segue com rumo 
S 83º 53' 1,558” E por uma distância de 19,758 m até o 
vértice P15 de coordenadas N 8.594.166,8469m e E 
574.922,1237m; Segue com rumo N 75º 49' 41,307” E 
por uma distância de 14,092 m até o vértice P16 de 
coordenadas N 8.594.170,2972m e E 574.935,7871m; 
Segue com rumo N 62º 34' 54,369” E por uma distância 
de 28,879 m até o vértice P17 de coordenadas N 
8.594.183,5952m e E 574.961,4218m; Segue com rumo 
S 88º 7' 39,653” E por uma distância de 6,986 m até o 
vértice P18 de coordenadas N 8.594.183,3670m e E 
574.968,4037m; Segue com rumo S 88º 7' 39,653” E por 
uma distância de 17,496 m até o vértice P19 de 
coordenadas N 8.594.182,7954m e E 574.985,8902m; 
Segue com rumo N 86º 10' 41,964” E por uma distância 
de 28,609 m até o vértice P20 de coordenadas N 
8.594.184,7022m e E 575.014,4357m; Segue com rumo 
N 72º 22' 27,581” E por uma distância de 18,329 m até o 
vértice P21 de coordenadas N 8.594.190,2521m e E 
575.031,9042m; Segue com rumo S 50º 23' 55,673” E 
por uma distância de 12,962 m até o vértice P22 de 
coordenadas N 8.594.181,9897m e E 575.041,8914m; 
Segue com rumo S 50º 23' 55,673” E por uma distância 
de 28,689 m até o vértice P23 de coordenadas N 
8.594.163,7023m e E 575.063,9961m; Segue com rumo 
S 76º 5' 12,139” E por uma distância de 24,823 m até o 
vértice P24 de coordenadas N 8.594.157,7335m e E 
575.088,0910m; Segue com rumo N 48º 1' 5,563” E por 
uma distância de 26,737 m até o vértice P25 de 
coordenadas N 8.594.175,6174m e E 575.107,9658m; 
Segue com rumo N 18º 0' 21,364” E por uma distância de 
15,803 m até o vértice P26 de coordenadas N 
8.594.190,6463m e E 575.112,8507m; Segue com rumo 
N 0º 47' 37,488” E por uma distância de 18,720 metros 
até o próximo ponto que é ponto inicial deste Lote. 
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Perfazendo assim uma área de 8.948,650 m² ou (0,895 
hectares) e um perímetro de 773,841m. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georeferenciadas ao 
Sistema de Projeção geográfico Brasileiro SIRGAS 2000 
UTM Zona 24Sul.   

Art. 5° - Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 24S, 
tendo como SGR o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM, conforme Resolução do IBGE nº 01, de 
25.02.2005.

Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

 Art. 7° - 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 Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

                                                      

PORTARIA Nº 190/ 2017
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017

“ D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de uma porção de terra, 
localizado na Via Copec, bairro Lama Preta, 
Distrito SEDE, contida na matricula n° 
15.862,27, com área total de 3.164,836  m², 
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 pelos Decretos, nº. 6720, de 27 de abril de 
2017, nº 4.365, de 22 de fevereiro de 2017e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 02532.22.06.151.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

 Art. 1° - Aprovar desmembramento de uma porção de 
terra, localizado na Via Copec, bairro Lama Preta, Distrito 
SEDE, contida na matricula n° 15.862,27, com área total 
de 3.164,836 m².

 
Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Camaçari, 

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

                

Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua 
Francisco Drummond, s/n, Centro Administrativo, inscrita 
sob o número de CNPJ 14.109.763/0001- , conforme 
registro no Cartório 2° Oficio de Registro de Imóveis, 
sob a matricula de n° 34.447. 

Art. 2° - Este desmembramento é oriundo de uma porção 
maior medindo 15.862,27 m², cuja matrícula é a 34.447, 
datada de 30 de outubro de 2015.   
   
