
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

deslocamento de categoria de programação, no valor global de 
R$ 109.777.135,48 (cento e nove milhões, setecentos e 
setenta e sete mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e 
oito centavos), conforme detalhamento constante do ANEXO 
ÚNICO   à  presente Lei.

Art. 2º  As modificações de Categorias de Programações 
Orçamentárias, decorrentes dos Remanejamentos efetuadas 
por esta Lei, ficam consignadas à Estrutura de Custos dos 
Órgãos/Secretarias a que se referem e incorporadas ao Quadro 
de Detalhamento da Despesa das respectivas Unidades 
Orçamentárias.  

Art. 3º  Ficam alterados e atualizados os Anexos da Lei nº 1318, 
de 30 de dezembro de 2013 que institui o Plano Plurianual 
2014/2017 e das Leis de Diretrizes Orçamentárias e 
Orçamentária Anual para exercício financeiro de 2017, 
aprovados pelas Leis nº 1446 /2016 e 1470 /2016, 
respectivamente, conforme detalhamento constante no art. 1º 
desta Lei, em decorrência dos Remanejamentos autorizadas.

Art. 4º  Fica a contabilidade municipal autorizada a efetuar os 
registros necessários à execução desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 31  DE MARÇO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1478/2017
DE 31 DE MARÇO DE 2017

Autoriza o Poder Executivo Municipal, 
proceder, ao Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social do Município, para o 
exercício financeiro de 2017, remanejamento 
mediante deslocamento de categorias de 
programação, no valor de R$ 109.777.135,48 
(cento e nove milhões, setecentos e setenta e 
sete mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta 
e oito centavos), na forma que indica e dá 
outras providências.

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 o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
proceder ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do 
Município, aprovado pela Lei  nº 1470 de 19 de dezembro de 
2016, que estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício 
financeiro de 2017, de acordo com  a  definição contida  na, Lei nº 
1446 de 29 de Junho de 2016 que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias  para o exercício financeiro de 2017 e com base 
no art. 167, da Constituição Federal, remanejamento mediante 
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I. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Titular: Reginaldo Paiva de Barros

Suplente: José Carlos de Matos Soares

II. SECRETÁRIO DA FAZENDA
Titular: Renato dos Santos de Almeida
Suplente: Cosme Alves dos Santos

III. SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS
Titular: Reginaldo Martins de Souza
Titular: Mayara da Silva Santos
Titular: Luiz Roberto Lima Sobral da Cruz
Suplente: Edemir Jacinto dos Santos 
Suplente: Arilene Sena Paolilo
Suplente: Vanilda Carmen Pinto de Sá

IV. SERVIDORES MUNICIPAIS APOSENTADOS
Titular: Jailce da Silva Rosa
Titular: Paulo Cesar Rocha
Suplente: Dorival Gomes Cerqueira
Suplente: Cacilda Pinto de Sá

V. S E R V I D O R E S  R E P R E S E N TA N T E S  D O S  
SINDICATOS
Titular: Jorge Luiz Freitas (SISPEC)
Titular: Péricles Almeida da Silva (SINDSEC)
Suplente: Klênio Soares Correia (SISPEC)
Suplente:Waldyr Castro de Almeida Filho (SINDSEC)

§ 1º  Os membros do Conselho terão mandato de 02 (dois) 
anos, permitida a reeleição e recondução dos seus 
membros.

§ 2º  O Conselho será presidido pelo Secretário da 
Administração.

Art. 2º Fica o Conselho Fiscal do ISSM composto dos 
seguintes membros:
Titular:  Kelly Lago Santos Farias
Titular:  Marineide Alves da Silva
Titular: Margareth Lima de Souza Cacim
Suplente:  Fábio Ângelo Silva Carneiro
Suplente:  Erika Eduarda Oliveira

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28  DE MARÇO DE  2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº. 6707/2017
DE 29 DE MARÇO DE 2017

Fixa novos valores para as tarifas do 
Transporte Coletivo por Ônibus e do 
Transporte Especial Complementar no 
âmbito do Município de Camaçari e dá 
outras providências. 

DECRETO Nº. 6700/2017
DE 28 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre a nomeação dos membros 
do Comitê de Investimentos do Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal de 
C a m a ç a r i  –  I S S M  e  d á  o u t r a s  
providências. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere, com fundamento no art. 94, inciso XVI, da Lei 
Orgânica Municipal Revisada, 

D E C R E T A

Art. 1º  Ficam nomeados os Membros do Comitê de 
Investimentos do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari – ISSM, abaixo relacionados, nos 
termos do Artigo 4º do Decreto 5359/ 2013, de 25 de 
Fevereiro de 2013, pelo período de 02 anos, a ser 
Coordenado pela Gestora dos Recursos Financeiros do 
ISSM.

I – Lidiane de Oliveira Aragão – Assessora Técnica I – 
ISSM
II – Rafael  Dos Santos – Assessor Técnico I - ISSM 
III – Arilene Sena Paolilo – Coordenadora – ISSM

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28  DE MARÇO DE  2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº. 6701/2017
DE 28 DE MARÇO DE 2017

Altera o Decreto nº 5948/2015, que dispõe 
sobre a composição do Conselho da 
Administração e Previdenciário e o 
Conselho Fiscal do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de 
C a m a ç a r i  –  I S S M  e  d á  o u t r a s  
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com base no 
disposto na Constituição Federal, na Lei orgânica 
Municipal, no Art. 51 e 56 da Lei Municipal nº 462/2000 e 
no Art. 11 e 24 do estatuto do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM

DECRETA

Art. 1º Fica alterado o Decreto nº 5948/2015, do Conselho 
da Administração e Previdenciário do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, passando a 
vigorar com os seguintes membros:
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Art. 4° Os valores das tarifas fixadas, terão sua vigência a 
partir da 0h do dia 10 de Abril de 2017.

Art. 5° Este Decreto revoga todas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29  DE MARÇO DE  2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

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

NOMEAR  TATIANE PATRICIA DA SILVA SANTOS, para 

o cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da 

DECRETO Nº. 6708/2017
DE 29 DE MARÇO DE 2017

Prorroga a data de requerimento para 
pagamento da cota única do Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU no 
exercício 2017.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e com lastro no art. 102, §1°, da Lei n. 1.039, de 16 
de dezembro de 2009,

DECRETA

Art. 1°. Fica prorrogado para as 13:00 (treze horas) do dia 
10 de abril de 2017 o prazo para requerer o pagamento do 
IPTU, em parcela única, com redução de 10% (dez por 
cento), previsto no artigo 2° do Decreto n. 6.552/2016.

Art. 2º.  O contribuinte interessado em promover o 
pagamento da cota única do IPTU, deverá fazer o 
requerimento para o Secretário da Fazenda até as 13:00 
(treze horas) do dia 10 de abril de 2017, na Central de 
Atendimento do Município ou através do Portal da SEFAZ, 
acessando: http://www.sefaz.camacari.ba.gov.br/.

Art. 3º. A data de vencimento da cota única, prorrogada 
para o dia 10 de abril de 2017 pelo Decreto n. 6.673, de 15 
de março de 2017, permanece inalterada.  

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 29 de março de 
2017. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE MARÇO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conforme o 
disposto nos arts. 23 a 25, do Decreto n° 3621, de 29 de 
abril de 2002; artigos 33 a 35 do Decreto n° 3875, de 08 de 
junho de 2004; e no art. 94 inc. XV da Lei Orgânica do 
Município.

Considerando que o último reajuste tarifário ocorreu em 
virtude do Decreto n° 6008 de 16 de julho de 2015;

Considerando a necessidade de reavaliação dos valores 
das tarifas de transporte público no Município de 
Camaçari.

DECRETA

Art. 1° Ficam fixados novos valores para as tarifas do 
Transporte Coletivo por Ônibus e do Transporte Especial 
Complementar, no âmbito da zona urbana do Município de 
Camaçari, na forma a seguir estabelecida:

Art. 2° Ficam fixados novos valores para as tarifas do 
Transporte Coletivo por Ônibus e do Transporte Especial 
Complementar, no âmbito da região denominada ORLA 
do Município de Camaçari, na forma a seguir estabelecida:

a) Valor da Passagem: ORLA I

b) Valor da Passagem: ORLA II

c) Valor da Passagem: ORLA III

d) Valor da Passagem: ORLA IV

Art. 3° Para a cobrança da meia-passagem, considera-se 
o valor referente a 50% (cinquenta por cento) dos valores 
estabelecidos nos arts. 1° e 2° deste Decreto.
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Secretaria da Educação – SEDUC, em 01 de fevereiro de 
2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

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

NOMEAR  GILDO TAVARES COSTA, para o cargo de 

Coordenador, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria 

da Educação – SEDUC, em 01 de fevereiro de 2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

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

NOMEAR  ELIZETE SANTOS FAGUNDES, para o cargo 

de Coordenador, Símbolo GES II, da estrutura da 

Secretaria da Educação – SEDUC, em 01 de fevereiro de 
2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

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

NOMEAR  JORGE PEREIRA DA PAIXÃO, para o cargo 

de Supervisor de Serviços, Símbolo GES V, da estrutura 

da Secretaria da Educação – SEDUC, em 01 de fevereiro 
de 2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimentos a Servidor 
Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº. 02754/2016.

R E S O L V E

Conceder a servidora SIOMÁRIA SACRAMENTO 
FREIRE, cadastro n.° 7581, ocupante do cargo Professor 
Nível II, lotada na Secretaria de Educação - SEDUC, 
Licença sem Vencimentos pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, com data a partir de 03 de março de 2017.
   
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 00510.11.02.009.2017, no qual 
analisa o pedido de exoneração da servidora, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora ANA CLAUDIA DE 
JESUS CRUZ, matrícula 60304, do cargo de 
NUTRICIONISTA nível II, da estrutura da Secretaria da 
Saúde-SESAU, retroativo a 06 de fevereiro de 2017.
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NOMEAR  AILMA ALMEIDA DA SILVA, para o cargo de 

Secretária Executiva II, Símbolo GAS IV, da estrutura 

Secretaria do Governo – SEGOV, em 01 de março de 
2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR  KEZIA PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA, para o 

cargo de Secretária Executiva I, Símbolo GAS III, da 

estrutura Secretaria do Governo – SEGOV, em 01 de 
março de 2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR  RITA DE CASSIA SANTOS ALVES, para o 

cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura Secretaria 

do Governo – SEGOV, em 01 de março de 2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR  ROGERIO RENE DIAS DA SILVA, para o 

cargo de Coordenador, Símbolo GES II, da estrutura 

Secretaria de Serviços Públicos – SESP, em 01 de março 
de 2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR  BRUNA LIMA SILVA CARDOSO, para o cargo 

de Secretária Executiva III, Símbolo GAS V, da estrutura 

Secretaria do Governo – SEGOV, em 01 de março de 
2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR  JOSE CARLOS DOS SANTOS, para o cargo 

de Supervisor de Serviços, Símbolo GES V, da estrutura 

Secretaria de Serviços Públicos – SESP, em 01 de março 
de 2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR GINALDO DO ROSÁRIO GUEDES, para o 
cargo de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de março de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR ROZANGELA DA SILVA DE OLIVEIRA, para o 
cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de março de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 

conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve: 

NOMEAR MAURÍCIO SANTA FÉ LINS, para o cargo de 
Assistente de Secretário, símbolo GES I-B, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de março de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR PAULO SOARES DE SOUZA, para o cargo de 
Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da Secretaria 
da Administração - SECAD, em 01 de março de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR REGINALDO VIANA DA SILVA, para o cargo 
de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude - SEJUV, em 01 de março de 
2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR JAMESOM DA SILVA SANTOS, para o cargo 
de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria de Governo - SEGOV, em 01 de março de 2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR MARY NADJA ALVES DA SILVA, cadastro nº 
7250, para o cargo de Diretor de Departamento, símbolo 
CC I, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, em 01 
de março de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR ANDREIA DIAS TEIXEIRA, cadastro nº 9972, 
para o cargo de Coordenador, símbolo CC II, da estrutura 
da Secretaria da Saúde - SESAU, em 01 de março de 
2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 

conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR RUI NUNES REIS, para o cargo de Gerente, 
símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria do Governo - 
SEGOV, em 01 de março de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR DERIVALDO LIMA DE SOUZA, para o cargo 
de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria de 
Serviços Públicos - SESP, em 01 de março de 2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR JOSENALDO NEVES DO CARMO, para o 
cargo de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria de Serviços Públicos  - SESP, em 01 de março 
de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
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DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR FERNANDO VASCONCELLOS, para o cargo 
de Assessor Técnico II, símbolo PGM VII, da estrutura da 
Procuradoria Geral do Município - PGM, em 01 de março 
de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR ISRAELA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA 
SANTANA, para o cargo de Coordenador, símbolo GES II, 
da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social e 
Cidadania  - SEDES, em 01 de março de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR IVONILDO GOMES RIBEIRO, cadastro nº. 
8309, para o cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em 
01 de março de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve: 

NOMEAR ADAILTON DE BRITO FERREIRA, para o 
cargo de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - SEJUV, em 01 
de março de 2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR ADALBERTO MARQUES DA SILVA FILHO, 
para o cargo de Supervisor de Serviços, símbolo GES V, 
da estrutura da Secretaria de Infraestrutura e Habitação  - 
SEINFRA, em 01 de março de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR MANOEL ALVES DE JESUS, para o cargo de 
Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da Secretaria 
do Governo - SEGOV, em 01 de março de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

EXONERAR RAQUEL DE MELO VIANA, cadastro nº. 
829673, do cargo de Secretária Executiva II, símbolo GAS 
IV, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 
de março de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2017

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

EXONERAR RONES DA SILVA ANDRADE, cadastro nº. 
829577, do cargo de Assessor do Executivo II, Símbolo 
GES III, da estrutura Secretaria do Governo– SEGOV, em 
01 de março de 2017. 

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2017

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

NOMEAR RONES DA SILVA ANDRADE, para o cargo de 
Assessor do Executivo I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 02 de março de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 2017

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

DESTITUIR A PEDIDO RAULINDA LAURÊNCIA 
MOREIRA DO ESPIRITO SANTO, cadastro n°. 7985-3, 
da função de Confiança de Vice-Diretora  de Unidade 
Escolar II, FCE V-B, do Centro Educacional Hildebrando 
Lima Filho, da estrutura da Secretaria da Educação - 
SEDUC, a partir de 31 de março de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE MARÇO DE 2017. 

           
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 2017

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

DESTITUIR A PEDIDO ANDRÉA TAVARES FIGUEIRA 
TRINDADE, cadastro n°. 7671-4, da função de Confiança 
de Diretora de Unidade Escolar I, FCE I-B, da Escola 
Amélia Rodrigues, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, a partir de 31 de março de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE MARÇO DE 2017. 

           
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 2017

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

DESTITUIR A PEDIDO VALDETE DE FREITAS 
SANTANA, cadastro n°. 3961-4, da função de Confiança 
de Secretária de Unidade Escolar I, SUE I-B, do Centro 
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Educacional Marquês de Abrantes, da estrutura da 
Secretaria da Educação - SEDUC, a partir de 31 de março 
de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE MARÇO DE 2017.     
       

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município,
Considerando o resultado do Concurso Público do edital 
n° e 001/2013.
Considerando a Decisão Judicial no Processo n. 0504075-
68.2015.8.05.0039, resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, o(a) candidato(a) aprovado(a) em 
concurso público, abaixo relacionado, e que atendeu ao 
chamamento na forma do edital acima mencionado:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SEDE

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 24 DE MARÇO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA PGM Nº 001/2017

Regulamenta a necessidade de aprovação dos pareceres 
elaborados pelos Procuradores do Município integrantes 
da Procuradoria Administrativa.

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1.443/2016, de 
22 de junho de 2016, determinou a reorganização da 
Procuradoria Geral do Município criando Procuradorias 
Especializadas (artigo 9º);

CONSIDERANDO que compete ao Procurador Geral do 
Município baixar resoluções e expedir instruções sobre o 
exercício das funções dos cargos da Procuradoria Geral 
do Município (artigo 7º, II, da Lei Municipal nº 1.443/2016);

RESOLVE, o Procurador Geral do Município, editar a 
presente Instrução Normativa visando dar maior eficiência 
à divisão de trabalho da Procuradoria Geral do Município, 
o que faz nos seguintes termos:

Art. 1º Os pareceres elaborados pelos Procuradores do 
Município integrantes da Procuradoria Administrativa 
deverão, em regra, ser objeto de aprovação pelo 
Procurador Chefe da Procuradoria Administrativa.

Art. 2. Ficam dispensados de aprovação os pareceres e 
manifestações com o seguinte conteúdo:

i. que se limitarem a estabelecer a aplicação de 
Parecer Normativo;
ii. que versarem sobre a legalidade de procedimento 
de licitação na modalidade Pregão para aquisição de 
materiais e registro de preços;
iii. que se limitarem a confirmar parecer já integrante 
do processo que tenha sido elaborado por outro órgão ou 
comissão da administração municipal; 

Art. 3º. Havendo recurso contra parecer elaborado 
individualmente por Procurador do Município integrante da 
Procuradoria Administrativa, este deverá ser submetido à 
apreciação do Procurador Chefe da Procuradoria 
Administrativa;

Art. 4º. Havendo recurso contra parecer elaborado 
aprovado pelo Procurador Chefe da Procuradoria 
Administrativa, este deverá ser submetido à apreciação do 
Procurador Geral do Município;

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Camaçari, 27 de março de 2017

BRUNO NOVA SILVA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO Nº 03/2017
DE 10 DE MARÇO DE 2017

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas no 
§ 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
setembro de 2014,
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RESOLVE

Estabelecer, com base no disposto na Lei nº 1.351/2014, 
§ 2º do artigo 7º e artigo 14, a meta de incremento da 
arrecadação para o mês de fevereiro de 2017, 
correspondente às fontes de receitas próprias geridas pela 
SEFAZ.

A meta do mês de março de 2017 fica definida em R$ 
57.010.961,00 (cinquenta e sete milhões, dez mil e 
novecentos e sessenta e um reais). Este valor decorre 
da aplicação dos parâmetros abaixo descritos:

1º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
Especial – IPCA-E, acumulado no período de outubro de 
2015 a setembro de 2016, no percentual de 8,78% (oito 
vírgulas setenta e oito por cento), sobre as receitas 
tributárias elencadas nos termos do § 2º do artigo 7º da Lei 
supracitada;

Corrigida à aplicabilidade dos índices e da interpretação 
da composição do esforço fazendário, incorporamos ao 
mesmo o percentual da atualização dos tributos acima 
descrito, encontrando um índice de 23%(vinte e três por 
centos)

2º - Excetuam-se da regra acima definida, as receitas 
tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de atualização 
captura os efeitos conjunturais da atividade econômica, 
somado à melhoria da eficiência tributária. Com base 
nestes parâmetros, tais tributos serão atualizados 
utilizando-se o índice de 0,19% (zero vírgula dezenove 
por cento).