Art. 3° - A área resultante do desmembramento fica 
assim descrita e caracterizada:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01 
alocado nas coordenadas  N 8596963.080 m e E= 
571210.657 m ; Segue com rumo S 46º 50' 52,799” E por 
uma distância de 71,518  m até o vértice P02 de 
coordenadas N 8596914.1666m e 571262.8322m; 
Segue com rumo S 9 º 45' 32.952” E por uma distância de 
10,060  m até o vértice P03 de coordenadas N 
8596904.2522m e E 571264.5374m; Segue com rumo S 
42 º 22' 47.606” W por uma distância de 33,933  m até o 
vértice P04 de coordenadas N 8596879.1863m e E 
571241.6653m; Segue com rumo N 46 º 50' 52.799” W 
por uma distância de 80,000  m até o vértice P05 de 
coordenadas N 8596933.9012m e E 571183.3020m; 
Segue com rumo N 43º 9' 7.201” E por uma distância de 
39,996  m até o vértice P01 que é ponto inicial deste Lote. 
Perfazendo assim uma área de 3.164,836 m² ou (0.316 
hectares) e um perímetro de 235,507m. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georeferenciadas ao 
Sistema de Projeção geográfico Brasileiro SIRGAS 2000 
UTM Zona 24Sul.
 

Art. 4º - A área remanescente passará a possuir a 
seguinte descrição: 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01 
alocado nas coordenadas N  8.597.092,865 m e E 
570.949,370; Segue com rumo S 82º 25' 21,711” E por 
uma distância de 121,824m até o vértice P02 de 
coordenadas N 8.597.076,8007m e E 571.070,1305 m; 
Segue com rumo S 75 º 6' 35,941” E por uma distância de 
53,366 m até o vértice P03 de coordenadas N 
8.597.063,0875m e E 571.121,7045m; Segue com rumo 
S 68º 24' 24,184” E por uma distância de 23,248 m até o 
vértice P04 de coordenadas N 8.597.054,5319m e E 
571.143,3210m; Segue com rumo S 60º 57' 40,204” E 
por uma distância de 38.468m até o vértice P05 de 
coordenadas N 8.597.035,8596m e E 571.176,9530m; 
Segue com rumo S 40º 44' 33,184” E por uma distância 
de 116,248m até o vértice P06 de coordenadas N 
8.596.947,7840m e E 571.252,8238m; Segue com rumo 
S 17º 2' 0,351” E por uma distância de 32,895m até o 
vértice P07 de coordenadas N 8596916.3316m e E 
571262.4598m;Segue com rumo S 9º 45' 32,952” E por 
uma distância de 2,197 m até o vértice P08 de 
coordenadas N 8596914.1666m e E 571262.8322m; 
Segue com rumo N 46º 50' 52,80” W por uma distância 
de 71,518m até o vértice P09 de coordenadas N 
8596963.0803m e E 571210.6569m; Segue com rumo S 
43º 09' 07,20” W por uma distância de 39,996m até o 
vértice P10 de coordenadas N 8596933.9012m e E 
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571183.3020m; Segue com rumo N 46 º 50' 52,799” W 
por uma distância de 188,498 m até o vértice P11 de 
c o o r d e n a d a s  N  8 5 9 7 0 6 2 . 8 2 2 1 m  e  E  
571045.7845m;Segue com rumo N 62º 18' 59,552” W 
por uma distância de 35,109  m até o vértice P12 de 
c o o r d e n a d a s  N  8 5 9 7 0 7 9 . 1 3 3 3 m  e  E  
571014.6944m;Segue com rumo N 80º 36' 3,641” W por 
uma distância de 16,045  m até o vértice P13 de 
c o o r d e n a d a s  N  8 5 9 7 0 8 1 . 7 5 3 5 m  e  E  
570998.8653m;Segue com rumo N 87º 41' 12,666” W 
por uma distância de 18,596  m até o vértice P14 de 
c o o r d e n a d a s  N  8 5 9 7 0 8 2 . 5 0 4 1 m  e  E  
570980.2845m;Segue com rumo S 83º 4' 14,162” W por 
uma distância de 34,928  m até o vértice P15 de 
coordenadas N 8597078.4919m e E 570945.5877m; 
Segue com rumo N 14º 44' 35,774” E por uma distância 
de 14,862  m até o vértice P01 que é ponto inicial deste 
Lote. Perfazendo assim uma área de 12.697,434 m² ou 
(1,697 hectares) e um perímetro de 807.79m. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georeferenciadas ao 
Sistema de Projeção geográfico Brasileiro SIRGAS 2000 
UTM Zona 24Sul. 

Art. 5° - Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 24S, 
tendo como SGR o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM, conforme Resolução do IBGE nº 01, de 
25.02.2005.

Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 7° - 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 Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 01  DE NOVEMBRO DE 2017.