Gabinete do Secretário, em 10 de março de 2017.
________________________________
Renato dos Santos de Almeida 
Cadastro 820392
Secretário da Fazenda 
 _____________________________

_______________________________
Marcos Antônio Alves Sobral
Cadastro 2473

_______________________________
Sócrates Bento Souza Simões Filho 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Valdomiro Santana de Oliveira
Cadastro 3990
Coordenador de Arrecadação Fiscal 

Representante do Grupo Fisco

Cadastro 62926
Gerência de Arrecadação Fiscal 

Leonel Cardial Jacomini 
Cadastro 63248
Técnico Fazendário

Ricardo Freitas Teixeira 
Cadastro 62908
Técnico de Atividades Tributárias

Alberto Magalhães Santos
Cadastro 63585
Assistente de Atividades Tributárias

oRESOLUÇÃO N  084 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 108/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.407/2016 tendo como Contribuinte MIND 
MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA ME, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 09/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDOO AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

__________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  085 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 109/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.466/2016 tendo como Contribuinte BANCO 
BRADESCO S/A, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 09/03/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  086 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 501/2014 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n 08.219/2014 tendo como 
Contribuinte PAIVA & ASSOCIADOSCONSULTORIA E 
SERVIÇOS LTDA ME, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 09/03/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o ,  P O R  N E G A R  
C O N H E C I M E N T O  D E S T E  P R O C E S S O  
ADMINISTRATIVO DE CONSULTA JURÍDICA 
TRIBUTÁRIA, UMA VEZ QUE A CONSULENTE NÃO SE 
ENQUADRA COMO SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL 
ALÉM DE TER ESTADO SOB AÇÃO FISCAL À ÉPOCA 
D A  A B E R T U R A  D E S T E  P R O C E S S O  
ADMINISTRATIVO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7
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oRESOLUÇÃO N  087 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 105/2016 vinculado ao Auto de 

oInfração n 01.339/2015 tendo como Contribuinte 
QUÍMICA GERAL DO NORDESTE S/A, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 09/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  088 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 101/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.449/2016 tendo como Contribuinte M W 
PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS PARA AUTOS 
LTDA EPP, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no 
dia 09/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  089 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 102/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.450/2016 tendo como Contribuinte M W 
PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS PARA AUTOS 
LTDA EPP, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no 
dia 09/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  090 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 105/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.442/2016 tendo como Contribuinte J J E 
BARRETOS TRANSPORTES LTDA, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 09/03/2017, em 

Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  091 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 111/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.406/2016 tendo como Contribuinte R DOS 
SANTOS PEÇAS ME, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 09/03/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  092 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 706/2016 vinculado ao Auto de 

oInfração n 14.052/2013 tendo como Contribuinte 
CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 14/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, PELA 
SUSPENSÃO DE QUALQUER AUTUAÇÃO POR 
PARTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA, BEM COMO 
A S U S P E N S Ã O  D A E X I G I B I L I D A D E  D O S  
L A N Ç A M E N T O S  J Á  P E R P E T R A D O S  E ,  
SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO PRESENTE 
FEITO ATÉ A DECISÃO FINAL ACERCA DO TEMA A 
CARGO DO PODER JUDICIÁRIO NOS AUTOS DO 
ALUDIDO RECURSO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  093 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 110/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.465/2016 tendo como Contribuinte BANCO 
BRADESCO S/A, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 14/03/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR ARQUIVAR O PRESENTE 
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RECURSO DE OFÍCIOTENDO EM VISTA A EXTINÇÃO 
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO PELO 
PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO MEDIANTE 
PAGAMENTO EFETUADO PELO CONTRIBUINTE.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

__________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  094 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 083/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n 18.537/2015 tendo como 
Contribuinte LUIZ CLÁUDIO ARIANY DA SILVA, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
14/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDAA 
D E C I S Ã O  P R O F E R I D A P E L A J U N TA D E  
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.
___________________________________________

Sérgio Sílvio Santos Miranda
  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  095 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 112/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.314/2016 tendo como Contribuinte C R N 
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
14/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDOO AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  096 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 087/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 13.229/2012 tendo como Contribuinte BANCO 
DO BRASIL S/A – AGÊNCIA NOVA ABRANTES -, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
14/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 
VOLUNTÁRIOSENDO MANTIDA A DECISÃO DA 
JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  097 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 086/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n 04.808/2016 tendo como 
Contribuinte ORLANDO FLORIANO DE SOUZA NETO, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
14/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDA A 
DECISÃO DA JUNTA DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

_________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  098 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 113/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.373/2016 tendo como Contribuinte ACQUA 
SERVICE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 
QUÍMICOS LTDA, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 14/03/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDOO AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.
__________________________________________

Sérgio Sílvio Santos Miranda
  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  099 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 114/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.374/2016 tendo como Contribuinte ACQUA 
SERVICE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 
QUÍMICOS LTDA, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 14/03/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.
__________________________________________

Sérgio Sílvio Santos Miranda
  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

                 Cadastro: 60.678-7
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oRESOLUÇÃO N 100 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 115/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.417/2016 tendo como Contribuinte YANNI 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 16/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  101 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 143/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n 05.615/2016 tendo como 
Contribuinte ANA CAROLINA SOUZA BEZERRA, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
16/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR NEGAR PROVIMENTO 
A O  R E C U R S O  D E  O F Í C I O S E N D O  
MANTIDAADECISÃO DA JUNTA DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  102 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 116/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.419/2016 tendo como Contribuinte ANÍBAL 
FURTADO MOTA ME, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 16/03/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.
__________________________________________

Sérgio Sílvio Santos Miranda
  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  103 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 144/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n 01.949/2016 tendo como 
Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 

16/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDA A 
DECISÃO DA JUNTA DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

_________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  104 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 117/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.426/2016 tendo como Contribuinte L I S 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 16/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  105 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 122/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.461/2016 tendo como Contribuinte 
POMPONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, DECIDIU, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 16/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  106 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 123/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.462/2016 tendo como Contribuinte 
POMPONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, DECIDIU, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 16/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.
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___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  107 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 118/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.267/2016 tendo como Contribuinte MÁRIO 
ANTONIO DE FREITAS GONÇALVES, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 16/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

__________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  108 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 145/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n 02.166/2015 tendo como 
Contribuinte ANTONIO ALMEIDA E SILVA, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 21/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Processo Administrativo, POR 
N E G A R  P R O V I M E N TO  A O  R E C U R S O  D E  
OFÍCIOSENDO MANTIDA A DECISÃO DA JUNTA DE 
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  109 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 119/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.429/2016 tendo como Contribuinte M C W I 
PATRIMONIAL LTDA, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 21/03/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

__________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  110 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 146/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n 07.158/2016 tendo como 
Contribuinte CALIXTO RIBEIRO DE JESUS, DECIDIU, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 21/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Processo Administrativo, POR 
N E G A R  P R O V I M E N TO  A O  R E C U R S O  D E  
OFÍCIOSENDO MANTIDA A DECISÃO DA JUNTA DE 
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  111 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 120/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.256/2016 tendo como Contribuinte 
CAVALCANTI AUTO CENTER LTDA EPP, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 21/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  112 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 147/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n 03.891/2016 tendo como 
Contribuinte MARIA CÉLIA FERREIRA GALVÃO, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
21/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDA A 
DECISÃO DA JUNTA DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  113 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 133/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.495/2016 tendo como Contribuinte 
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OFTALMOCENTRO CLÍNICA DE OLHOS LTDA, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
21/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

__________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  114 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 121/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.445/2016 tendo como Contribuinte M W 
PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS PARA AUTOS 
LTDA EPP, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no 
dia 21/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  115 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 124/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 01.921/2016 tendo como Contribuinte T I DOS 
S BATISTA OLIVEIRA ME, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 21/03/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7
 

oRESOLUÇÃO N  116 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 125/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 01.922/2016 tendo como Contribuinte T I DOS 
S BATISTA OLIVEIRA ME, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 23/03/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  117 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 126/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.439/2016 tendo como Contribuinte A P I S 
DO BRASIL USINAGEM LTDA ME, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 23/03/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

__________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  118 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 127/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.455/2016 tendo como Contribuinte 
DAMASCENO ELEVADORES E PONTES ROLANTES 
LTDA EPP, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no 
dia 23/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  119 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 128/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.493/2016 tendo como Contribuinte 
WILLIAN FERREIRA QUEIROZ ME, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 23/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7
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oRESOLUÇÃO N  120 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 129/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.489/2016 tendo como Contribuinte 
ZQUADRO BLOCO ESTRUTURAL LTDA EPP, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
23/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  121 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 130/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.500/2016 tendo como Contribuinte 
FEITOSA MANUTENÇÃO LTDA ME, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 23/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  122 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 131/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.501/2016 tendo como Contribuinte 
FEITOSA MANUTENÇÃO LTDA ME, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 23/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  123 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 132/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.506/2016 tendo como Contribuinte 
COPERVELL CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 

23/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

__________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N 124 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 134/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.509/2016 tendo como Contribuinte 
AERÓDROMO CAPUAME LTDA, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 28/03/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDOO AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  125 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 135/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.510/2016 tendo como Contribuinte VR 
CONSTRUÇÕES FUTURO LTDA ME, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 28/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  126 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 136/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.514/2016 tendo como Contribuinte 
GUARAJUBA EMPREENDIMENTOS S/A, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 28/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.
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___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  127 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 137/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.521/2016 tendo como Contribuinte I R 
ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA ME, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 28/03/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  128 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 138/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.482/2016 tendo como Contribuinte AM1 
CONSTRUTORA LTDA EPP, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 28/03/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIOSENDO 
MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  129 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 139/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.483/2016 tendo como Contribuinte PEDRO 
FERREIRA DA SILVA ME, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 28/03/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DE OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE 
INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  130 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 140/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 02.477/2016 tendo como Contribuinte 
FERREIRA MOTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 
ME, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
28/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDO O AUTO DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  131 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES,nos 
oautos do RECURSO de n 141/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n 01.690/2016 tendo como Contribuinte 
RENATO TOMÉ, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada 
no dia 28/03/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto de 
Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIOSENDO MANTIDA DECISÃO PROFERIDA PELA 
JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS 
QUE DETERMINOU PELO CANCELAMENTO DO AUTO 
DE INFRAÇÃO.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

  Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
                 Cadastro: 60.678-7

PORTARIA Nº. 044/2017
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal, datado do dia 02 de 
janeiro de 2017, com fundamento na Lei Municipal nº 
913/2008, no que couber, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 3.744/2016, e considerando 
o estudo urbanístico apresentado,

RESOLVE:
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 3.744/2016, requerido pela Gráfico 
Empreendimentos LTDA, CNPJ nº 16.365.025/0001-29, 
instrumento que subsidia o processo de licenciamento 
urbanístico, para a implantação de um empreendimento 
do tipo Urbanização Integrada, na forma de Condomínio 
Horizontal, localizado na 1ª Travessa Senhor do Bonfim, 
s/n, Monte Gordo. A área indicada está situado na Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 4, Macrozona Urbana de 
Guarajuba, MG.ZU-2, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-
BA, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 
2008. A área total corresponde a 60.583,51 m² (sessenta 
mil quinhentos e oitenta e três metros e cinquenta e um 

2decímetros quadrados), onde 39.999,54 m  correspondem 
à área do projeto, com área total ocupada correspondente 

2 2a 9.691,72m , área construída com 9.691,72m , área total 
2permeável com 20.704,21m , área comercial com 

2 21.248,87m , área de domínio público com 19.335,10m , 
2 2sendo desta 7.691,78m  de área verde, 3.029,70m  

destinados à área institucional e área de sistema viário de 
2acesso ao empreendimento com 8.613,62m . O 

empreendimento é composto por 162 (cento e sessenta e 
duas) unidades do tipo casas geminadas, distribuídas em 
06 blocos de 01 pavimento, com área de lazer contendo 
piscina, quiosque, quadra esportiva, parque infantil e 
churrasqueira, além de equipamentos condominiais, 
como portaria e casa de lixo, e conta com 171 vagas de 
estacionamento.

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lan tação do  empreend imento ,  deverá  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 20.02.2017, 
com a municipalidade, assumindo a responsabilidade por 
essas medidas, as quais foram definidas no Estudo de 
Impacto de Vizinhança apresentado à SEDUR.

Art. 3.º Essas medidas devem ser executadas pela 
COMPROMISSADA e comprovadas até a conclusão da 
implantação do empreendimento, antes da entrega do 
mesmo, às suas custas, configurando-se como 
condicionantes à emissão do Alvará de Habite-se.

Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 20 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 052/2017
DE 10 DE MARÇO DE 2017 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal, datado do dia 02 de 

janeiro de 2016, com fundamento na Lei Municipal nº 
913/2008, no que couber, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 03398.22.09.151.2016, e 
considerando o estudo urbanístico apresentado,

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 03398.22.09.151.2016, requerido pela SBE 
SERGIO BASTOS ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 
02.240.105/0001-43, instrumento que subsidia o processo 
de licenciamento urbanístico para a implantação de um 
empreendimento do tipo village, com acesso pela Av. 
Principal de Itacimirim, Distrito Monte Gordo, Camaçari-
BA e inserido na Macrozona Urbana de Itacimirim, 
MG.ZU.4, Zona de Expansão Controlada – ZEC-2, 
conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O 
terreno possui área total de 5.000,00m² (cinco mil metros 
quadrados). A área construída total será de 2.993,46m²; a 
área ocupada de 1.714,85m²; a área permeável de 
3.017,13m²; e a área verde de uso comum/lazer será de 
1.248,14m². O empreendimento é composto por 42 lotes 
residenciais distribuídos em 02 blocos, com 02 
pavimentos cada, e 50 vagas para estacionamento.

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lan tação do  empreend imento ,  deverá  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 10.03.2017, 
com a municipalidade, assumindo a responsabilidade por 
essas medidas, as quais foram definidas no Estudo de 
Impacto de Vizinhança apresentado à SEDUR.

Art. 3.º Essas medidas devem ser executadas pela 
COMPROMISSADA e comprovadas até a conclusão da 
implantação do empreendimento, antes do funcionamento 
do condomínio residencial, às suas custas, configurando-
se como condicionantes à emissão do Alvará de Habite-
se.

Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 10 DE 
MARÇO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 057/2017
DE 23 DE MARÇO 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 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 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 
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Administrativo nº 19.189/2015, de 13 de novembro de 
2015, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, ao Sr. 
JORGE LUIZ FREITAS DE OLIVEIRA, inscrita no CPF 
sob nº 182.867.985-20, para implantação de um 
empreendimento, do tipo Urbanização Integrada, 
composta por 10 blocos, sendo 08 blocos residenciais, 
totalizando 132 unidades habitacionais; 01 bloco 
comercial, além de quiosque e piscina. Área verde de Uso 
Comum e Lazer com 3.428,29m²; área total construída de 
7.776,97m²; área total permeável de 6.20,88m²; 
estacionamento com 154 vagas (147 vagas comuns, 04 
para PCD e 03 para idosos), sendo 136 para as unidades 
residenciais, 04 para visitantes e 14 para as unidades 
comerciais; Recuo frontal de 10,06m, recuo lateral 
esquerdo de 1,65m, recuo lateral direito de 2,15m e recuo 
de fundo de 9,73m. O empreendimento está inserido na 
Área de Proteção Ambiental – APA Joanes/Ipitanga, nas 
coordenadas UTM 580344,08 E/ 8581573,00 S e 
580290,00/8581528,06 S, situado na Zona de Expansão 
Controlada ZEC. 5, na Macrozona Urbana de Abrantes 
AB-ZU.1, localizado na Rua São Bento, s/n, Abrantes, 
Camaçari/BA, conforme PDDU, Lei Municipal nº 866, de 
11 de janeiro de 2008. Esta licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - adotar os 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) instalar adequadamente 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 licenciada; 
b) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obra, para serem 
coletados pela empresa devidamente licenciada; c) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obra e destiná-lo a unidade de 
reaproveitamento, devidamente licenciada; d) é proibido o 
lançamento de resíduos de qualquer natureza, nos corpos 
d'água e/ou em qualquer outro local não licenciado; e) 
atender o estabelecido na Resolução CONAMA nº 307, de 
05 de julho de 2002, quanto à redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; f) adquirir 
substância mineral para construção do empreendimento 
somente proveniente de jazidas licenciadas; g) armazenar 
adequadamente os efluentes originados nos processos de 
abastecimento e de manutenção de máquinas e veículos 
utilizados na obra, evitando o derramamento do solo e 
recursos hídrico, e destiná-los somente para unidade de 
tratamento licenciada; h) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos equipamentos de proteção individual - EPI, 
aos funcionár ios da obra,  conforme Norma 
Regulamentadora - NR nº 006/78, do Ministério do 
Trabalho; i) atender aos padrões de emissão de gases e 
particulados, estabelecidos na legislação vigente, para os 
sistemas de escamento dos veículos e máquinas 
utilizados no empreendimento; j) na conclusão da obra, 
remover todas as instalações do canteiro e recuperar as 
áreas atingidas pelas instalações; II - promover a 
colocação de placas de sinalização e advertência em 
pontos estratégicos da área, alertando aos condutores e 
pedestres quanto ao tráfego de máquinas e veículos; III - 

 

 

os dispositivos de sinalização devem ser mantidos em 
perfeito estado de conservação; IV - apresentar, no prazo 
de 90 dias: a) Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, para a 
aprovação da SEDUR; b) o Projeto de Segurança e 
combate a Incêndio, aprovado pelo Corpo de Bombeiros 
do Estado da Bahia ou pela Defesa Civil Municipal; c) o 
Projeto Paisagístico da área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas do bioma da Mata 
Atlântica, de acordo com termo de referência de 
arborização urbana; d) Projeto de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, aprovado pela EMBASA; e) 
Projeto de Drenagem de águas Pluviais, contemplando 
redutores de velocidade, com memorial descritivo e 
memorial de cálculos; V - apresentar, no prazo de 60 dias 
as viabilidades para o empreendimento: a) abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, junto à EMBASA; b) 
energia elétrica junto à COELBA; c) trânsito e transporte, 
junto à Superintendência de Trânsito e Transportes – STT 
do município; VI - apresentar no prazo de 30 dias a 
Autorização de Supressão de Vegetação – ASV, emitida 
pela SEDUR; VII - implantar: a) projeto paisagístico na 
área do empreendimento, priorizando o uso de espécies 
nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo com termo 
de referência de arborização urbana; b) Programa de 
Educação Ambiental, voltado para os funcionários da 
obra, com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando 
ações de sustentabilidade ambiental e; c) manter sempre 
atualizado o Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT; VIII - 
apresentar, no prazo de noventa dias, outorga de água, 
emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - INEMA do Estado da Bahia, em caso de: 
utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluente em corpo hídrico e construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; IX - não ocupar nem 
modificar Área de Proteção Ambiental – APA (Joanes 
Ipitanga), sendo vedado: edificar, instalar equipamento 
e/ou materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de 
dano à faixa de preservação de corpos hídricos, conforme 
estabelece a legislação vigente; X - executar os projetos 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais, com acompanhamento 
técnico da obra - ATO, visando garantir o atendimento das 
normas técnicas pertinentes; XI - garantir a estanqueidade 
das unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; XII - promover o programa de educação 
ambiental, conforme projeto apresentado com o 
cronograma de execução, voltado para os funcionários da 
obra, contemplando a gestão adequada dos resíduos; XIII 
- atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município, conforme 
estabelecido na Análise de Orientação Prévia – AOP de 
Projeto, sob nº 025/2015, de 07.05.2015, emitida através 
do Processos nº 16902/2014, de 22/10/2014, por esta 
SEDUR; e XIV - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 
nº913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º A Licença ora concedida 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.
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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 Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 23 DE 
MARÇO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 058/2017
DE 21 DE MARÇO 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 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 05893/2015, de 23 de abril de 2015, 

RESOLVE: 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado MELLO BEZERRA COMERCIAL DE 
COMBUSTÍVEL LTDA., inscrito no CNPJ sob nº 
04.718.804/0001-81, localizada na Estrada do Coco, BA-
099, km 22, Loteamento Bosque de Arembepe, Quadra I, 
Lotes 40, 41, 42, 43 e 44, Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 586.926 E; 
8.587.077 S, inserido na poligonal da Zona de Expansão 
Controlada – ZEC 4, Macrozona AB-ZU.6, conforme Lei 
Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal 
n° 913, de 03 de setembro de 2008, e na poligonal da Área 
de Proteção Ambiental do Rio Capivara, conforme Decreto 
n° 2.219, de 14 de junho de 1993, para o funcionamento da 
atividade de comércio varejista de combustíveis e 
lubrificantes para veículos automotores, com capacidade 
de armazenamento de combustíveis líquidos no volume 
de 75,00 m³ mais gás natural veicular (GNV) no volume de 
450 m³, e lavagem de veículos, numa área total de 
5.000,00 m², nesse mesmo local e município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar a unidade em conformidade com 
o disposto nas normas técnicas expedidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para 
postos de combustíveis e resoluções da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); II - 
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 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; III - 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; IV - atender no prazo de sessenta dias: 
a) apresentar 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, conforme norma vigente; b) 
realizar a caracterização dos efluentes destinados à caixa 
separadora água óleo, antes e depois do tratamento, para 
os parâmetros pH, DQO, óleos e graxas, e sólidos em 
suspensão, e apresentar à SEDUR os resultados das 
análises realizadas, contemplando conclusões e 
recomendações; c) apresentar Programa de Educação 
Ambiental, visando a capacitação dos trabalhadores a 
adotarem procedimentos e práticas ambientais; V - manter 
e sempre atualizar: a) os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos quanto à 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; VI - manter em 
perfeito funcionamento: a) o sistema separador de água e 
óleo e encaminhar o material recolhido para empresas 
licenciadas, a fim de que seja dada a disposição final 
adequada, mantendo o controle da nota fiscal 
correspondente; b) o sistema de esgotamento sanitário 
composto por fossa séptica, filtro e sumidouro, de 
acordo com a norma técnica da ABNT n° 7229/1993 
versão corrigida 1997, mantendo em seus arquivos 
documentação comprobatória do serviço de limpeza 
por empresas licenciadas; VII - armazenar os resíduos 
sólidos em recipientes adequados e em área coberta e 
piso impermeabilizado, encaminhando-os para 
reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal, 
desde que não estejam contaminados por óleo ou 
produtos químicos; VIII - atender ao disposto na 
Resolução CONAMA nº 362 de 2005, alterada pela 
Resolução 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, 
a r m a z e n a d o s  e m  á r e a  c o b e r t a  c o m  p i s o  
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 
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órgão ambiental competente;  IX - acondicionar e enviar 
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 - 
as áreas de lavagem e de lubrificação devem dispor de 
piso de concreto impermeabilizado, provido de sistema de 
drenagem para coleta de seus efluentes líquidos, 
devidamente direcionados para o sistema separador de 
água e óleo; XI - é vedado quaisquer interligações com 
outras instalações prediais do sistema de esgotamento de 
águas pluviais, a instalação predial de águas pluviais se 
destina exclusivamente ao recolhimento e condução das 
águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; XII - 
manter em local visível e de fácil acesso a Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), 
dos produtos químicos utilizados no estabelecimento; XIII 
– 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; XIV - atender rigorosamente 
aos condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto 
aos documentos comprobatórios; XV – 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; XVI - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente decorrente da operação da atividade, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XVII - comunicar 
imediatamente a SEDUR, quando da ocorrência de 
vazamentos ou acidentes, promovendo a remediação das 
áreas contaminadas; XVIII - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 
nº 913/2008, de 03/09/2008.

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

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento 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 Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 21 DE 
MARÇO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

 

PORTARIA Nº. 060/2017
DE 23 DE MARÇO DE 2017 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto 
Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2017, com 
fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que couber, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 02477.22.09.151.2016, e considerando o estudo 
urbanístico apresentado,

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
Processo Administrativo nº 02477.22.09.151.2016, 
requerido pela TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
S.A., CNPJ nº 09.625.762/0003-10, instrumento que 
subsidia o processo de licenciamento urbanístico para a 
implantação de um empreendimento do tipo Urbanização 
Integrada, situado na rua lateral à Rua Lagoa Branca, 
Camaçari-BA, Macrozona Urbana de Abrantes, AB.ZU.2, 
Zona de Expansão Controlada - ZEC 3, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O terreno 
possui área total de 19.499,09m² (dezenove mil 
quatrocentos e noventa e nove metros e nove decímetros 
quadrados), sendo que a área construída será de 
12.971,98m², a área ocupada de 3.571,03m², área 
permeável correspondente a 8.952,45m², área verde e 
lazer de 1.586,32m², área de sistema viário interno (ruas e 
passeios) de 4.211,01m² e estacionamento com 303 
vagas. O empreendimento é composto por 288 unidades 
residenciais do tipo apartamento, distribuídas em 18 torres 
com 04 pavimentos, área de lazer, salão de festas, parque 
infantil, redário, churrasqueira, espaços destinados à 
equ ipamentos  condomin ia i s  como por ta r ia ,  
administração, depósito de lixo e Estação de Tratamento 
de Esgoto.

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lan tação do  empreend imento ,  deverá  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 10 de março 
de 2017, com a municipalidade, assumindo a 
responsabilidade por essas medidas, as quais foram 
definidas no Estudo de Impacto de Vizinhança 
apresentado à SEDUR.

Art. 3.º Essas medidas devem ser executadas pela 
COMPROMISSADA e comprovadas até a conclusão da 
implantação do empreendimento, antes do funcionamento 
do condomínio residencial, às suas custas, configurando-
se como condicionantes à emissão do Alvará de Habite-
se.

Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE  DE CAMAÇARI, EM 23 
DE MARÇO DE  2017.
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JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

 

PORTARIA Nº. 061/2017
DE 23 DE MARÇO DE 2017

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto 
Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2017, com 
fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que couber, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 02629.22.09.151.2016, e considerando o estudo 
urbanístico apresentado,

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 02629.22.09.151.2016, requerido pela 
TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ nº 
09.625.762/0003-10, instrumento que subsidia o processo 
de licenciamento urbanístico para a implantação de um 
empreendimento do tipo Urbanização Integrada, situado 
na rua lateral à Rua Lagoa Branca, Camaçari-BA, 
Macrozona Urbana de Abrantes, AB.ZU.2, Zona de 
Expansão Controlada - ZEC 3, conforme Lei Municipal nº 
866, de 11 de janeiro de 2008. O terreno possui área total 
de 26.815,78 m² (vinte e seis mil oitocentos e quinze 
metros e setenta e oito decímetros quadrados), sendo que 
a área construída será de 17.262,22m², a área ocupada de 
4.712,66m², área permeável correspondente a 
11.646,62m², área verde e lazer de 3.241,70m², área de 
sistema viário interno (ruas e passeios) de 5.520,05m² e 
estacionamento com 404 vagas. O empreendimento é 
composto por 384 unidades residenciais do tipo 
apartamento, distribuídas em 24 torres com 04 
pavimentos, área de lazer, salão de festas, parque infantil, 
redário, churrasqueira, espaços destinados à 
equ ipamentos  condomin ia i s  como por ta r ia ,  
administração, depósito de lixo e Estação de Tratamento 
de Esgoto.

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lan tação do  empreend imento ,  deverá  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 10 de março 
de 2017, com a municipalidade, assumindo a 
responsabilidade por essas medidas, as quais foram 
definidas no Estudo de Impacto de Vizinhança 
apresentado à SEDUR.

Art. 3.º Essas medidas devem ser executadas pela 
COMPROMISSADA e comprovadas até a conclusão da 
implantação do empreendimento, antes do funcionamento 
do condomínio residencial, às suas custas, configurando-
se como condicionantes à emissão do Alvará de Habite-
se.

Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 23 DE 
MARÇO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 062/2017
DE 23 DE MARÇO 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 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 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 1861.22.09.461.2016 de 23 de agosto de 
2016. 

RESOLVE: 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à ECO 
COLETA TUDO COMÉRCIO DE MATERIAIS 
R E C I C L AV E I S . ,  i n s c r i t a  n o  C N P J  s o b  n º  
17.095.195/0001-001, com sede na Rua A3, s/n, 
Poloplast, Jardim Limoeiro, Distrito Sede, Camaçari/BA, 
para as atividades de Recuperação, tratamento, coleta, 
compostagem, transportes e comércio de materiais 
plásticos e sucatas metálicas(Resíduos Classe II), situado 
na Zona de Expansão Controlada – ZEC 4 da Macrozona 
Urbana CA-ZU.1 – Distrito Sede, Camaçari/BA, conforme 
Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - Operar a unidade de reciclagem de 
acordo com o projeto apresentado a este órgão, 
devendo a empresa atuar sempre de forma preventiva 
em relação aos riscos referentes ao homem e ao meio 
ambiente; II - Implantar o Programa de Educação 
Ambiental para os funcionários da empresa, com 
detalhamento das atividades, cronograma de 
execução e indicadores de resultados, contemplando: 
a) regras básicas de segurança a serem implantadas 
nas atividades desenvolvidas; b) importância da 
utilização correta de EPI, como medida de proteção à 
saúde; c) minimização de resíduos considerando 
reuso e reciclagem; d) treinamento para situação de 
emergência; III - Direcionar os efluentes domésticos 
para fossa séptica com sumidouro, de acordo com a 
norma técnica NBR – 7.229 da ABNT. Manter em seus 
arquivos documentação comprobatória do serviço de 
limpeza; IV - Adotar normas de segurança, higiene e 
saúde ocupacional; V - Implantar e manter em 
condições adequadas de funcionamento o sistema de 
proteção contra incêndio, conforme estabelecido na 
Norma Regulamentadora NR- 23 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; VI - Implantar Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
conforme plano apresentado. Contemplar todos os 
resíduos (equipamentos eletrônicos defeituosos, 
estopas, lâmpadas fluorescentes, papel de escritório, 
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resíduos oleosos passíveis de serem gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, dentre 
outros), informando a quantidade a classe, o local de 
geração, o acondicionamento/ armazenamento e a 
destinação final; VII - Armazenar adequadamente os 
materiais oriundos da reciclagem em área reservada 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11174; VIII - Manter atualizado o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, 
buscando sempre que preciso a redução do grau dos 
riscos ambientais; IX - Fornecer obrigatoriamente aos 
funcionários EPI (equipamentos de proteção 
individual) adequado e compatível com o exercício de 
suas funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecido na NR-6 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; X - 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; XI - 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 entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 23 DE 
MARÇO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 063/2017
DE 29 DE MARÇO 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 e pelo o 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 
04600/2015, de 27 de março de 2015, 

RESOLVE: 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 02 (dois) anos, à 
FERREIRA MENDES CONSTRUTORA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob nº 40.511.982/0001-09, com sede na Rua do 
Gravatá, 142, Alto da Cruz, Camaçari/BA, para Bota Fora e 
Reciclagem de material proveniente de Bota Fora de obras 
de Terraplenagem e Construção Civil, na Fazenda 
República, localizada na BA-512, Km 08, Distrito de 
Camaçari, Camaçari/BA, inserida na Macrozona CA - ZI.1 
- Zona Industrial, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. implantar de 
imediato placas de sinalização e advertência, para alertar 
quanto ao tráfego de máquinas e veículos pesados, em 
pontos estratégicos, dentro e fora da área de trabalho, 
principalmente nas interações do sistema viário; 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 
implementadas e os resultados obtidos. Frequência: 
anual; III. implantar o sistema de drenagem que assegure 
o escoamento superficial das águas pluviais, a fim de 
evitar processos erosivos e assoreamento de corpos 
d´água com carreamento do solo superficial para as partes 
baixas. Prazo: 60 dias; IV. dotar sistema de infra estrutura 
que permita a infiltração de água no solo, objetivando  
reabastecer o lençol freático; V. proceder a recuperação e 
correção dos processos existentes de erosão superficial e 
profunda (voçoroca), por meio da implantação de um 
sistema de drenagem adequado, em locais onde existem 
maiores declividades do terreno natural; VI. obedecer aos 
padrões de intensidade de som, de emissões 
atmosféricas, de tratamento e disposição dos resíduos 
sólidos, conforme legislação vigente; VII. evitar poluição 
atmosférica de particulados oriundos de movimentação de 
máquinas e equipamentos, umidificando o solo; VIII. 
Implantar placas de sinalização indicando a futura 
utilização da área de bota-fora; IX. não ocupar nem 
modificar Área de Preservação Permanente – APP, sendo 
vedado: edificar, instalar equipamentos e/ou materiais, 
não desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à faixa de 
preservação de corpos hídricos, conforme estabelece a 
legislação vigente; X. priorizar a contratação da mão de 
obra local, a f im de minimizar os impactos 
socioeconômicos, além do conhecimento das 
particularidades da região pelos mesmos; XI. apresentar a 
SEDUR, Carta de Viabilidade da Secretaria de Serviços 
Públicos - SESP, para recolhimento de resíduos sólidos. 
Prazo: 60 dias. XII. efetuar o recolhimento e a destinação 
final do lixo doméstico das faixas marginais da área do 
empreendimento, 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; XIII. fornecer 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) a todos os 
funcionários e fiscalizar a utilização; XIV. cumprir todas as 
ações propostas para a proteção ambiental, além do 
monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro 
de Caracterização do Empreendimento - RCE e Plano de 
Recuperação de área Degradada - PRAD, enviados a 
SEDUR, observando as recomendações da 
Coordenadoria de Conservação e Manutenção de Áreas 
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Verdes - CMAV desta SEDUR; XV. respeitar as normas, 
manifestações e regulamentos estabelecidos pela 
Superintendência de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial - SUDIC/BA; XVI. otimizar os acessos, já 
existentes, com melhoramentos, sinalização e ampliação 
da rede de drenagem; XVII. não constituir ameaça ao 
equilíbrio ecológico nem as áreas de atração turística, de 
valor ambiental e de beleza paisagística; XVIII. não 
constituir ameaça a segurança da população nem 
comprometer o desenvolvimento urbano da região; XIX. 
não prejudicar o funcionamento regular de escolas, 
hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso ou 
similares; XX. requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se 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.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 29 DE 
MARÇO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 064/2017
DE 29 DE MARÇO 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 e pelo o 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 
16.703/2015, de 01 de outubro de 2015, 

RESOLVE:

 Art.  1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, á  
MINAS BAHIA MINERAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ 
sob n° 03.064.824/0001-11 com sede na Rua do Gravatá, 

Nº 142, Alto da Cruz, Camaçari/BA, para lavrar argila 
(produção anual estimada de 70.000 t/ano), numa área de 
25,03 hectares na Fazenda Senhor Divino, no trecho 
contido na Poligonal do Pólo Industrial de Camaçari - PIC 
(Área Industrial Leste - AIL), Macrozona: CA-ZI.1, inserido 
na área de abrangência do processo DNPM Nº 
870.803/2015 com a poligonal da área de exploração 
delimitada pelas coordenadas: V . -12º37'09"399/ -1

38º10'18"778; V -12º37'09"399/ -38º09'56"778; V . -2. 3

12º37'21"799/ -38º09'56"778; V . -12º37'21"799/ -4

38º10'18"778; V . -12º37'09"399/ -38º10'18"778. Distrito 4  

de Camaçari, Camaçari/BA, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 
adotar a inclinação dos taludes 1:1 a cada 2,00 metros de 
talude concluído; 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 implementadas e os resultados obtidos. 
Frequência: anual; III. implantar o sistema de drenagem 
que assegure o escoamento superficial das águas 
pluviais, a fim de evitar processos erosivos e 
assoreamento de corpos d´água com carreamento do solo 
superficial para as partes baixas. Prazo: 60 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 
profunda (voçoroca), por meio da implantação de um 
sistema de drenagem adequado, em locais onde existem 
maiores declividades do terreno natural; VI. manter 
protegidos os taludes em geral, através do plantio maciço 
de espécies nativas locais e/ou com a conservação da 
cobertura vegetal nativa existente, a fim de evitar a 
formação de processos erosivos; VII. proteger, através da 
manutenção sistemática, contra a ação danosa das 
precipitações pluviométricas mais intensas, as praças, 
pés e cristas de talude e valetas de proteção; VIII. 
implantar e apresentar a SEDUR, projeto paisagístico para 
o empreendimento, contemplando um cinturão verde no 
entorno de toda a área da jazida com vegetação nativa 
remanescente, para reduzir os impactos negativos 
advindos da atividade. Prazo: 90 dias; IX. manter a 
proteção vegetal permanentemente verde, utilizando-se 
da conjugação do plantio de gramíneas e leguminosas de 
“ciclos diferentes”; X. Adotar os seguintes procedimentos 
na remoção da cobertura vegetal para executar a 
atividade: a) suprimir a vegetação 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 vegetação; XI. 
replantar sempre que possível, em áreas adjacentes, as 
espécies arbóreas retiradas; 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 Regulamentadora NR - 22, com 
redação dada pela Portaria n.° 2.037 de 15/12/99; XV. 
apresentar a SEDUR o Decreto de Lavra, expedido pelo 
DNPM, compatível com a área da licença, sem o qual esta 
licença poderá ser cancelada. Prazo: 60 dias. XVI. dispor, 
de imediato, o rejeito e/ou “bota-fora”, em pilha, seguindo 
parâmetros da Norma Técnica NBR-13029; XVII. 
apresentar a SEDUR, Carta de Viabilidade da Secretaria 
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de Serviços Públicos - SESP, para recolhimento de 
resíduos sólidos. Prazo: 60 dias. XVIII. 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; XIX. adotar as 
seguintes medidas quanto à saúde e segurança dos 
trabalhadores: a) adotar quando necessárias medidas de 
correção, na seguinte ordem de prioridade: 1) eliminação 
da fonte de risco; 2) controle do risco na fonte; 3) controle 
do risco no meio ambiente de trabalho; 4) proteção 
individual, incluindo diminuição do tempo de exposição e 
utilização de EPI, estes contemplados, quando as 
medidas de proteção coletiva forem tecnicamente 
inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra os 
riscos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; 
XX. cumprir todas as ações propostas para a proteção 
ambiental, além do monitoramento e manutenção 
contemplados no Roteiro de Caracterização do 
Empreendimento - RCE e Plano de Recuperação de área 
Degradada - PRAD, enviados a SEDUR, e não permitir 
estocar e dispor os rejeitos, na vertente da área da 
mineração, assim como espalhá-los pelas frentes da lavra 
e praça de embarque; XXI. 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; XXII. 
limitar a lavra de areia 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; XXIII. respeitar as normas, 
manifestações e regulamentos estabelecidos pela 
Superintendência de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial - SUDIC/BA; XXIV. otimizar os acessos, já 
existentes, com melhoramentos, sinalização e ampliação 
da rede de drenagem, porém, sem utilização da 
exploração de jazidas; XXV. não constituir ameaça ao 
equilíbrio ecológico nem as áreas de atração turística, de 
valor ambiental e de beleza paisagística; XXVI. não 
constituir ameaça a segurança da população nem 
comprometer o desenvolvimento urbano da região; XXVII. 
não prejudicar o funcionamento regular de escolas, 
hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso ou 
similares; XXVIII. 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.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 29 DE 
MARÇO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 065/2017
DE 29 DE MARÇO DE 2017

Retifica a Portaria de nº. 014/2017, referente 
a o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  N º  
02442.22.09.461.2016, na forma que indica. 

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso das competências que lhe foram atribuídas pelos 
Decretos nº. 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 
e ainda no Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro 
de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo 

oAdministrativo n . 02442.22.09.461.2016 de 25 de 
agosto de 2016, assim como as demais disposições de 
Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Retificar a Portaria de nº. 014/2017 de 25 de 
janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial de Camaçari 
de 11 de fevereiro de 2017, referente ao Processo 

oAdministrativo n .  02442.22.09.461.2016.