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2017

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, 
torna público que homologou em 18/10/2017 os atos 

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

praticados pela Comissão Permanente de Licitação, 
quanto ao procedimento referente ao Processo 
Administrativo Nº 019/2017, adjudicando o objeto licitado 
em favor da empresa GERSON MENDES DOS SANTOS 
01048788512, inscr i ta no CNPJ sob o Nº 
24.872.948/0001-03, com o valor global de R$ 7.968,00 
(sete mil novecentos e sessenta e oito reais).

Camaçari, 19 de Outubro de 2017

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO   
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2017
CONTRATO Nº 016/2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a contratação da empresa GERSON 
MENDES DOS SANTOS 01048788512, inscrita no 
CNPJ sob Nº 24.872.948/0001-03, com o valor global de 
R$ 7.968,00 (sete mil novecentos e sessenta e oito 
reais), conforme Processo Administrativo nº 019/2017, 
com base no Inciso II, do Artigo 24 da Lei Federal nº 
8.666/1993 - Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
que teve como objeto a contratação de empresa 
especializada em serviços de higienização e limpeza de 
filtros dos equipamentos de ar condicionado, instalados 
na sede do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal, de acordo com as quantidades e 
especificações descritas no Termo de Referência.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 19 de Outubro de 2017 à 18 de 
Outubro de 2018

Recursos Orçamentários:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade 
dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2023 – Gestão das Ações 
Administrativas do ISSM
Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de Terceiros PJ
Fonte: 0203018 – Contribuição do Instituto de 
Previdência Social

Camaçari, 19 de Outubro de 2017

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI S.A, 
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 
PARTÍCIPES: 

MUNICÍPIO     O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa 
jurídica de direto público, inscrito no CNPJ sob o número 
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
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Drumond, s/n, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, Sr. Antonio Elinaldo Araujo da Silva, inscrito 
no CPF 598.837.315-15, doravante designado 
MUNICÍPIO;

LIMPEC LIMPEC – Limpeza Pública de 
Camaçari S.A., empresa pública inscrita no CNPJ sob o 
número 14.671.671/0001-99, com sede no Lot. Espaço 
Alpha, s/n, bairro Limoeiro, Camaçari, CEP 42.802-590, 
em Camaçari, neste ato representada por sua Diretora 
Presidente, Sra. Janete Aparecida Araújo e Silva, 
inscrita no CPF sob o nº 566.869.785-15, doravante 
designada LIMPEC.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A cooperação técnica entre os 
partícipes buscada neste Termo volta-se à conjugação 
de esforços no sentido de viabilizar a execução das obras 
do Programa de Urbanização Integrada na Bacia do Rio 
Camaçari - Fase 2, integrante do Programa de 
Saneamento Integrado do Ministério das Cidades, 
conforme Termo de Compromisso nº 0408.729-38/2013, 
firmados entre o Município de Camaçari e a Caixa 
Econômica Federal.

DOS OBJETIVOS

CLÁUSULA SEGUNDA – Os partícipes engendrarão 
esforços para alcançar os seguintes objetivos:

a) Dar destinação ao material escavado nos serviços de 
terraplenagem das obras de Urbanização Integrada na 
Bacia do Rio Camaçari, Fase 2. Para tanto, o 
MUNICÍPIO, através da Secretaria de Infra estrutura e  
Habitação, e a LIMPEC firmam este Termo de 
Cooperação Técnica, sem fins lucrativos, para que o 
material proveniente das escavações das obras do Rio 
Camaçari seja transportado até o Aterro Sanitário pelas 
empresas contratadas pela Secretaria de Infra estrutura 
e Habitação e aproveitados pela Limpec na cobertura de 
taludes e bermas do Aterro.
b) O quadro abaixo estabelece os quantitativos de 
materiais a serem transportados ao aterro sanitário, para 
utilização na cobertura de taludes e bermas.

DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

CLÁUSULA TERCEIRA – Para a consecução deste Termo, 
os partícipes comprometem-se a envidar esforços e adotar, 
direta ou indiretamente, ações com vistas a executar o objeto 
dentro das normas e legislações existentes no âmbito do 
MUNICÍPIO e da LIMPEC, devendo adotar as seguintes 
práticas:

- Elaboração de programação prévia do transporte de 
materiais e volume a ser transportado, por trecho de obra, 
com elaboração de Cronograma Físico;
- Apresentação do Cronograma Físico de transporte de 
materiais à Diretoria da LIMPEC;
- Elaboração, em conjunto com a LIMPEC, do Plano de 
Ataque de transporte dos materiais, com destaque para:
. Local de descarga dos materiais;
. Percursos a serem adotados pelos veículos de transporte 
dos materiais no interior da LIMPEC;
. Tonelagem máxima permitida pelos veículos de transporte 
dos materiais;
. Horários de execução das operações de transporte;
- Obediência às Normas de Segurança no Trabalho.
- Treinamento prévio dos operadores do transporte dos 
materiais com técnicos da CIPA- Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes da LIMPEC.
- Espalhamento do material no aterro sanitário pelas 
empresas construtoras contratadas para a exceção das 
obras do Rio Camaçari, responsáveis pelo transporte destes 
materiais de bota-fora.

DA EXECUÇÃO

CLÁUSULA QUARTA - As atividades decorrentes do 
presente Termo serão executadas fielmente pelos partícipes, 
de acordo com suas cláusulas, respondendo cada um pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO ÚNICO - As ações relacionadas à execução 
das atividades objeto deste Termo dar-se-ão conforme 
cronograma de execução, preliminarmente acordado entre 
os partícipes, e aprovado pela SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA E HABITAÇÃO e pela LIMPEC. 

DOS RECURSOS FINANCEIROS OU DO ÔNUS

CLÁUSULA QUINTA - Não haverá transferência voluntária 
de recursos financeiros entre os partícipes para a execução 
do presente Termo de Cooperação Técnica. As despesas 
necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais 
como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os 
órgãos e outras que se fizerem necessárias, correrão por 
conta das dotações específicas constantes nos orçamentos 
dos partícipes. Os serviços decorrentes do presente Termo 
serão prestados em regime de cooperação mútua, não 
cabendo aos partícipes quaisquer remunerações pelos 
mesmos. 

DO ACOMPANHAMENTO

CLÁUSULA SEXTA - Cada partícipe indicará um gestor e 
seu respectivo substituto (pessoa física) para acompanhar a 
execução deste acordo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ao gestor do Termo de 
Cooperação Técnica da LIMPEC, competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem na sua execução e de tudo dará 
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ciência à Administração do LIMPEC e da Secretaria de Infra 
estrutura e Habitação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O gestor do termo de 
cooperação técnica anotará, em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O acompanhamento não exclui 
e nem reduz a responsabilidade dos outros partícipes e/ou 
terceiros. 

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SÉTIMA - O prazo de vigência do presente 
Termo é de 03 (três) anos, contado a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, observando o disposto no artigo 57, da Lei 
8.666/1993.

DA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA - Este Termo poderá ser alterado em 
qualquer de suas cláusulas e disposições, exceto quanto ao 
seu objeto, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre 
as partes, desde que tal interesse seja manifestado, 
previamente, por escrito.

DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

CLÁUSULA NONA - A denúncia ou rescisão deste Termo 
poderá ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer 
um dos partícipes, mediante notificação, com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias. A eventual rescisão deste 
Termo não prejudicará a execução de atividades 
previamente acordadas entre as partes, já iniciadas, os quais 
manterão seu curso normal até sua conclusão. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem motivo para rescisão de 
pleno direito o inadimplemento de quaisquer de suas 
cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na 
legislação vigente ou a superveniência de norma legal ou 
fato que torne material ou formalmente inexeqüível, 
imputando-se aos partícipes as responsabilidades pelas 
obrigações. 

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA - A publicação do presente Termo será 
providenciada pela Secretaria de Infra Estrutura e Habitação, 
no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Camaçari, até o 
quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, 
devendo ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em 
conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 
61, da lei n° 8.666/93.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro da 
comarca de Camaçari para dirimir qualquer dúvida ou litígio 
que porventura possa surgir da execução deste acordo, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, comprometendo-se a 
cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em 
juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se contém na 
presença das testemunhas abaixo, para que produza os 
devidos e legais efeitos.

Camaçari/Ba, 31 de Outubro de 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE APARECIDA ARAÚJO E SILVA 
DIRETORA PRESIDENTE DA LIMPEC

TESTEMUNHAS:

Nome: _________________________________________
CPF:    _________________________________________
RG:     _________________________________________

Nome: _________________________________________
CPF:    _________________________________________
RG:     _________________________________________
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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