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...], ao 
interessado KYZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 
- ME., inscrito no CNPJ sob nº 25.381.457/0001-14, com 
sede no Loteamento Parque Residencial Coronel 
Antônio Félix Martins, Lotes 02 e 03, Quadra 46-B, 
Parque Verde, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 
572.960 E; 8.593.960 S, 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 n° Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, para o 
funcionamento da atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores (gasolina 
comum, etanol e óleo diesel), com comércio de óleo 
lubrificante e serviços de troca de óleo, com capacidade de 
armazenamento de combustíveis líquidos de 30 m³, numa 
área total de 1353,00 m²,[...]

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, [...], ao interessado KYZ COMÉRCIO 
DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME., inscrito no CNPJ sob nº 

.
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25.381.457/0001-14, com sede no Loteamento Parque 
Verde I, Quadra 46 B, Lotes 02 e 03, Parque Verde, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 572.960 E; 
8.593.960 S, 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 n° 
Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, para o 
funcionamento da atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores (gasolina 
comum, etanol e óleo diesel), com 

comércio de óleo lubrificante e serviços de troca de óleo, 
com capacidade de armazenamento de combustíveis 
líquidos de 30 m³, numa área total de 1353,00 m²,[...]

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 29 DE 
MARÇO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 066/2017
DE 29 DE MARÇO 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 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 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 11.217/2015, de 08 de julho de 2015, 

RESOLVE 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado CONDUSCABOS BRASIL INDÚSTRIA 
COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS EIRELI., 
inscrita no CNPJ sob nº 11.348.203/0001-90, localizado 
na Estrada do Coco, BA-099, km 9,5, Galpões 01, 02, 03, 
04 e 21, Condomínio de Galpões Fortaleza, Distrito de 
Abrantes, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 578.054 
E; 8.579.428 S, inserida na poligonal da Zona de 
Expansão de Comércio e Serviços (ZECS 1), Macrozona 
AB-ZU.2, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro 
de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 
2008, e na poligonal da APA Joanes Ipitanga, Zona de 
Ocupação Controlada (ZOC V), conforme Resolução 
CEPRAM n° 2.974, de 24 de maio de 2002, para a 
atividade de produção e comercialização de condutores 
elétricos, trefilação e encapamento de vergalhões de 
cobre, com capacidade produtiva instalada de 200 
toneladas por mês de fios encapados, numa área total 

construída de 1.040,00 m², nesse mesmo local e 
município, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - apresentar, no prazo 
de trinta dias: a) o Atestado de vistoria do Corpo de 
Bombeiro ou Parecer Técnico da Defesa Civil, aprovando 
as instalações de segurança e incêndio; b) o Programa de 
Prevenção e Riscos Ambientais (PPRA), elaborado 
conforme norma regulamentadora NR 09, o qual deve se 
articular, principalmente, com a NR 07, ou seja, o 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), da Portaria do Ministério do Trabalho Emprego 
(MTE) n° 3.214/78; II - atuar sempre de forma sustentável 
e visando: a) evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em 
tecnologias mais limpas; b) priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos;  III - 
promover periodicamente junto aos funcionários, a 
realização de programas de educação ambiental e de 
treinamento de segurança quanto à aplicação dos 
programas propostos: a) Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólido (PGRS); b) Plano de Emergência 
Ambiental (PEA); c) Programa de Gerenciamento de 
Riscos (PGR), e apresentar à SEDUR quando do 
requerimento de renovação desta l icença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos; IV - manter e sempre atualizar os 
programas coletivos relacionados à segurança e medicina 
do trabalho, conforme estabelecido nas normas 
regulamentadoras do MTE, e: a) manter em condições 
adequadas de funcionamento o sistema de proteção 
contra incêndio, NR 23; b) promover a utilização adequada 
dos equipamentos de proteção individual, NR - 06; c) 
cumprir os requisitos estabelecidos na NR 11 relacionada 
à movimentação e armazenagem de materiais; 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 - 
promover, no prazo de sessenta dias, 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; VII - direcionar os efluentes 
domésticos para fossa séptica, de acordo com a 
norma técnica da ABNT NBR 7229:1993 versão 
corrigida 1997, mantendo em seus arquivos 
documentação comprobatória do serviço de limpeza; 
VIII - acondicionar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados, em área coberta e piso impermeabilizado, 
mediante a instalação de baias, encaminhando-os para 
reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal; IX 
- acondicionar adequadamente 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); X - manter em seus arquivos documentação 
comprobatória de produtos movimentados, contemplando 
relação, quantidade, origem e destino, para fins de 
fiscalização; XI – apresentar Outorga de direito de usos 
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dos recursos hídricos, emitido pelo Instituto de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), em caso de: 
utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluente em corpo hídrico, construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; XII - respeitar as 
áreas de preservação permanente, conforme 
estabelecido no artigo 51° da Lei Municipal nº 913/2008; 
XIII - atender rigorosamente aos condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar à SEDUR, 
obedecendo  os  prazos  es tabe lec idos ,  a  
documentação comprobatória do seu cumprimento; 
XIV - 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; 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 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 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.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 29 DE 
MARÇO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 
VINHANÇA – EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 
URBANIZAÇÃO INTEGRADA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
14.109.763/0001-80, neste ato representado pela Srª. 
J U L I A N A F R A N C A PA E S ,  S e c r e t á r i a  d e  
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, conforme 
competência delegada pelo Decreto Municipal de 02 de 
janeiro de 2017, doravante denominada MUNICÍPIO, e a 

empresa GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
16.365.025/0001-29, com sede na Avenida Tancredo 
Neves, 620, Condomínio Mundo Plaza, salas 2001 a 2012, 
Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-020, 
neste ato representada pelo Sr. EDUARDO CARVALHO 
PINTO, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira 
de Identidade nº 00.734.772-30 SSP-BA, inscrito no CPF 
sob nº 070.887.285-91, doravante denominada 
COMPROMISSADA, tendo em vista o constante no 
Processo Administrativo nº 3.744/2016, de 22 de 
dezembro de 2016, resolvem firmar este Termo de Acordo 
e Compromisso, para fins de aprovação do Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV, do empreendimento do tipo 
Urbanização Integrada, de acordo com as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto 
estabelecer condicionantes como medidas mitigadoras 
e/ou compensatórias dos impactos produzidos pela 
implantação do empreendimento do tipo Urbanização 
Integrada, em Condomínio Horizontal, para fins de 
aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, com 
fundamento no art. 145 da Lei Complementar nº 913/2008, 
que instituiu o Código Urbanístico e Ambiental do 
Município de Camaçari.  

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: 1ª Travessa Senhor do Bonfim, s/n, 
Monte Gordo, Zona de Expansão Controlada – ZEC-4, 
Macrozona Urbana de Guarajuba, MG.ZU-2, Distrito de 
Monte Gordo, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008.
II – Características gerais do empreendimento: O 
empreendimento denominado Residencial Acácias é 
composto por 162 (cento e sessenta e duas) unidades do 
tipo casas, distribuídas em 06 blocos de 01 pavimento, 
com área de lazer contendo piscina, quiosque, quadra 
esportiva, parque infantil e churrasqueira, além de 
equipamentos condominiais, como portaria e casa de lixo, 
e conta com 171 vagas de estacionamento. A área total do 
terreno corresponde a 60.583,51 m² (sessenta mil 
quinhentos e oitenta e três metros e cinquenta e um 

2decímetros quadrados), onde 39.999,54 m  correspondem 
à área do projeto, com área total ocupada correspondente 

2 2a 9.691,72m , área construída com 9.691,72m , área total 
2permeável com 20.704,21m , área comercial com 

2 21.248,87m , área de domínio público com 19.335,10m , 
2 2sendo desta 7.691,78m  de área verde, 3.029,70m  

destinados à área institucional, e área de sistema viário de 
2acesso ao empreendimento com 8.613,62m .

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS
Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, compensar 
os impactos negativos decorrentes da implantação do 
empreendimento, deverá a COMPROMISSADA:

I – Quanto ao abastecimento de água:
a) Desenvolver projeto executivo e implantar uma linha 
distribuidora LD DN 110, PEAD PN 10PE 80, com 
extensão de 300 metros, a ser derivada da LD DN 400, 
PVC FoFo, existente na Rua Direta de Monte Gordo, com 
a orientação técnica para o projeto, e sob fiscalização, na 
implantação da tubulação, pela Embasa, conforme Carta 
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de Viabilidade nº 111VT/16-DM, de 22 de dezembro de 
2016;
b) Estimular a implantação de equipamentos no 
empreendimento que visem a redução do consumo de 
água, com o objetivo de contribuir para a sustentabilidade 
ambiental local;
c) Atender demais questões destacadas na Carta de 
Viabilidade nº 111VT/16-DM, de 22 de dezembro de 2016, 
emitida pela Embasa.

II – Quanto ao esgotamento sanitário:
a) Construir uma rede coletora tipo separador absoluto, 
com o caminhamento direcionado, através de elevação 
mecânica, ao poço de visita: PV001 da Embasa;
b) Ampliar a capacidade das bombas da Estação 
Elevatória de Esgotos (EEE) existente, a EEMG-1, que 
recebe os efluentes do poço de visita indicado, bem como 
construir um poço de visita de “sacrifício” para 
recebimento dos efluentes bombeados e direcioná-los ao 
PV001, por gravidade, conforme Carta de Viabilidade da 
Embasa;
c) Atender demais questões destacadas na Carta de 
Viabilidade nº 111VT/16-DM, de 22 de dezembro de 2016, 
emitida pela Embasa.

III – Quanto à energia elétrica:
a) Atender ao estabelecido pela COELBA na Carta de 
Viabilidade nº 279/CAMT/VIAB/2016.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:
a) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil (PGRCC), para a fase de 
implantação, possibilitando o correto gerenciamento dos 
resíduos de construção civil: identificar, acondicionar, 
armazenar e transportar os resíduos para o destino final, 
conforme a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 
2002;
b) Dar destino ambientalmente adequado aos Resíduos 
da Construção Civil (RCC), evitando dispor em áreas de 
"bota-fora", encostas, corpos d'água, passeios, vias 
públicas, áreas não licenciadas ou protegidas por lei;
c) Solicitar caixa estacionária da LIMPEC, em caso de 
grande volume de entulho, para o descarte, durante a fase 
de obras; 
d) Garantir, na fase de operação do empreendimento, a 
solução para o armazenamento dos resíduos sólidos 
urbanos, em área de fácil acesso para a coleta, conforme 
projeto aprovado do empreendimento;
e) Utilizar acondicionadores dos resíduos sólidos com 
tampa, disponibilizando modelos para a coleta seletiva;
f) Encaminhar os resíduos recicláveis, segregados 
regularmente, para cooperativas de reciclagem ou 
catadores locais, desde que existentes; 
g) Manter a higienização rotineira dos acondicionadores 
de resíduos sólidos; 
h) Implantar placas informativas e educativas ao longo do 
empreendimento, referentes a não disposição inadequada 
de resíduos sólidos;
i) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes na Lei 
nº 973/2009 e Lei Complementar nº 913/2008, ambas 
municipais, no que se refere à gestão de resíduos;
j) Informar à LIMPEC, quando da conclusão da obra, para 
anuência e inclusão do empreendimento no roteiro regular 
de coleta do Município.

V – Quanto à Poluição Sonora:
a) Atender aos padrões de intensidade de som, durante a 
realização de atividades geradoras de ruído, em níveis 

adequados à legislação local, com a utilização de 
equipamentos de controle do ruído, inclusive durante o 
período das obras;
b) Seguir todas as diretrizes aplicáveis, constantes no 
Código de Polícia Administrativa do Município de 
Camaçari, Lei Municipal nº 1120/2010 – nos aspectos 
relativos à poluição sonora;

c) Realizar as atividades geradoras de ruído, durante as 
obras, com limites acima de 70 dB, nas seguintes 
condições, estabelecidas nos §1º e §2º, do Artigo 91 do 
Código de Polícia Administrativa:

I.        Atividades não passíveis de confinamento: 
90 dB, permitidas somente de segunda à sexta-feira, no 
período das 8:00 às 18:00.

II.        Atividades passíveis de confinamento: 70 
dB, somente de segunda à sexta-feira, no período das 
8:00 às 18:00 e 60 dB, somente de segunda à sexta-feira, 
no período das 18:00 às 07:59.

III. Quando os sons e ruídos forem causados por 
máquinas, motores, compressores ou geradores 
estacionários, os níveis máximos são de 55 dB (cinqüenta 
e cinco decibéis), no período compreendido entre 7:00h e 
18:00h e 50 dB (cinqüenta decibéis), no período 
compreendido entre 18:00h e 7:00h.

d) Promover o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI's) para os operários da obra;

e) Desenvolver e implementar programa de 
monitoramento de ruídos, com ênfase nos níveis de 
interferência de ruído aos operários e vizinhança.

  VI – Quanto à mobilidade e acessibilidade:

a) Executar melhorias relacionadas à infraestrutura da via 
de acesso ao empreendimento, Travessa São Francisco, 
desde o início desta, até a rotatória prevista próxima às 
áreas comercial e institucional do projeto, conforme Planta 
de Acesso, incluindo pavimentação asfáltica da via com 
faixa de rolamento de 8,00m (oito metros), rede de 
drenagem pluvial, meio fio, passeios acessíveis de 1,50m 
(um metro e meio) e iluminação pública, no trecho 
projetado;
b) Construir o canteiro de obras de tal forma que torne 
remota a ocorrência de acidentes de trânsito em seu 
interior, implantando-se a sinalização regulamentar nos 
acessos, sobretudo advertindo quanto ao tráfego de 
veículos de transporte de cargas e orientar, também, as 
passagens específicas para pedestres e ciclistas, tal como 
a área própria para armazenamento de materiais 
destinados à construção e operações de carga e 
descarga, o que deverá ser feito dentro dos limites do 
canteiro de obras, durante o dia – à luz do sol – para 
completa segurança;
c) Implantar uma sinalização regulamentar nas vias 
públicas adjacentes ao local da obra, num raio mínimo de 
100 (cem) metros;
d) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de 
veículos e pedestres nas vias públicas; 
e) Transportar o material destinado às obras em veículos 
que não excedam à capacidade de 15t (quinze toneladas), 
evitando-se caminhões tipo carretas, caminhões e/ou 
caçambas articulados, prevenindo-se, desta forma, 
ocorrências danosas às pistas locais, as quais não 
oferecem espaço suficiente para manobras confortáveis, 
nem para estacionamentos; 
f) Promover e garantir a conservação das vias públicas e a 
respectiva sinalização voltada para a prevenção de 
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acidentes;
g) Atender às normativas contidas na NBR 9050, 
assegurando a acessibilidade de pessoas com mobilidade 
reduzida ao empreendimento, inclusive evitando 
obstáculos que possam limitar o acesso destas nas 
calçadas e passeios internos e externos.

VII – Quanto ao meio natural:
a) Implantar e manter atualizado, até a conclusão da obra, 
o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil e o Programa de Educação Ambiental;
b) Implantar o projeto paisagístico do empreendimento, 
utilizando-se de espécies nativas do bioma local;
c) Preservar o meio ambiente, e evitar riscos à saúde e à 
segurança das pessoas;
d) Executar a supressão de vegetação, conforme 
autorização concedida pela SEDUR, e atender às demais 
condicionantes contidas na mesma;
e) Executar a terraplanagem, de acordo com o Alvará de 
Terraplenagem, emitido pela SEDUR, ou Inexigibilidade 
deste;
f) Executar o projeto de manejo de águas pluviais 
aprovado junto ao processo de Alvará de Construção do 
empreendimento;
g) Em caso de implantação de fossas sépticas, durante a 
fase de obras, desativá-las após o seu uso.

VIII – Quanto à compensação à comunidade local:
a) Promover, sempre que possível, o acesso aos postos de 
trabalho que serão gerados pelo empreendimento, para a 
população da vizinhança, seja durante a fase de obras, 
seja ao longo da sua operação.

IX – Quanto aos impactos recorrentes em fase de 
obras: 
a) Reservar área interna do empreendimento, no ambiente 
das obras, para as operações de carga/descarga, bem 
como para o armazenamento de materiais, sendo proibida 
a utilização da via pública para estes fins;
b) Atender às normas técnicas de construção civil e de 
segurança, saúde e meio ambiente, para execução das 
obras;
c) Manter, durante a execução de qualquer natureza, os 
passeios e o leito carroçável das vias permanentemente 
desobstruídos, e em perfeito estado de limpeza, no trecho 
compreendido pelas obras;
d) Utilizar-se do molhamento de brita, do pavimento e dos 
pneus dos caminhões com carro pipa, ao sair do canteiro 
de obras, e utilizar telas, para diminuir os problemas que 
afetam a qualidade do ar; 
e) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 
f) Reduzir a velocidade de trânsito dos caminhões e 
veículos de grande porte, nas ruas do entorno do 
empreendimento;
g) Recuperar vias, ciclovias e calçadas danificadas, 
decorrentes da execução das obras, nos limites do 
empreendimento. 

X – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:
a) Respeitar os parâmetros urbanísticos exigidos pelo 
Município de Camaçari, aprovados no processo de Alvará 
de Construção;  
b) Executar projeto adequado das redes de drenagem e 
coleta de águas pluviais, e das ligações para as redes de 
água e esgoto sanitário, seguindo recomendações das 
normas técnicas vigentes, respeitando o sistema de 
canais naturais de drenagem.

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedadas construção, ampliação, e alteração do 
projeto aprovado, sem prévia e indispensável aprovação 
dos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES
I - A COMPROMISSADA, por si, e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a:
a)  Executar as medidas estabelecidas neste Instrumento 
e comprová-las até a conclusão da implantação do 
e m p r e e n d i m e n t o ,  c o n f i g u r a n d o - s e  c o m o  
condicionantes à emissão do Alvará de Habite-se, no 
prazo de 02 (dois) anos;
b) Concluir a infraestrutura das vias de acesso, inseridas 
na área do empreendimento, como condição para 
liberação do alvará de habite-se;
c) Responsabilizar-se financeiramente pelas ações 
necessárias para o atendimento das medidas sob a sua 
responsabilidade, decorrentes deste Termo. 

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Colocar à disposição da COMPROMISSADA todas as 
informações necessárias para a execução das obrigações 
estabelecidas neste Termo; 
b) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
c) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento deste Termo e da legislação vigente;
d) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo, e na Legislação Vigente.
CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES
A inobservância de quaisquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará a 
COMPROMISSADA, às multas e sanções previstas em lei 
e às demais cominações legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari, Estado 
da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Termo.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas que também o 
subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos.

Camaçari, 20 de fevereiro de 2017.

JULIANA FRANCA PAES
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

EDUARDO CARVALHO PINTO 
Rep. da GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Testemunhas: 

1. 

2.  
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TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 
VINHANÇA – EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 
URBANIZAÇÃO INTEGRADA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
14.109.763/0001-80, neste ato representado pela Srª. 
J U L I A N A F R A N C A PA E S ,  S e c r e t á r i a  d e  
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, conforme 
competência delegada pelo Decreto Municipal de 02 de 
janeiro de 2017, doravante denominada MUNICÍPIO, e a 
empresa GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
16.365.025/0001-29, com sede na Avenida Tancredo 
Neves, 620, Condomínio Mundo Plaza, salas 2001 a 2012, 
Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-020, 
neste ato representada pelo Sr. EDUARDO CARVALHO 
PINTO, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira 
de Identidade nº 00.734.772-30 SSP-BA, inscrito no CPF 
sob nº 070.887.285-91, doravante denominada 
COMPROMISSADA, tendo em vista o constante no 
Processo Administrativo nº 3.744/2016, de 22 de 
dezembro de 2016, resolvem firmar este Termo de Acordo 
e Compromisso, para fins de aprovação do Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV, do empreendimento do tipo 
Urbanização Integrada, de acordo com as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Este Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto 
estabelecer condicionantes como medidas mitigadoras 
e/ou compensatórias dos impactos produzidos pela 
implantação do empreendimento do tipo Urbanização 
Integrada, em Condomínio Horizontal, para fins de 
aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, com 
fundamento no art. 145 da Lei Complementar nº 913/2008, 
que instituiu o Código Urbanístico e Ambiental do 
Município de Camaçari.  

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: 1ª Travessa Senhor do Bonfim, s/n, 
Monte Gordo, Zona de Expansão Controlada – ZEC-4, 
Macrozona Urbana de Guarajuba, MG.ZU-2, Distrito de 
Monte Gordo, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008.

II – Características gerais do empreendimento: O 
empreendimento denominado Residencial Acácias é 
composto por 162 (cento e sessenta e duas) unidades do 
tipo casas, distribuídas em 06 blocos de 01 pavimento, 
com área de lazer contendo piscina, quiosque, quadra 
esportiva, parque infantil e churrasqueira, além de 
equipamentos condominiais, como portaria e casa de lixo, 
e conta com 171 vagas de estacionamento. A área total do 
terreno corresponde a 60.583,51 m² (sessenta mil 
quinhentos e oitenta e três metros e cinquenta e um 

2decímetros quadrados), onde 39.999,54 m  correspondem 
à área do projeto, com área total ocupada correspondente 

2 2a 9.691,72m , área construída com 9.691,72m , área total 
2permeável com 20.704,21m , área comercial com 

2 21.248,87m , área de domínio público com 19.335,10m , 
2 2sendo desta 7.691,78m  de área verde, 3.029,70m  

destinados à área institucional, e área de sistema viário de 

 
 

2acesso ao empreendimento com 8.613,62m .

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS
Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, compensar 
os impactos negativos decorrentes da implantação do 
empreendimento, deverá a COMPROMISSADA:

I – Quanto ao abastecimento de água:
a) Desenvolver projeto executivo e implantar uma linha 
distribuidora LD DN 110, PEAD PN 10PE 80, com 
extensão de 300 metros, a ser derivada da LD DN 400, 
PVC FoFo, existente na Rua Direta de Monte Gordo, com 
a orientação técnica para o projeto, e sob fiscalização, na 
implantação da tubulação, pela Embasa, conforme Carta 
de Viabilidade nº 111VT/16-DM, de 22 de dezembro de 
2016;
b) Estimular a implantação de equipamentos no 
empreendimento que visem a redução do consumo de 
água, com o objetivo de contribuir para a sustentabilidade 
ambiental local;
c) Atender demais questões destacadas na Carta de 
Viabilidade nº 111VT/16-DM, de 22 de dezembro de 2016, 
emitida pela Embasa.

II – Quanto ao esgotamento sanitário:
a) Construir uma rede coletora tipo separador absoluto, 
com o caminhamento direcionado, através de elevação 
mecânica, ao poço de visita: PV001 da Embasa;
b) Ampliar a capacidade das bombas da Estação 
Elevatória de Esgotos (EEE) existente, a EEMG-1, que 
recebe os efluentes do poço de visita indicado, bem como 
construir um poço de visita de “sacrifício” para 
recebimento dos efluentes bombeados e direcioná-los ao 
PV001, por gravidade, conforme Carta de Viabilidade da 
Embasa;
c) Atender demais questões destacadas na Carta de 
Viabilidade nº 111VT/16-DM, de 22 de dezembro de 2016, 
emitida pela Embasa.

III – Quanto à energia elétrica:
a) Atender ao estabelecido pela COELBA na Carta de 
Viabilidade nº 279/CAMT/VIAB/2016.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:
a) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil (PGRCC), para a fase de 
implantação, possibilitando o correto gerenciamento dos 
resíduos de construção civil: identificar, acondicionar, 
armazenar e transportar os resíduos para o destino final, 
conforme a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 
2002;
b) Dar destino ambientalmente adequado aos Resíduos 
da Construção Civil (RCC), evitando dispor em áreas de 
"bota-fora", encostas, corpos d'água, passeios, vias 
públicas, áreas não licenciadas ou protegidas por lei;
c) Solicitar caixa estacionária da LIMPEC, em caso de 
grande volume de entulho, para o descarte, durante a fase 
de obras; 
d) Garantir, na fase de operação do empreendimento, a 
solução para o armazenamento dos resíduos sólidos 
urbanos, em área de fácil acesso para a coleta, conforme 
projeto aprovado do empreendimento;
e) Utilizar acondicionadores dos resíduos sólidos com 
tampa, disponibilizando modelos para a coleta seletiva;
f) Encaminhar os resíduos recicláveis, segregados 
regularmente, para cooperativas de reciclagem ou 
catadores locais, desde que existentes; 
g) Manter a higienização rotineira dos acondicionadores 
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de resíduos sólidos; 
h) Implantar placas informativas e educativas ao longo do 
empreendimento, referentes a não disposição inadequada 
de resíduos sólidos;
i) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes na Lei 
nº 973/2009 e Lei Complementar nº 913/2008, ambas 
municipais, no que se refere à gestão de resíduos;
j) Informar à LIMPEC, quando da conclusão da obra, para 
anuência e inclusão do empreendimento no roteiro regular 
de coleta do Município.

V – Quanto à Poluição Sonora:
a) Atender aos padrões de intensidade de som, durante a 
realização de atividades geradoras de ruído, em níveis 
adequados à legislação local, com a utilização de 
equipamentos de controle do ruído, inclusive durante o 
período das obras;
b) Seguir todas as diretrizes aplicáveis, constantes no 
Código de Polícia Administrativa do Município de 
Camaçari, Lei Municipal nº 1120/2010 – nos aspectos 
relativos à poluição sonora;

c) Realizar as atividades geradoras de ruído, durante as 
obras, com limites acima de 70 dB, nas seguintes 
condições, estabelecidas nos §1º e §2º, do Artigo 91 do 
Código de Polícia Administrativa:

I.  Atividades não passíveis de confinamento: 90 
dB, permitidas somente de segunda à sexta-feira, no 
período das 8:00 às 18:00.

II. Atividades passíveis de confinamento: 70 dB, 
somente de segunda à sexta-feira, no período das 8:00 às 
18:00 e 60 dB, somente de segunda à sexta-feira, no 
período das 18:00 às 07:59.

III. Quando os sons e ruídos forem causados por 
máquinas, motores, compressores ou geradores 
estacionários, os níveis máximos são de 55 dB (cinqüenta 
e cinco decibéis), no período compreendido entre 7:00h e 
18:00h e 50 dB (cinqüenta decibéis), no período 
compreendido entre 18:00h e 7:00h.

d) Promover o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI's) para os operários da obra;

e) Desenvolver e implementar programa de 
monitoramento de ruídos, com ênfase nos níveis de 
interferência de ruído aos operários e vizinhança.

  VI – Quanto à mobilidade e acessibilidade:
a) Executar melhorias relacionadas à infraestrutura da via 
de acesso ao empreendimento, Travessa São Francisco, 
desde o início desta, até a rotatória prevista próxima às 
áreas comercial e institucional do projeto, conforme Planta 
de Acesso, incluindo pavimentação asfáltica da via com 
faixa de rolamento de 8,00m (oito metros), rede de 
drenagem pluvial, meio fio, passeios acessíveis de 1,50m 
(um metro e meio) e iluminação pública, no trecho 
projetado;
b) Construir o canteiro de obras de tal forma que torne 
remota a ocorrência de acidentes de trânsito em seu 
interior, implantando-se a sinalização regulamentar nos 
acessos, sobretudo advertindo quanto ao tráfego de 
veículos de transporte de cargas e orientar, também, as 
passagens específicas para pedestres e ciclistas, tal como 
a área própria para armazenamento de materiais 
destinados à construção e operações de carga e 
descarga, o que deverá ser feito dentro dos limites do 
canteiro de obras, durante o dia – à luz do sol – para 
completa segurança;

c) Implantar uma sinalização regulamentar nas vias 
públicas adjacentes ao local da obra, num raio mínimo de 
100 (cem) metros;
d) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de 
veículos e pedestres nas vias públicas; 
e) Transportar o material destinado às obras em veículos 
que não excedam à capacidade de 15t (quinze toneladas), 
evitando-se caminhões tipo carretas, caminhões e/ou 
caçambas articulados, prevenindo-se, desta forma, 
ocorrências danosas às pistas locais, as quais não 
oferecem espaço suficiente para manobras confortáveis, 
nem para estacionamentos; 
f) Promover e garantir a conservação das vias públicas e a 
respectiva sinalização voltada para a prevenção de 
acidentes;
g) Atender às normativas contidas na NBR 9050, 
assegurando a acessibilidade de pessoas com mobilidade 
reduzida ao empreendimento, inclusive evitando 
obstáculos que possam limitar o acesso destas nas 
calçadas e passeios internos e externos.

VII – Quanto ao meio natural:
a) Implantar e manter atualizado, até a conclusão da obra, 
o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil e o Programa de Educação Ambiental;
b) Implantar o projeto paisagístico do empreendimento, 
utilizando-se de espécies nativas do bioma local;
c) Preservar o meio ambiente, e evitar riscos à saúde e à 
segurança das pessoas;
d) Executar a supressão de vegetação, conforme 
autorização concedida pela SEDUR, e atender às demais 
condicionantes contidas na mesma;
e) Executar a terraplanagem, de acordo com o Alvará de 
Terraplenagem, emitido pela SEDUR, ou Inexigibilidade 
deste;
f) Executar o projeto de manejo de águas pluviais 
aprovado junto ao processo de Alvará de Construção do 
empreendimento;
g) Em caso de implantação de fossas sépticas, durante a 
fase de obras, desativá-las após o seu uso.

VIII – Quanto à compensação à comunidade local:
a) Promover, sempre que possível, o acesso aos postos de 
trabalho que serão gerados pelo empreendimento, para a 
população da vizinhança, seja durante a fase de obras, 
seja ao longo da sua operação.

IX – Quanto aos impactos recorrentes em fase de 
obras: 
a) Reservar área interna do empreendimento, no ambiente 
das obras, para as operações de carga/descarga, bem 
como para o armazenamento de materiais, sendo proibida 
a utilização da via pública para estes fins;
b) Atender às normas técnicas de construção civil e de 
segurança, saúde e meio ambiente, para execução das 
obras;
c) Manter, durante a execução de qualquer natureza, os 
passeios e o leito carroçável das vias permanentemente 
desobstruídos, e em perfeito estado de limpeza, no trecho 
compreendido pelas obras;
d) Utilizar-se do molhamento de brita, do pavimento e dos 
pneus dos caminhões com carro pipa, ao sair do canteiro 
de obras, e utilizar telas, para diminuir os problemas que 
afetam a qualidade do ar; 
e) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 
f) Reduzir a velocidade de trânsito dos caminhões e 
veículos de grande porte, nas ruas do entorno do 
empreendimento;
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g) Recuperar vias, ciclovias e calçadas danificadas, 
decorrentes da execução das obras, nos limites do 
empreendimento. 

X – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:
a) Respeitar os parâmetros urbanísticos exigidos pelo 
Município de Camaçari, aprovados no processo de Alvará 
de Construção;  
b) Executar projeto adequado das redes de drenagem e 
coleta de águas pluviais, e das ligações para as redes de 
água e esgoto sanitário, seguindo recomendações das 
normas técnicas vigentes, respeitando o sistema de 
canais naturais de drenagem.

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedadas construção, ampliação, e alteração do 
projeto aprovado, sem prévia e indispensável aprovação 
dos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES
I - A COMPROMISSADA, por si, e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a:
a)  Executar as medidas estabelecidas neste Instrumento 
e comprová-las até  a conclusão da implantação do 
e m p r e e n d i m e n t o ,  c o n f i g u r a n d o - s e  c o m o  
condicionantes à emissão do Alvará de Habite-se, no 
prazo de 02 (dois) anos;
b) Concluir a infraestrutura das vias de acesso, inseridas 
na área do empreendimento, como condição para 
liberação do alvará de habite-se;
c) Responsabilizar-se financeiramente pelas ações 
necessárias para o   atendimento das medidas sob a sua 
responsabilidade, decorrentes deste Termo. 

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Colocar à disposição da COMPROMISSADA todas as 
informações necessárias para a execução das obrigações 
estabelecidas neste Termo; 
b) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
c) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento deste Termo e da legislação vigente;
d) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo, e na Legislação Vigente.

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES
A inobservância de quaisquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará a 
COMPROMISSADA, às multas e sanções previstas em lei 
e às demais cominações legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari, Estado 
da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Termo.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas que também o 

subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos.

Camaçari, 20 de fevereiro de 2017.

JULIANA FRANCA PAES
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

EDUARDO CARVALHO PINTO 
Rep. da GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Testemunhas: 

1. 

2.  

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 
VINHANÇA – EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 
CONDOMÍNIO URBANÍSTICO NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
14.109.763/0001-80, neste ato representado pelo Sra. 
J U L I A N A F R A N C A PA E S ,  S e c r e t á r i a  d e  
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, conforme 
competência delegada pelo Decreto Municipal de 02 de 
janeiro de 2017, doravante denominado MUNICÍPIO, e a 
empresa SBE SERGIO BASTOS ENGENHARIA LTDA., 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 
02.240.105/0001-43, com sede na Avenida Luis Viana 
Filho, n.6462, Edifício Manhattan Square, sala 1012, 
Paralela, Salvador - Bahia, CEP 41730-101, neste ato 
representada pelo Sr. Sérgio Gomes Bastos, brasileiro, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 
1.022.661 SSP-BA, inscrito no CPF sob nº 146.250.755-
72, conforme Carteira Nacional de Habilitação, doravante 
denominado COMPROMISSADA, tendo em vista o 
c o n s t a n t e  n o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
03398.22.09.151.2016, de 24 de novembro de 2016, 
resolvem firmar este Termo de Acordo e Compromisso, 
para fins de  aprovação do Estudo de Impacto de 
Vizinhança – EIV, do empreendimento do tipo 
Urbanização Integrada, de acordo com as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Este Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto 
estabelecer condicionantes como medidas mitigadoras 
dos impactos produzidos pela implantação do 
empreendimento do tipo Condomínio Urbanístico, para 
fins de aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança – 
EIV, com fundamento no art. 145 da Lei Complementar nº 
913/2008, que instituiu o Código Urbanístico e Ambiental 
do Município de Camaçari.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: Acesso pela Av. Principal de Itacimirim, 
Distrito Monte Gordo, Camaçari-BA e inserido na 
Macrozona Urbana de Itacimirim, MG.ZU.4, Zona de 
Expansão Controlada – ZEC-2, conforme Lei Municipal nº 
866, de 11 de janeiro de 2008. O terreno possui área total 
de 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados). A área 
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construída total será de 2.993,46m²; a área ocupada de 
1.714,85m²; a área permeável de 3.017,13m²; e a área 
verde de uso comum/lazer será de 1.248,14m².

II – Características gerais do empreendimento: O 
empreendimento destina-se a implantação de um village 
composto por 42 lotes residenciais, distribuídas em 02 
blocos com 02 pavimentos cada, 50 vagas de 
estacionamento, guarita, central de gás, casa de lixo, área 
de lazer de uso comum, com sanitários, piscina, bar e 
churrasqueira.

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS
Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, compensar 
os impactos negativos decorrentes da implantação do 
empreendimento, deverá a COMPROMISSADA:

I – Quanto ao abastecimento de água:
I. Obter outorga emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (INEMA), do Estado da Bahia, para a 
utilização de poços artesianos ou fontes naturais, caso a 
ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Orla 
Norte de Camaçari (SAA Jordão) não ocorra até o início da 
operação do empreendimento, conforme Carta de 
Viabilidade expedida pela EMBASA nº 239VT/16-MA, de 
03 de outubro de 2016;
II. Implantar equipamentos no empreendimento que visem 
a redução do consumo de água, com o objetivo de 
contribuir para a sustentabilidade ambiental local.

II – Quanto ao esgotamento sanitário:
a) Deverá ser construída uma rede coletora tipo separador 
absoluto com o encaminhamento direcionado para um dos 
dois poços de visita existentes na área de localização do 
empreendimento. O projeto deverá receber orientação 
técnica da EMBASA e atender às exigências contidas na 
Carta de Viabilidade nº 239VT/16-MA, de 03 de outubro de 
2016, expedida pela concessionária.

III – Quanto à energia elétrica:
a) Atender ao estabelecido pela COELBA na Carta de 
Viabilidade nº 184/CAMT/VIAB/2016, de 09 de setembro 
de 2016.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:
2.1.1 Dar destino ambientalmente adequado aos 
Resíduos da Construção Civil (RCC), não dispondo em 
áreas de "bota-fora", encostas, corpos d'água, lotes 
vagos, passeios, vias públicas, áreas não licenciadas ou 
protegidas por lei, conforme a Resolução CONAMA nº 
307, de 05 de julho de 2002;
2.1.1 Solicitar caixa estacionária da LIMPEC, em caso 
de grande volume de entulho para o descarte, durante a 
fase de obras; 
2.1.1 Man te r  a  h ig ien i zação  ro t i ne i ra  dos  
acondicionadores de resíduos sólidos; 
2.1.1 Implantar placas informativas e educativas ao 
longo do empreendimento, referentes a não disposição 
inadequada de resíduos sólidos;
2.1.1 Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes 
na Lei nº 973/2009 e Lei Complementar nº 913/2008, 
ambas municipais, no que se refere à gestão de resíduos;
2.1.1 Seguir as recomendações constantes no Atestado 
de Viabilidade n. 037/2016 expedido pela LIMPEC;
2.1.1 Informar à LIMPEC, quando da conclusão da 
obra, para anuência e inclusão do empreendimento no 
roteiro regular de coleta do Município.

V – Quanto à Poluição Sonora:
a) Atender aos padrões de intensidade de som, durante a 
realização de atividades geradoras de ruído, em níveis 
adequados à legislação local, com a utilização de 
equipamentos de controle do ruído, inclusive durante o 
período das obras;
b) Seguir todas as diretrizes aplicáveis, constantes no 
Código de Polícia Administrativa do Município de 
Camaçari, Lei Municipal nº 1120/2010 – nos aspectos 
relativos à poluição sonora;

c) Realizar as atividades geradoras de ruído durante as 
obras com limites acima de 70 dB, nas seguintes 
condições, estabelecidas nos §1º e §2º, do Artigo 91 do 
Código de Polícia Administrativa:

I. Atividades não passíveis de confinamento: 90 
dB, permitidas somente de segunda à sexta-feira, no 
período das 8:00 às 18:00.

II.Atividades passíveis de confinamento: 70 dB, 
somente de segunda à sexta-feira, no período das 8:00 às 
18:00 e 60 dB, somente de segunda à sexta-feira, no 
período das 18:00 às 07:59.

III. Quando os sons e ruídos forem causados por 
máquinas, motores, compressores ou geradores 
estacionários, os níveis máximos são de 55 dB (cinqüenta 
e cinco decibéis), no período compreendido entre 7:00h e 
18:00h e 50 dB (cinqüenta decibéis), no período 
compreendido entre 18:00h e 7:00h.

d) Promover o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI's) para os operários da obra;

e) Desenvolver e implementar programa de 
monitoramento de ruídos, com ênfase nos níveis de 
interferência de ruído aos operários e à vizinhança.

VI – Quanto à mobilidade e acessibilidade:
a) Construir o canteiro de obras de tal forma que torne 
remota a ocorrência de acidentes de trânsito em seu 
interior, implantando-se a sinalização regulamentar nos 
acessos, sobretudo advertindo quanto ao tráfego de 
veículos de transporte de cargas e orientar, também, as 
passagens específicas para pedestres e ciclistas, tal como 
a área própria para armazenamento de materiais 
destinados à construção e operações de carga e 
descarga, o que deverá ser feito dentro dos limites do 
canteiro de obras, durante o dia – à luz do sol – para 
completa segurança;
b) Implantar uma sinalização regulamentar nas vias 
públicas adjacentes ao local da obra, num raio mínimo de 
100 (cem) metros;
c) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de 
veículos e pedestres nas vias públicas; 
d) Transportar o material destinado às obras em veículos 
que não excedam à capacidade de 15t (quinze toneladas), 
evitando-se caminhões tipo carretas, caminhões e/ou 
caçambas articulados, prevenindo-se, desta forma, 
ocorrências danosas às pistas locais, as quais não 
oferecem espaço suficiente para manobras confortáveis, 
nem para estacionamentos; 
e) Promover e garantir a conservação das vias públicas 
existentes no entorno e a respectiva sinalização voltada 
para a prevenção de acidentes;
f) Atender às normativas contidas na NBR 9050/2015, 
assegurando a acessibilidade de pessoas com mobilidade 
reduzida ao empreendimento, inclusive evitando 
obstáculos que possam limitar o acesso destas nas 
calçadas e passeios internos e externos;

PÁGINA 38 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 718 - de 26 de Março a 1º de Abril de  2017 - 



g) Adotar trajeto acessível dos pedestres ao abrigo de 
ônibus mais próximo;
h) Atender as demais recomendações contidas na Carta 
de Viabilidade da Superintendência de Trânsito e 
Transporte – STT (Ofício GABIS) nº 604/2016, de 09 de 
setembro de 2016.

VII – Quanto ao meio natural:
a) Implantar projeto paisagístico do empreendimento nas 
áreas de lazer e acesso ao loteamento aproveitando 
espécimes nativas;
b) Preservar o meio ambiente, e evitar riscos à saúde e à 
segurança das pessoas;
c) Utilizar substância mineral (areia, argila, arenoso, brita 
etc), para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas;
d) Executar a Supressão de Vegetação, conforme 
autorização concedida pela SEDUR, e atender as demais 
condicionantes contidas na mesma;
e) Executar o projeto de manejo de águas pluviais 
aprovado junto ao processo de Alvará de Construção do 
empreendimento;
f) Em caso de implantação de fossas sépticas, durante a 
fase de obras, desativá-las após o seu uso;
g) Atender às demais exigências constantes no Ofício de 
Inexigibilidade de Licença Ambiental, solicitada desde a 
Análise de Orientação Prévia n. 042/2016, de 08 de agosto 
de 2016.

VIII – Quanto à compensação à comunidade local:
a) Promover, sempre que possível, o acesso aos postos de 
trabalho que serão gerados pelo empreendimento, para a 
população da vizinhança, seja durante a fase de obras, 
seja ao longo da sua operação.

IX – Quanto aos impactos recorrentes em fase de 
obras:
a) Promover um bom relacionamento com as associações 
de moradores existentes na área de influência do 
empreendimento disponibilizando, sempre que 
necessário, as informações solicitadas ao empreendedor;
b) Reservar a área interna do terreno no ambiente das 
obras para as operações de carga/descarga, bem como 
para o armazenamento de materiais, sendo proibida a 
utilização da via pública para estes fins;
c) Atender às normas técnicas de construção civil e de 
segurança, saúde e meio ambiente para execução das 
obras;
d) Manter, durante a execução de qualquer natureza, os 
passeios e o leito carroçável das vias permanentemente 
desobstruídos, e em perfeito estado de limpeza, no trecho 
compreendido pelas obras;
e) Utilizar-se do molhamento de brita, do pavimento e dos 
pneus dos caminhões com carro-pipa, ao sair do canteiro 
de obras, e utilizar telas, para diminuir os problemas que 
afetam a qualidade do ar; 
f) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 
g) Reduzir a velocidade de trânsito dos caminhões e 
veículos de grande porte nas ruas do entorno do 
empreendimento, durante a fase de obras;
h) Recuperar vias públicas, ciclovias e calçadas externas 
por ventura danificadas decorrentes da execução das 
obras do empreendimento;
i) Apresentar o certificado de destinação final de 
resíduos da construção civil.

X – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:
2.1.1 Respeitar os parâmetros urbanísticos exigidos e 

os pareceres técnicos emitidos pelo Município de 
Camaçari, aprovados no processo de Alvará de 
Construção;  
2.1.1 Executar projeto adequado das redes de 
drenagem e coleta de águas pluviais, e das ligações para 
as redes de água e esgoto sanitário, seguindo 
recomendações das normas técnicas vigentes, 
respeitando o sistema de canais naturais de drenagem;
2.1.1 Realizar, às suas custas todas as obras de 
terraplenagem, meio fio, rede de energia elétrica e 
iluminação pública, sistema de abastecimento de água 
potável, pavimentação, sistema de esgotamento sanitário, 
drenagem, arborização e demarcação das parcelas, 
quadras e logradouros, colocação de placa indicativa das 
vias, unidades e áreas comuns, além da manutenção de 
toda a estrutura física e infraestrutura instalada no 
condomínio, de acordo com os respectivos projetos 
aprovados;
2.1.1 Evitar a segregação espacial da cidade; 
assegurar a integração do empreendimento ao seu 
entorno e obedecer às exigências de implantação e/ou 
melhoria de vias integradas à estrutura urbanística 
existente fora da poligonal do empreendimento;
2.1.1 Respeitar o limite de gabarito aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari para a área aonde o 
empreendimento será executado, não interferindo 
significativamente na paisagem; 
2.1.1 Executar as obras de forma segura, a fim de evitar 
danos às redes de infraestrutura urbana, estruturas 
públicas e bens de terceiros;
2.1.1 É obrigatório o fechamento dos terrenos não 
edificados e, no caso de construção de muros, é 
necessária a prévia autorização dos órgãos competentes.

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedadas construção, ampliação, e alteração do 
projeto aprovado, sem prévia e indispensável aprovação 
dos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES
I - A COMPROMISSADA, por si, e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a:

a) Executar as medidas estabelecidas neste Instrumento e 
comprová-las até a conclusão da implantação do 
empreendimento, configurando-se como condicionantes à 
emissão do Alvará de Habite-se, no prazo de 02 (dois) 
anos;
b) Responsabilizar-se financeiramente pelas ações 
necessárias para o atendimento das medidas sob a sua 
responsabilidade, decorrentes deste Termo. 

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Colocar à disposição da COMPROMISSADA todas as 
informações necessárias para a execução das obrigações 
estabelecidas neste Termo;
b) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
c) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento deste Termo e da legislação vigente;
d) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo, e na Legislação Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES
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A inobservância de quaisquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará a 
COMPROMISSADA, às multas e sanções previstas em lei 
e às demais cominações legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari, Estado 
da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Termo.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas que também o 
subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos.

Camaçari, 10  de março de 2017.

JULIANA FRANCA PAES
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

do Município de Camaçari

SÉRGIO GOMES BASTOS
Rep. da SBE Sergio Bastos Engenharia Ltda.

Testemunhas: 

1.

2.  

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 
VINHANÇA – EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 
URBANIZAÇÃO INTEGRADA DENOMINADO 
RESIDENCIAL PRIVILEGE PREMIUM (ABRANTES 
PREMIUM I)  NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
14.109.763/0001-80, neste ato representado pelo Sr. 
J U L I A N A F R A N C A PA E S ,  S e c r e t á r i a  d e  
Desenvolvimento Urbano, conforme competência 
delegada pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2017, 
doravante denominado MUNICÍPIO, e a empresa TENDA 
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 09.625.762/0003-10, 
com sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 4009, 
Lojas C/D, Edf. Empire Center, Brotas, Salvador - Bahia, 
CEP 41.185-420, neste ato representada pelas Sra. ANA 
CAROLINA SOUZA BEZERRA, brasileira, divorciada, 
arquiteta, portador da Carteira de Identidade nº 
05.666.514-83 SSP-BA, inscrito no CPF sob nº 
905.434.245-53, e NATACHA AMORIM CASTOR, 
brasileira, solteira, advogada, portadora da OAB/BA nº 
8 3 3 . 9 7 1 . 6 7 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
COMPROMISSADA, tendo em vista o constante no 
Processo Administrativo nº 02477.22.09.151.2016, de 
30 de agosto de 2016, resolvem firmar este Termo de 
Acordo e Compromisso, para fins de  aprovação do 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, do 
empreendimento do tipo Urbanização Integrada, de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto 
estabelecer condicionantes como medidas mitigadoras 
dos impactos produzidos pela implantação do 
empreendimento do tipo Urbanização Integrada, para fins 
de aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, 
com fundamento no art. 145 da Lei Complementar nº 
913/2008, que instituiu o Código Urbanístico e Ambiental 
do Município de Camaçari.  

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: Acesso principal pela rua lateral à Rua 
Lagoa Branca, Camaçari-BA, Macrozona Urbana de 
Abrantes, AB.ZU.2, Zona de Expansão Prioritária - ZEP 3, 
conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O 
terreno possui área total de 19.499,09m² (dezenove mil 
quatrocentos e noventa e nove metros e nove decímetros 
quadrados), sendo que a área construída será de 
12.971,98m², a área ocupada de 3.571,03m², área 
permeável correspondente a 8.952,45m², área verde e 
lazer de 1.586,32m², área de sistema viário interno (ruas e 
passeios) de 4.211,01m² e estacionamento com 303 
vagas. 

II – Características gerais do empreendimento: O 
empreendimento é composto por 288 unidades 
residenciais do tipo apartamento, distribuídas em 18 torres 
com 04 pavimentos, área de lazer, salão de festas, parque 
infantil, redário, churrasqueira, espaços destinados à 
equ ipamentos  condomin ia i s  como por ta r ia ,  
administração, depósito de lixo e Estação de Tratamento 
de Esgoto.

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS

Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, compensar 
os impactos negativos decorrentes da implantação do 
empreendimento, deverá a COMPROMISSADA:

I – Quanto ao abastecimento de água:

a) Obter outorga emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (INEMA), do Estado da Bahia, para a 
utilização de poços artesianos ou fontes naturais, caso a 
ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 
Machadinho Sul não ocorra até o início da operação do 
empreendimento, conforme Cartas de Viabilidade 
expedidas pela EMBASA nº 252VT/15-MA, de 09 de 
outubro de 2015, e nº 101VT/16-MA, de 09 de maio de 
2016;
b) Implantar equipamentos no empreendimento que visem 
a redução do consumo de água, com o objetivo de 
contribuir para a sustentabilidade ambiental local.

II – Quanto ao esgotamento sanitário:

a) Deverá ser projetado e executado um sistema próprio, 
constituído de rede coletora tipo separador absoluto, 
dotado de “Estação de Tratamento Centralizada”, que 
atenda às exigências contidas no parecer do INEMA no 
que se refere aos padrões de lançamento e corpo receptor, 
conforme a Carta de Viabilidade da EMBASA nº 
252VT/15-MA, de 09 de outubro de 2015.

III – Quanto à energia elétrica:
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c) Atender ao estabelecido pela COELBA na Carta de 
Viabilidade nº 123/CAMT/2016, de 17 de junho de 2016.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:

a) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil (PGRCC), para a fase de 
implantação, possibilitando o correto gerenciamento dos 
resíduos de construção civil: identificar, acondicionar, 
armazenar e transportar os resíduos para o destino final, 
conforme a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 
2002;
b) Dar destino ambientalmente adequado aos Resíduos 
da Construção Civil (RCC), evitando dispor em áreas de 
"bota-fora", encostas, corpos d'água, passeios, vias 
públicas, áreas não licenciadas ou protegidas por lei;
c) Solicitar caixa estacionária da LIMPEC, em caso de 
grande volume de entulho para o descarte, durante a fase 
de obras; 
d) Garantir, na fase de operação do empreendimento, a 
solução para o armazenamento dos resíduos sólidos 
urbanos, em área de fácil acesso para a coleta pela 
LIMPEC, conforme projeto aprovado do empreendimento;
e) Utilizar acondicionadores dos resíduos sólidos com 
tampa, disponibilizando modelos para a coleta seletiva;
f) Encaminhar os resíduos recicláveis, segregados 
regularmente, para cooperativas de reciclagem ou 
catadores locais, desde que existentes; 
g) Manter a higienização rotineira dos acondicionadores 
de resíduos sólidos; 
h) Implantar placas informativas e educativas ao longo do 
empreendimento, referentes a não disposição inadequada 
de resíduos sólidos;
i) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes na Lei 
nº 973/2009 e Lei Complementar nº 913/2008, ambas 
municipais, no que se refere à gestão de resíduos;
j) Seguir as recomendações constantes no Atestado de 
Viabilidade n. 029/2016 expedido pela LIMPEC;
l) Informar à LIMPEC, quando da conclusão da obra, para 
anuência e inclusão do empreendimento no roteiro regular 
de coleta do Município.

V – Quanto à Poluição Sonora:

a) Atender aos padrões de intensidade de som, durante a 
realização de atividades geradoras de ruído, em níveis 
adequados à legislação local, com a utilização de 
equipamentos de controle do ruído, inclusive durante o 
período das obras;
b) Seguir todas as diretrizes aplicáveis, constantes no 
Código de Polícia Administrativa do Município de 
Camaçari, Lei Municipal nº 1120/2010 – nos aspectos 
relativos à poluição sonora;

c) Realizar as atividades geradoras de ruído durante as 
obras com limites acima de 70 dB, nas seguintes 
condições, estabelecidas nos §1º e §2º, do Artigo 91 do 
Código de Polícia Administrativa:

I.   Atividades não passíveis de confinamento: 90 
dB, permitidas somente de segunda à sexta-feira, no 
período das 8:00 às 18:00.

II. Atividades passíveis de confinamento: 70 dB, 
somente de segunda à sexta-feira, no período das 8:00 às 
18:00 e 60 dB, somente de segunda à sexta-feira, no 
período das 18:00 às 07:59.

III. Quando os sons e ruídos forem causados por 

máquinas, motores, compressores ou geradores 
estacionários, os níveis máximos são de 55 dB (cinqüenta 
e cinco decibéis), no período compreendido entre 7:00h e 
18:00h e 50 dB (cinqüenta decibéis), no período 
compreendido entre 18:00h e 7:00h.

d) Promover o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI's) para os operários da obra;

e) Desenvolver e implementar programa de 
monitoramento de ruídos, com ênfase nos níveis de 
interferência de ruído aos operários e à vizinhança.

VI – Quanto à mobilidade e acessibilidade:

a) Construir o canteiro de obras de tal forma que torne 
remota a ocorrência de acidentes de trânsito em seu 
interior, implantando-se a sinalização regulamentar nos 
acessos, sobretudo advertindo quanto ao tráfego de 
veículos de transporte de cargas e orientar, também, as 
passagens específicas para pedestres e ciclistas, tal como 
a área própria para armazenamento de materiais 
destinados à construção e operações de carga e 
descarga, o que deverá ser feito dentro dos limites do 
canteiro de obras, durante o dia – à luz do sol – para 
completa segurança;
b) Implantar uma sinalização regulamentar nas vias 
públicas adjacentes ao local da obra, num raio mínimo de 
100 (cem) metros;
c) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de 
veículos e pedestres nas vias públicas; 
d) Transportar o material destinado às obras em veículos 
que não excedam à capacidade de 15t (treze toneladas), 
evitando-se caminhões tipo carretas, caminhões e/ou 
caçambas articulados, prevenindo-se, desta forma, 
ocorrências danosas às pistas locais, as quais não 
oferecem espaço suficiente para manobras confortáveis, 
nem para estacionamentos; 
e) Promover e garantir a conservação das vias públicas e 
a respectiva sinalização voltada para a prevenção de 
acidentes;
f) Atender às normativas contidas na NBR 9050/2015, 
assegurando a acessibilidade de pessoas com mobilidade 
reduzida ao empreendimento, inclusive evitando 
obstáculos que possam limitar o acesso destas nas 
calçadas e passeios internos e externos;
g) Realizar melhorias no sistema viário do entorno do 
empreendimento, especialmente a via de servidão pública 
de acesso ao empreendimento e na Rua Lagoa Branca até 
a via marginal da BA-099, que deverá ser requalificada, 
executado os serviços de infraestrutura (pavimentação, 
passeio, drenagem) observando as normas brasileiras de 
acessibilidade;
h) Adotar trajeto acessível dos pedestres ao abrigo de 
ônibus mais próximo;
i) Atender as demais recomendações contidas na Carta de 
Viabilidade da Superintendência de Trânsito e Transporte 
– STT (Ofício GABIS) nº 550/2016, de 12 de agosto de 
2016, e no Relatório de Análise Técnica emitido pela 
Comissão Especial de Mobilidade Urbana – CEMU.

VII – Quanto ao meio natural:

a) Implantar e manter atualizado até a conclusão da obra o 
Programa de Gerenciamento de Resíduo Sólido da 
Construção Civil e Programa de Educação Ambiental;
b) Implantar projeto paisagístico do empreendimento nas 
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áreas de lazer e acesso ao condomínio aproveitando 
espécimes nativas;
c) Preservar o meio ambiente, e evitar riscos à saúde e à 
segurança das pessoas;
c) Utilizar substância mineral (areia, argila, arenoso, brita 
etc), para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas;
e) Executar a supressão de vegetação, conforme 
autorização concedida pela SEDUR, e atender as demais 
condicionantes contidas na mesma;
f) Executar a terraplanagem, de acordo com o Alvará de 
Terraplenagem, emitido pela SEDUR;
g) Executar o projeto de manejo de águas pluviais 
aprovado junto ao processo de Alvará de Construção do 
empreendimento;
h) Em caso de implantação de fossas sépticas, durante a 
fase de obras, desativá-las após o seu uso;
i) Atender às demais exigências constantes no documento 
de Licença Ambiental, solicitada desde a Análise de 
Orientação Prévia n. 028/2016, de 10 de junho de 2016;

VIII – Quanto à compensação à comunidade local:

a) Promover, sempre que possível, o acesso aos postos de 
trabalho que serão gerados pelo empreendimento, para a 
população da vizinhança, seja durante a fase de obras, 
seja ao longo da sua operação.

IX – Quanto aos impactos recorrentes em fase de 
obras: 

a) Promover um bom relacionamento com as associações 
de moradores existentes na área de influência do 
empreendimento disponibilizando, sempre que 
necessário, as informações solicitadas ao empreendedor;
b) Reservar a área interna do terreno no ambiente das 
obras para as operações de carga/descarga, bem como 
para o armazenamento de materiais, sendo proibida a 
utilização da via pública para estes fins;
c) Atender às normas técnicas de construção civil e de 
segurança, saúde e meio ambiente para execução das 
obras;
d) Manter, durante a execução de qualquer natureza, os 
passeios e o leito carroçável das vias permanentemente 
desobstruídos, e em perfeito estado de limpeza, no trecho 
compreendido pelas obras;
e) Utilizar-se do molhamento de brita, do pavimento e dos 
pneus dos caminhões com carro pipa, ao sair do canteiro 
de obras, e utilizar telas, para diminuir os problemas que 
afetam a qualidade do ar; 
f) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 
g) Reduzir a velocidade de trânsito dos caminhões e 
veículos de grande porte nas ruas do entorno do 
empreendimento, durante a fase de obras;
h) Recuperar vias, ciclovias e calçadas danificadas, 
decorrentes da execução das obras, nos limites do 
empreendimento; 
i) Apresentar o certificado de destinação final dos resíduos 
da construção civil.

X – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:

2.1.1 Respeitar os parâmetros urbanísticos exigidos 
pelo Município de Camaçari, aprovados no processo de 
Alvará de Construção;  
2.1.1 Executar projeto adequado das redes de 
drenagem e coleta de águas pluviais, e das ligações para 
as redes de água e esgoto sanitário, seguindo 

recomendações das normas técnicas vigentes, 
respeitando o sistema de canais naturais de drenagem;
2.1.1 Realizar, às suas custas todas as obras de 
terraplenagem, meio-fio, rede de energia elétrica e 
iluminação pública, sistema de abastecimento de água 
potável, pavimentação, sistema de esgotamento sanitário, 
drenagem, arborização e demarcação das parcelas, 
quadras e logradouros, colocação de placa indicativa das 
vias, unidades e áreas comuns, além da manutenção de 
toda a estrutura física e infraestrutura instalada no 
condomínio;
2.1.1 Evitar a segregação espacial da cidade; 
assegurar a integração do empreendimento ao seu 
entorno e obedecer às exigências de implantação de vias 
periféricas integradas à estrutura urbanística e fora da 
poligonal do empreendimento;
2.1.1 Respeitar o limite de gabarito exigido pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari para a área aonde o 
empreendimento será executado, não interferindo 
significativamente na paisagem; 
2.1.1 Executar as obras de forma segura, a fim de evitar 
danos às redes de infraestrutura urbana, estruturas 
públicas e bens de terceiros;
2.1.1 É obrigatório o fechamento dos terrenos não 
edificados e, no caso de construção de muros, é 
necessária a prévia autorização dos órgãos competentes.

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Ficam vedadas construção, ampliação, e alteração do 
projeto aprovado, sem prévia e indispensável aprovação 
dos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I - A COMPROMISSADA, por si, e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a:
2.1.1 Executar as medidas estabelecidas neste 
Instrumento e comprová-las até a conc lusão da 
implantação do empreendimento, configurando-se como 
condicionantes à emissão do Alvará de Habite-se, no 
prazo de 02 (dois) anos;
2.1.1 Executar e concluir as melhorias das vias de 
acesso ao empreendimento, como condição para 
liberação do alvará de habite-se;
2.1.1 Responsabilizar-se financeiramente pelas ações 
necessárias para o atendimento das medidas sob 
a sua responsabilidade, decorrentes deste Termo. 

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
III. Colocar à disposição da COMPROMISSADA todas as 
informações necessárias para a execução das obrigações 
estabelecidas neste Termo; 
IV. Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
V. Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento deste Termo e da legislação vigente;
VI. Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo, e na Legislação Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES
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A inobservância de quaisquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará a 
COMPROMISSADA, às multas e sanções previstas em lei 
e às demais cominações legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari, Estado 
da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Termo.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas que também o 
subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos

Camaçari, 10 de março  de 2017.

JULIANA FRANCA PAES
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

do  Município de Camaçari

ANA CAROLINA SOUZA BEZERRA
Rep. da Tenda Negócios Imobiliários S.A.

NATACHA AMORIM CASTOR
Rep. Da Tenda Negócios Imobiliários S.A

Testemunhas: 

1.

2.  

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 
VINHANÇA – EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 
URBANIZAÇÃO INTEGRADA DENOMINADO 
RESIDENCIAL MORADA PREMIUM (ABRANTES 
PREMIUM II)  NA FORMA ABAIXO:

O MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
14.109.763/0001-80, neste ato representado pela Sr. 
JUL IANA  FRANCA PAES ,  Sec re tá r i a  de  
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, conforme 
competência delegada pelo Decreto Municipal de 02 de 
janeiro de 2016, doravante denominado MUNICÍPIO, e a 
empresa TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
905.625.762/0003-10, com sede na Avenida Antônio 
Carlos Magalhães, nº 4009, Lojas C/D, Edf. Empire 
Center, Brotas, Salvador - Bahia, CEP 41.185-420, neste 
ato representada pelas Sra. Ana Carolina Souza 
Bezerra, brasileira, arquiteta, portador da Carteira de 
Identidade nº 05.666.514-83 SSP-BA, inscrito no CPF sob 
nº 905.434.245-53, e NATACHA AMORIM CASTOR, 
brasileira, solteira, advogada, portadora da OAB/BA nº 
8 3 3 . 9 7 1 . 6 7 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
COMPROMISSADA, tendo em vista o constante no 
Processo Administrativo nº 02629.22.09.151.2016, de 
13  de setembro de 2016, resolvem firmar este Termo de 

Acordo e Compromisso, para fins de  aprovação do 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, do 
empreendimento do tipo Urbanização Integrada, de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto 
estabelecer condicionantes como medidas mitigadoras 
dos impactos produzidos pela implantação do 
empreendimento do tipo Urbanização Integrada, para fins 
de aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, 
com fundamento no art. 145 da Lei Complementar nº 
913/2008, que instituiu o Código Urbanístico e Ambiental 
do Município de Camaçari.  

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: Acesso principal pela rua lateral à Rua 
Lagoa Branca, Camaçari-BA, Macrozona Urbana de 
Abrantes, AB.ZU.2, Zona de Expansão Prioritária - ZEP 3, 
conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O 
terreno possui área total de 26.815,78 m² (vinte e seis mil 
oitocentos e quinze metros e setenta e oito decímetros 
quadrados), sendo que a área construída será de 
17.262,22m², a área ocupada de 4.712,66m², área 
permeável correspondente a 11.646,62m², área verde e 
lazer de 3.241,70m², área de sistema viário interno (ruas e 
passeios) de 5.520,05m² e estacionamento com 404 
vagas. 

II – Características gerais do empreendimento: O 
empreendimento é composto por 384 unidades 
residenciais do tipo apartamento, distribuídas em 24 torres 
com 04 pavimentos, área de lazer, salão de festas, parque 
infantil, redário, churrasqueira,   espaços destinados à 
equ ipamentos  condomin ia i s  como por ta r ia ,  
administração,  depósito de lixo e Estação de Tratamento 
de Esgoto.

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS

Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, compensar 
os impactos negativos decorrentes da implantação do 
empreendimento, deverá a COMPROMISSADA:

I – Quanto ao abastecimento de água:

a) Obter outorga emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), do Estado da 
Bahia, para a utilização de poços artesianos ou fontes 
naturais, caso a ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água Machadinho Sul não ocorra 
até o início da operação do empreendimento, 
conforme Cartas de Viabilidade expedidas pela 
EMBASA nº 252VT/15-MA, de 09 de outubro de 2015, e 
nº 101VT/16-MA, de 09 de maio de 2016;

b) Implantar equipamentos no empreendimento que 
visem a redução do consumo de água, com o objetivo 
de contribuir para a sustentabilidade ambiental local.

II – Quanto ao esgotamento sanitário:

a) Deverá ser projetado e executado um sistema 
próprio, constituído de rede coletora tipo separador 
absoluto, dotado de “Estação de Tratamento 

PÁGINA 43PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº  718 - de 26 de Março a 1º de Abril de  2017 - 



Centralizada”, que atenda às exigências contidas no 
parecer do INEMA no que se refere aos padrões de 
lançamento e corpo receptor, conforme a Carta de 
Viabilidade da EMBASA nº 252VT/15-MA, de 09 de 
outubro de 2015.

III – Quanto à energia elétrica:

a) Atender ao estabelecido pela COELBA na Carta de 
Viabilidade nº 124/CAMT/2016, de 17 de junho de 2016.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:

a) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil (PGRCC), para a fase de 
implantação, possibilitando o correto gerenciamento 
dos resíduos de construção civil: identificar, 
acondicionar, armazenar e transportar os resíduos 
para o destino final, conforme a Resolução CONAMA 
nº 307, de 05 de julho de 2002;
b) Dar destino ambientalmente adequado aos 
Resíduos da Construção Civil (RCC), evitando dispor 
em áreas de "bota-fora", encostas, corpos d'água, 
passeios, vias públicas, áreas não licenciadas ou 
protegidas por lei;
c) Solicitar caixa estacionária da LIMPEC, em caso de 
grande volume de entulho para o descarte, durante a 
fase de obras; 
d) Garantir, na fase de operação do empreendimento, a 
solução para o armazenamento dos resíduos sólidos 
urbanos, em área de fácil acesso para a coleta pela 
L IMPEC,  con forme  pro je to  aprovado  do  
empreendimento;
e) Utilizar acondicionadores dos resíduos sólidos com 
tampa, disponibilizando modelos para a coleta 
seletiva;
f) Encaminhar os resíduos recicláveis, segregados 
regularmente, para cooperativas de reciclagem ou 
catadores locais, desde que existentes; 
g )  M a n t e r  a  h i g i e n i z a ç ã o  r o t i n e i r a  d o s  
acondicionadores de resíduos sólidos; 
h) Implantar placas informativas e educativas ao longo 
do empreendimento, referentes a não disposição 
inadequada de resíduos sólidos;
i) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes na 
Lei nº 973/2009 e Lei Complementar nº 913/2008, 
ambas municipais, no que se refere à gestão de 
resíduos;
j) Seguir as recomendações constantes no Atestado 
de Viabilidade n. 031/2016 expedido pela LIMPEC;
k) Informar à LIMPEC, quando da conclusão da obra, 
para anuência e inclusão do empreendimento no 
roteiro regular de coleta do Município.

V – Quanto à Poluição Sonora:

a) Atender aos padrões de intensidade de som, 
durante a realização de atividades geradoras de ruído, 
em níveis adequados à legislação local, com a 
utilização de equipamentos de controle do ruído, 
inclusive durante o período das obras;
b) Seguir todas as diretrizes aplicáveis, constantes no 
Código de Polícia Administrativa do Município de 
Camaçari, Lei Municipal nº 1120/2010 – nos aspectos 
relativos à poluição sonora;

c) Realizar as atividades geradoras de ruído durante as 
obras com limites acima de 70 dB, nas seguintes 
condições, estabelecidas nos §1º e §2º, do Artigo 91 do 

Código de Polícia Administrativa:

I.    Atividades não passíveis de confinamento: 90 
dB, permitidas somente de segunda à sexta-feira, no 
período das 8:00 às 18:00.

II. Atividades passíveis de confinamento: 70 dB, 
somente de segunda à sexta-feira, no período das 8:00 às 
18:00 e 60 dB, somente de segunda à sexta-feira, no 
período das 18:00 às 07:59.

III. Quando os sons e ruídos forem causados por 
máquinas, motores, compressores ou geradores 
estacionários, os níveis máximos são de 55 dB (cinqüenta 
e cinco decibéis), no período compreendido entre 7:00h e 
18:00h e 50 dB (cinqüenta decibéis), no período 
compreendido entre 18:00h e 7:00h.

d) Promover o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI's) para os operários da obra;

e) Desenvolver e implementar programa de 
monitoramento de ruídos, com ênfase nos níveis de 
interferência de ruído aos operários e à vizinhança.

VI – Quanto à mobilidade e acessibilidade:

a) Construir o canteiro de obras de tal forma que torne 
remota a ocorrência de acidentes de trânsito em seu 
interior, implantando-se a sinalização regulamentar 
nos acessos, sobretudo advertindo quanto ao tráfego 
de veículos de transporte de cargas e orientar, 
também, as passagens específicas para pedestres e 
ciclistas, tal como a área própria para armazenamento 
de materiais destinados à construção e operações de 
carga e descarga, o que deverá ser feito dentro dos 
limites do canteiro de obras, durante o dia – à luz do 
sol – para completa segurança;
b) Implantar uma sinalização regulamentar nas vias 
públicas adjacentes ao local da obra, num raio mínimo 
de 100 (cem) metros;
c) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de 
veículos e pedestres nas vias públicas; 
d) Transportar o material destinado às obras em 
veículos que não excedam à capacidade de 15t (treze 
toneladas), evitando-se caminhões tipo carretas, 
caminhões e/ou caçambas articulados, prevenindo-
se, desta forma, ocorrências danosas às pistas locais, 
as quais não oferecem espaço suficiente para 
manobras confortáveis, nem para estacionamentos; 
e) Promover e garantir a conservação das vias 
públicas e a respectiva sinalização voltada para a 
prevenção de acidentes;
f) Atender às normativas contidas na NBR 9050/2015, 
assegurando a acessibilidade de pessoas com 
mobilidade reduzida ao empreendimento, inclusive 
evitando obstáculos que possam limitar o acesso 
destas nas calçadas e passeios internos e externos;
g) Realizar melhorias no sistema viário do entorno do 
empreendimento, especialmente a via de servidão 
pública de acesso ao empreendimento e na Rua Lagoa 
Branca até a via marginal da BA-099, que deverá ser 
requalificada, executado os serviços de infraestrutura 
(pavimentação, passeio, drenagem) observando as 
normas brasileiras de acessibilidade;
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h) Adotar trajeto acessível dos pedestres ao abrigo de 
ônibus mais próximo;
i) Atender as demais recomendações contidas na 
Carta de Viabilidade da Superintendência de Trânsito 
e Transporte – STT (Ofício GABIS) nº 549/2016, de 12 
de agosto de 2016, e no Relatório de Análise Técnica 
emitido pela Comissão Especial de Mobilidade Urbana 
– CEMU.

VII – Quanto ao meio natural:

a) Implantar e manter atualizado até a conclusão da 
obra o Programa de Gerenciamento de Resíduo Sólido 
da Construção Civil e Programa de Educação 
Ambiental;
b) Implantar projeto paisagístico do empreendimento 
nas áreas de lazer e acesso ao condomínio 
aproveitando espécimes nativas;
c) Preservar o meio ambiente, e evitar riscos à saúde e 
à segurança das pessoas;
d) Utilizar substância mineral (areia, argila, arenoso, 
brita etc), para construção do empreendimento, 
somente proveniente de jazidas licenciadas;
e) Executar a supressão de vegetação, conforme 
autorização concedida pela SEDUR, e atender as 
demais condicionantes contidas na mesma;
f) Executar a terraplanagem, de acordo com o Alvará de 
Terraplenagem, emitido pela SEDUR;
g) Executar o projeto de manejo de águas pluviais 
aprovado junto ao processo de Alvará de Construção 
do empreendimento;
h) Em caso de implantação de fossas sépticas, 
durante a fase de obras, desativá-las após o seu uso;
i) Atender às demais exigências constantes no 
documento de Licença Ambiental, solicitada desde a 
Análise de Orientação Prévia n. 028/2016, de 10 de 
junho de 2016;

VIII – Quanto à compensação à comunidade local:

a) Promover, sempre que possível, o acesso aos 
postos de trabalho que serão gerados pelo 
empreendimento, para a população da vizinhança, 
seja durante a fase de obras, seja ao longo da sua 
operação.

IX – Quanto aos impactos recorrentes em fase de 
obras: 

a) Promover um bom relacionamento com as 
associações de moradores existentes na área de 
influência do empreendimento disponibilizando, 
sempre que necessário, as informações solicitadas ao 
empreendedor;
b) Reservar a área interna do terreno no ambiente das 
obras para as operações de carga/descarga, bem 
como para o armazenamento de materiais, sendo 
proibida a utilização da via pública para estes fins;
c) Atender às normas técnicas de construção civil e de 
segurança, saúde e meio ambiente para execução das 
obras;
d) Manter, durante a execução de qualquer natureza, 
os passeios e o leito carroçável das vias 
permanentemente desobstruídos, e em perfeito 
estado de limpeza, no trecho compreendido pelas 
obras;

e) Utilizar-se do molhamento de brita, do pavimento e 
dos pneus dos caminhões com carro pipa, ao sair do 
canteiro de obras, e utilizar telas, para diminuir os 
problemas que afetam a qualidade do ar; 
f) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 
g) Reduzir a velocidade de trânsito dos caminhões e 
veículos de grande porte nas ruas do entorno do 
empreendimento, durante a fase de obras;
h) Recuperar vias, ciclovias e calçadas danificadas, 
decorrentes da execução das obras, nos limites do 
empreendimento; 
i) Apresentar o certificado de destinação final dos 
resíduos da construção civil.

X – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:

a) Respeitar os parâmetros urbanísticos exigidos pelo 
Município de Camaçari, aprovados no processo de 
Alvará de Construção;  
b) Executar projeto adequado das redes de drenagem 
e coleta de águas pluviais, e das ligações para as 
redes de água e esgoto sanitário, seguindo 
recomendações das normas técnicas vigentes, 
respeitando o sistema de canais naturais de 
drenagem;
c) Realizar, às suas custas todas as obras de 
terraplenagem, meio-fio, rede de energia elétrica e 
iluminação pública, sistema de abastecimento de 
água potável, pavimentação, sistema de esgotamento 
sanitário, drenagem, arborização e demarcação das 
parcelas, quadras e logradouros, colocação de placa 
indicativa das vias, unidades e áreas comuns, além da 
manutenção de toda a estrutura física e infraestrutura 
instalada no condomínio;
d) Evitar a segregação espacial da cidade; assegurar a 
integração do empreendimento ao seu entorno e 
obedecer às exigências de implantação de vias 
periféricas integradas à estrutura urbanística e fora da 
poligonal do empreendimento;
e) Respeitar o limite de gabarito exigido pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari para a área aonde o 
empreendimento será executado, não interferindo 
significativamente na paisagem; 
f) Executar as obras de forma segura, a fim de evitar 
danos às redes de infraestrutura urbana, estruturas 
públicas e bens de terceiros;
g) É obrigatório o fechamento dos terrenos não 
edificados e, no caso de construção de muros, é 
necessária a prévia autorização dos órgãos 
competentes.

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Ficam vedadas construção, ampliação, e alteração do 
projeto aprovado, sem prévia e indispensável aprovação 
dos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I - A COMPROMISSADA, por si, e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a:
a) Executar as medidas estabelecidas neste 
Instrumento e comprová-las até a conclusão da 
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implantação do empreendimento, configurando-se 
como condicionantes à emissão do Alvará de Habite-
se, no prazo de 02 (dois) anos;
b) Executar e concluir as melhorias das vias de acesso 
ao empreendimento, como condição para liberação do 
alvará de habite-se;
c) Responsabilizar-se financeiramente pelas ações 
necessárias para o atendimento das medidas sob a 
sua responsabilidade, decorrentes deste Termo. 

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Colocar à disposição da COMPROMISSADA todas 
as informações necessárias para a execução das 
obrigações estabelecidas neste Termo; 
b) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
c) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento deste Termo e da legislação vigente;
d) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da 
emissão de alvará, se foram atendidas as exigências 
estabelecidas neste Termo, e na Legislação Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES

A inobservância de quaisquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará a 
COMPROMISSADA, às multas e sanções previstas em lei 
e às demais cominações legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari, Estado 
da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Termo.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas que também o 
subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos

Camaçari, 10 de março de 2017.

JULIANA FRANCA PAES
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

ANA CAROLINA SOUZA BEZERRA
Rep. da Tenda Negócios Imobiliários S.A.

NATACHA AMORIM CASTOR
Rep. Da Tenda Negócios Imobiliários S.A

Testemunhas: 

1.

2.  

PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS REFERENTES AOS 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016 E 2015

CONTEÚDO:

Relatório (Parecer) dos auditores independentes

Quadro 1- Balanço Patrimonial

Quadro 2- Demonstração do resultado

Quadro 3- Demonstração das mutações do 
patrimônio líquido

Quadro 4- Demonstração dos fluxos de caixa 

Notas explicativas às demonstrações contábeis

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos 
Administradores 
Instituto Prof. Raimundo Pinheiro
Salvador-BA

1. INTRODUÇÃO

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto 
Prof. Raimundo Pinheiro (Instituto), que compreendem os 
balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 
2015, e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos demonstrativos de 
fluxos de caixa para os exercícios findos naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas.

2. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração do Instituto é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.

3 .  RESPONSABIL IDADE DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião 
sobre essas demonstrações financeiras com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada 
com o objetivo de obter segurança de que as 

INSTITUTO PROFESSOR 
RAIMUNDO PINHEIRO
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demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os 
controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras 
do Instituto para planejar 
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos do 
Instituto.

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação 
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião 
sem ressalvas.

4. OPINIÃO SEM RESSALVA

Com base nos trabalhos realizados, na extensão 
mencionada nos parágrafos anteriores, em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto 
Prof. Raimundo Pinheiro em 31 de dezembro de 2016, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Salvador, 22 de Março de 2017.

ATIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CRC/BA 4.120/O

DENILSON BULCÃO DE MATOS
CRC/BA 15.790/O-0

                     

                                              

Notas Explicativas às Demonstrações 
Financeiras Exercício findo em 31 de 

dezembro de 2016 Em reais, 
centavos desprezados

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Professor Raimundo Pinheiro, é uma entidade 
não governamental qualificada como organização social, 
sem fins econômicos ou lucrativos, constituída em 12 de 
dezembro de 2006, tendo como objeto social desenvolver 
atividades de educação para crianças, jovens e adultos, 

apoiar e desenvolver o estudo, o ensino e a formação de 
profissionais e cidadãos.  Promover, apoiar e patrocinar 
projetos e campanhas que visem a manutenção e 
divulgação do patrimônio cultural. Promover e apoiar 
atividades de cultura, esporte e lazer, criar e gerir fundos 
para manutenção das suas atividades fins. Apoiar e 
realizar projetos voltados para o desenvolvimento da 
gestão e políticas municipais.

O Instituto Raimundo Pinheiro localiza-se a Rua do 
Telegrafo, s/n, Bairro do Natal, na cidade de Camaçari, 
Estado da Bahia.

A Prefeitura Municipal é seu principal mantenedor, através 
das secretarias de administração, cultura, educação, 
esporte e lazer. Firmado nos termos do Anexo I do Decreto 
Municipal nº 4352 de 29 de janeiro de 2007.
 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas em consonância com as diretrizes 
contábeis definidas pelas Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC), os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade (PFC),  a Lei Societária 6.404/76 e suas 
alterações 11.638/07, 11.941/09  que definem a estrutura 
patrimonial. Bem como a  Resolução CFC nº 1.409/12, 
que estabelece critérios e procedimentos específicos para 
as entidades sem finalidade de lucros.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 1. Apuração do Resultado

 Na apuração do resultado do exercício aplicou-se  o 
regime de competência. A aplicação deste implica   no 
reconhecimento  das receitas, custos e despesas, 
independente   do seu efetivo recebimento ou 
pagamento.

Nota 2. Disponibilidades 
    
 A conta caixa e equivalentes de caixa registram os valores 
de uso imediato, e recursos disponíveis em contas  
bancarias, sob a modalidade de depósitos em conta  
corrente e aplicação financeira. Apresentando em 31 de 
dezembro de 2016, os seguintes saldos:

Nota 3. Contas a Receber
  
Composto por saldo a receber dos repasses da Prefeitura 
Municipal de Camaçari através das suas secretarias  
abaixo relacionadas  relativo ao  Contrato de Gestão 
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050/2013, saldo  dos  custos a  serem ressarcidos pela 
Prefeitura Municipal  de Camaçari  e   saldo proveniente 
da receita de alugueis e espetáculos.Todos os 
recebimentos efetuados estão devidamente conciliados 
com os extratos bancários.
A provisão de créditos de liquidação duvidosa PCLD foi 
realizada  com  base no 8º Termo Aditivo do Con- trato 
de Gestão 050/2013, que reduziu o repasse relativo ao 
mês de dezembro/2016.

Nota 4. Demais Ativos Circulantes e Realizável a 
Longo Prazo

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo 
estão demonstrados pelos seus valores originais.
          

Nota 5. Imobilizado e Depreciação Acumulada

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, 
combinado com os seguintes aspectos: a depreciação  
dos bens  é  calculada pelo método  linear,de acordo com  
taxas anuais segundo  os parâmetros     
estabelecidos pela legislação tributária.

 O saldo está assim detalhado:

Nota 6.  Passivo Circulante
    
Os saldos são aqui representados por obrigações com 
fornecedores, salários, encargos, parcelamentos 
vencíveis em até 12 meses  e provisões dentro dos limites 
legais. 
  
Nota 7. Impostos e Contribuições
    
 Registra os valores correspondentes as retenções de 
Imposto de Renda, ISS e  retenções da Lei   10.833/03, 
PIS conforme determinado pela legislação vigente.
       

Nota 8. Exigível a Longo Prazo

A rubrica comporta os parcelamentos de INSS e IRRF 
consolidados em 2016 em 60 parcelas. Os saldos  
correspondem a 38 parcelas no valor aproximado  de R$ 
23.815,66 e R$ 1.635,38 respectivamente.

Nota 9. Ajustes de Exercício Anterior

Os ajustes mais representativos  registrados nesta conta, 
referem-se  a estorno de provisões de processos 
trabalhistas, em que o valor deferido pela justiça na 
sentença foi menor que o valor provisionado, notas fiscais 
de custos referentes ao ano de 2015 e estorno de dívida 
com fornecedor que através de acordo foi extinta. 

Nota 10.  Receitas

Os recursos financeiros movimentados pela entidade são 
compostos pelos repasses, doações, espetáculos, 
aluguéis, receita de aplicações financeiras e foram 
apropriados pelo regime de competência. 

Nota 11. Despesas

As despesas são  contabilizadas  segundo o regime  de 
competência,   considerando     as       respectivas      
destinações evidenciadas analiticamente no Balancete de 
Verificação.

_________________________
Ana Lucia Alves da Silveira

Diretora
CPF nº 097.345.385-00

_________________________
Jurandi Gonçalves da Luz

Contador 
CRC/BA nº 10.324/O
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HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:

 
PREGÃO Nº 173/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
- OBJETO: Registro de Preços para aquisição de dreno 
toráxico e canula endotraqueal, para atender as Unidades 
de Saúde do município DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
02/03/2017 ELIAS NATAN MORAES DIAS.

 A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:

 
PREGÃO Nº 174/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
- OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde do Município de 
Camaçari-BA DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/03/2017. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS.

. 

.

C
M

P COORDENADORIA DE 
MATERIAIS E PATRIMÔNIO 
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A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:

 
PREGÃO Nº 001/2017 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
- OBJETO: Registro de Preços para aquisição de bobina, 
para atender a Secretaria de Saúde do município DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO 07/03/2017. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS.

CONTRATO

CONTRATO N.º 020/2017. CONTRATADA: FARMACE 
INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE 
LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 183/2015 – 
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Aquisição de medicamentos 
diversos (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, 
AMPOLA COM 10ML; ÁGUA PARA INJEÇÃO, SISTEMA 
FECHADO, FRASCO COM 100ML; SOLUÇÃO DE 
CLORETO DE SÓDIO 0,9%,250ML SISTEMA FECHADO 
EM BOLSA OU FRASCO)  Lotes 03, 05 e 07. VALOR 
GLOBAL: R$ 20.480,00 vinte mil, quatrocentos e 
oitenta reais). DATA DA ASSINATURA: 24/02/2017. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 047/2017 – 
PREGÃO Nº 174/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU 
– OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde do Município de 
Camaçar i -BA  –  Lote 01 (METILFENIDATO, 
CLORIDRATO DE 10MG COMP) QUANTIDADE: 6.000; 
PREÇO UNITÁRIO: 0,92 (noventa e dois centavos); Lote 
02 (VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000 MG 
COMPRIMIDO)QUANTIDADE: 20.000 ;  PREÇO 
UNITÁRIO: 2,40 (dois reais e quarenta centavos), Lote 03 
(DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400MCG, 60 
CAPS COM PO PARA INALAÇÃO + INALADOR) 
QUANTIDADE: 100; PREÇO UNITÁRIO: 27,24 (vinte e 
sete reais e vinte e quatro centavos); Lote 05 
(LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDO)QUANTIDADE: 
16.000; PREÇO UNITÁRIO: 5,45 (cinco reais e quarenta e 
cinco centavos) PROMITENTE FORNECEDOR: 
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA.  DATA DA ASSINATURA :  06/03/2017 .  

. 

.

.

REGINALDO PAIVA DE BARROS– SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 044/2017 – 
P R E G Ã O  N º  1 7 3 / 2 0 1 6  ( P R E S E N C I A L )  –  
COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de dreno toráxico e canula endotraqueal, para 
atender as Unidades de Saúde do município. 
PROMITENTE FORNECEDOR: CORDEIRO CARAPIA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-
EPP. Lote 01 (DRENO TORÁXICO, N°. 16, EM PVC, 
ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, COM CONEXÃO, 
APIROGÊNICO, SILICONIZADO COM LINHA 
RADIOPACA, PONTA ATRAUMÁTICA OU BOLEADA, 
MULTIPERFURADO, PARA SER ACOPLADO AO 
S I S T E M A D E  D R E N A G E M  M E D I A S T I N A L ,  
ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM 
INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME 
TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA 
EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,  DATA DE 
FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE 
VALIDADE E REGISTRO NO MNISTÉRIO DA SAÚDE) 
QUANTIDADE: 800; PREÇO UNITÁRIO: R$ 7,95 (sete 
reais e noventa e cinco centavos); Lote 02 (DRENO 
TORÁXICO, N°. 32, EM PVC, ESTÉRIL, ATÓXICO, 
DESCARTÁVEL, COM CONEXÃO, ATEROGÊNICO, 
SILICONIZADO COM LINHA RADIOPACA, PONTA 
ATRAUMÁTICA OU BOLEADA, MULTIPERFURADO, 
PARA SER ACLOPADO AO SISTEMA DE DRENAGEM 
MEDIASTINAL, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO. 
EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU 
CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA 
EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR 
I M P R E S S O  D A D O S  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O ,  
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE 
ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA SAUDE). QUANTIDADE: 800; 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 8,00 (oito reais); Lote 03 (DRENO 
TORÁXICO, Nº 38, EM PVC, ESTÉRIL, ATÓXICO, 
DESCARTÁVEL, COM CONEXÃO, ATEROGÊNICO, 
SILICONIZADO COM LINHA RADIOPACA, PONTA 
ATRAUMÁTICA OU BOLEADA, MULTIPERFURADO, 
PARA SER ACLOPADO AO SISTEMA DE DRENAGEM 
MEDIASTINAL, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO. 
EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU 
CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA 
EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR 
I M P R E S S O  D A D O S  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O ,  
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE 
ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE). QUANTIDADE: 800; 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 6,17 (seis reais e dezessete 
centavos); Lote 04 (CANULA ENDOTRAQUEAL, 
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM PVC, SILICONIZADA, 
TRANSPARENTE, ATÓXICA, BALÃO DE ALTO VOLUME 
E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO, 
CUFF OPACO, PONTA ATRAUMÁTICA RETRAÍDA, 
LINHA RIDIOPACA CONTÍNUA, CURVA DE MAGLLI, 
BALÃO PILOTO E VÁLVULA, MARCAS INDICATIVAS DE 
PROFUNDIDADE PELO CORPO E CALIBRE MARCADO 
EM UM SÓ LOCAL DA CANULA, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME 
TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM 
IMPRESSÃO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE 
ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO 
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NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO 3). 
QUANTIDADE: 750; PREÇO UNITÁRIO: R$ 6,43 (seis 
reais e quarenta e três centavos); Lote 05 (CANULA 
ENDOTRAQUEAL,DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM PVC, 
SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, BALÃO 
DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR 
S E M I - M O N TA D O ,  C U F F  O PA C O ,  P O N TA 
ATRAUMÁTICA RETRAÍDA, LINHA RIDIOPACA 
CONTÍNUA, CURVA DE MAGLLI, BALÃO PILOTO E 
VÁLVULA, MARCAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE 
PELO CORPO E CALIBRE MARCADO EM UM SÓ 
LOCAL DA CANULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM 
PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, 
ABERTURA EM PÉTALA, COM IMPRESSÃO DE DADOS 
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE 
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
TAMANHO 3,5). QUANTIDADE: 1000; PREÇO 
UNITÁRIO: R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos); Lote 06 
(CANULA ENDOTRAQUEAL, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, 
ATÓXICA, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA 
PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF 
OPACO, PONTA ATRAUMÁTICA RETRAÍDA, LINHA 
RIDIOPACA CONTÍNUA, CURVA DE MAGLLI, BALÃO 
PILOTO E VÁLVULA, MARCAS INDICATIVAS DE 
PROFUNDIDADE PELO CORPO E CALIBRE MARCADO 
EM UM SÓ LOCAL DA CANULA, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME 
TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM 
IMPRESSÃO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE 
ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO 4). 
QUANTIDADE: 1000; PREÇO UNITÁRIO: R$ 6,15 (seis 
reais e quinze centavos); Lote 07 (CANULA 
ENDOTRAQUEAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM PVC, 
SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, BALÃO 
DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR 
S E M I - M O N TA D O ,  C U F F  O PA C O ,  P O N TA 
ATRAUMÁTICA RETRAÍDA, LINHA RIDIOPACA 
CONTÍNUA, CURVA DE MAGLLI, BALÃO PILOTO E 
VÁLVULA, MARCAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE 
PELO CORPO E CALIBRE MARCADO EM UM SÓ 
LOCAL DA CANULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM 
PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, 
ABERTURA EM PÉTALA, COM IMPRESSÃO DE DADOS 
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE 
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
TAMANHO 4.5). QUANTIDADE: 600; PREÇO UNITÁRIO: 
R$ 5,89 (cinco reais e oitenta e nove centavos); Lote 08 
(CANULA ENDOTRAQUEAL, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, 
ATÓXICA, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA 
PRESSÃO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF 
OPACO, PONTA ATRAUMÁTICA RETRAÍDA, LINHA 
RIDIOPACA CONTÍNUA, CURVA DE MAGLLI, BALÃO 
PILOTO E VÁLVULA, MARCAS INDICATIVAS DE 
PROFUNDIDADE PELO CORPO E CALIBRE MARCADO 
EM UM SÓ LOCAL DA CANULA, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME 
TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM 
IMPRESSÃO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE 
ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE,TAMANHO 5) .   
QUANTIDADE: 750; PREÇO UNITÁRIO: R$ 6,50 (seis 

reais e cinquenta centavos); DATA DA ASSINATURA: 
02/03/2017. REGINALDO PAIVA DE BARROS – 
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 049/2017 – 
P R E G Ã O  N º  0 0 1 / 2 0 1 7  ( P R E S E N C I A L )  –  
COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de bobina, para atender a Secretaria de Saúde 
do município. PROMITENTE FORNECEDOR: FG 
DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. 
Lote 01 (BOBINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA ELGIN 
WIND TP 3000, DIMENSÕES DE: MEDIDA DO TUBETE 
15MM DE DIAMETRO X 80MM DE COMPRIMENTO, 
MEDIDA DA BOBINA DIAMETRO EXTERNO INFERIOR 
A 55MM X 80MM DE COMPRIMENTO, COMPRIMENTO 
MÍNIMO TOTAL 30 METROS) QUANTIDADE: 4.000 UND; 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 5,80 (cinco reais e oitenta 
centavos); DATA DA ASSINATURA: 07/03/2017. 
REGINALDO PAIVA DE BARROS – SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO.

 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
DE CONTRATO E CONVÊNIO

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 058/2014. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: LIBERATÓRIO MÉDICO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS VALOIS FREIRE LTDA - 
EPP. DO OBJETO: Contratação de Pessoa jurídica 
para a prestação de Serviços de Saúde aos usuários 
do Sistema Único de Saúde – SUS na área de 
Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia (SDT) nas 
diversas especialidades, a fim de assegurar a melhor 
promoção e assistência à saúde, de forma 
complementar às atividades da rede pública 
descritos na CLAUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) 
do aludido contrato original. DO PRAZO: Fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, 
a partir de 10 de abril de 2017, passará a viger até 10 
de abril de 2018. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual 
fica estimado no valor global em R$ 1.720,085,12 
(um milhão setecentos e vinte mil,  oitenta e cinco 
reais e doze centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recurso financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
conta do projeto atividade 4119 e Elemento de 
Despesa 3390.39.00.00 fonte 91140256102020. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior 
Termo Aditivo, não modificadas por este Instrumento. 
DA ASSINATURA: 14/03/2017. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICÍPIO.0,

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 
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    PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017

CONTRATO Nº 005/2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a contratação da empresa 
RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o  Nº 07.249.276/0001-
57, com o valor global de R$ 6.600,00 (seis mil e 
seiscentos reais), conforme Processo Administrativo 
nº 009/2017, com base no Inciso II, do Artigo 24 da lei 
8.666/1993 - Modal idade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, que teve como objeto a contratação de 
empresa especializada em locação de veículo, 
visando atender as necessidades de deslocamento 
dos servidores a serviço do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal, de acordo com as 
quantidades e especificações descritas no Termo de 
Referência.

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, 27 de Março de 2017

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - 
ISSM, torna público que homologou em 27/03/2017 
os atos praticados pela Comissão Permanente de 
Licitação, quanto ao procedimento referente ao 
Processo Administrativo Nº 009/2017, adjudicando o 
objeto licitado em favor da empresa RADIAL 
TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o Nº 07.249.276/0001-57, com 
o valor global de                       R$ 6.600,00 (seis mil 
e seiscentos reais).

Camaçari, 27 de Março de 2017

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE CONTRATO E DISPENSA DE 
LICITAÇÃO DA STT

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO.Processo Administrativo nº. 027/2017. 
Dispensa n°: 007/2017. Objeto: aquisição de água 
mineral e gelo. Valor: 7.914,00 (Sete mil, novecentos 
e quatorze reais); Fundamento Legal: Art. 24, inciso II 
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
Contratado: O&M Comércio e Distribuidora de 
Bebidas Ltda. Camaçari, 10 de Março de 2017. 
ARMANDO YOKOSHIRO FILHO. Di re tor  
Superintendente.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. Processo Administrativo nº. 019/2017. 
Dispensa n°: 005/2017. Objeto: aquisição de tonner e 
cartucho. Valor: 6.434,00 (Seis mil, quatrocentos e 
trinta e quatro reais); Fundamento Legal: Art. 24, 
inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.Contratado: Ana Cristina Santos Macedo 
Conceição - ME. Camaçari, 24 de Março de 2017. 
ARMANDO YOKOSHIRO FILHO. Di re tor  
Superintendente.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 091/2017. 2° 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2016. 
Objeto: contratação de empresa especializada em 
serviços de guincho e caminhão munck para atender 
as necessidades da Superintendência de Transito e 
Transporte Público de Camaçari. Contratado: 
Simões Filho Serviços e Comércio de Auto Peças 
Ltda. Valor global: R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil 
reais). Período de vigência: 01/04/2017 até 
31/06/2017; Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores. Data: 30/03/2017. 
ARMANDO YOKOSHIRO FILHO. Di re tor  
Superintendente. 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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