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LEI N° 1512/2017
      DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017

Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social do Município crédito adicional 
especial, no valor global de R$ 47.900,00 
(quarenta e sete mil e novecentos reais), 
para os fins que especifica 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 abrir crédito adicional especial no valor de 
R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais) ao 
Orçamento da Seguridade Social em vigor, em favor da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania- 
SEDES, para atender à seguinte programação: 

Art. 2º  Os recursos disponíveis para atender a abertura 
do Crédito Adicional Especial, autorizado no artigo 1º 
desta Lei, são os provenientes de anulação parcial de 
dotações orçamentárias na forma estabelecida no art. 
43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com respaldo e 
fundamento no Art. 167, Inciso VI da Constituição 
Federal, conforme detalhamento a seguir evidenciado:

Art. 3º  Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar 
o crédito adicional especial de que trata esta lei, nos 
limites previstos do art. 7º da Lei 1.470/2016 – Lei 
Orçamentária anual 2017. 

 

 Art. 4º Autoriza o Poder Executivo a efetivar a 
inclusão e/ou alterações de grupo de despesa, 
modalidade de aplicação e fontes de recursos que 
não estejam previstos na ação especificada no artigo 
1º desta Lei. 

Art. 5º Ficam alteradas e atualizadas as Metas e 
Prioridades da Administração Municipal para 
exercício de 2017, em decorrência do crédito 
adicional especial autorizado nesta Lei.  

Art. 6º  O crédito adicional especial autorizado nesta 
Lei será consignado à estrutura de custos do Órgão 
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA- SEDES, e incorporado ao 
Quadro de Detalhamento da Despesa da Unidade 
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL.  

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

      

LEI N° 1513/2017
      DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017

Prorroga o prazo de vigência dos 
Programas de Refinanciamento Fiscal 
instituídos pelas Leis Municipais nº 1.494, 
de 27 de junho de 2017, e nº 1.503, de 02 
de outubro de 2017, 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 Ficam prorrogados os Programas de 
Refinanciamento Fiscal instituídos pelas Leis 
Municipais nº 1.494, de 27 de junho de 2017, e nº 

 

LEIS



1.503, de 02 de outubro de 2017, que passarão a ter 
vigência até o dia 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º Permanecem inalteradas as disciplinas 
dispostas nas leis referidas no artigo 1º, 
especialmente para:
a) Permitir a realização do parcelamento ou 
pagamento à vista, nas condições estabelecidas nas 
Leis nº 1.494/2017 e nº 1.503/2017, para os créditos 
tributários nelas especificados e desde que referentes 
a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 
2016;
b) Sobre os débitos tributários incluídos nos 
Programas de Refinanciamento especificados no 
caput do artigo 1º desta Lei, incidirão atualização 
monetária, multa e juros de mora, até a data da 
formalização do pedido de ingresso, além de custas 
processuais e honorários advocatícios, nos termos da 
legislação aplicável.
c) Os honorários advocatícios incidentes sobre os 
débitos tributários consolidados serão reduzidos em 
50% (cinquenta por cento) e deverão ser quitados nos 
mesmos termos do crédito tributário, especificamente 
quanto ao número de parcelas, data de vencimento, 
índice de atualização, juros e demais encargos. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PORTARIA Nº 35/2017
 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017

Institui o Fórum Municipal de Educação 
(FME) e dá outras Providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município:

Considerando o disposto na Portaria MEC n.º 1.407, 
de 14 de dezembro de 2010. 

Considerando o disposto na Lei Municipal Nº 1.415, 
de 01 de dezembro de 2015,  Art. 9º.

Considerando a necessidade de institucionalizar 
mecanismos de planejamento educacional 
participativo que garantam o diálogo como método e a 
democracia como fundamento.

Considerando ainda as deliberações da Conferência 
Municipal de Educação de 2013.

Considerando a necessidade de traduzir, no conjunto 
das ações da Secretaria Municipal de Educação, 
po l í t i cas  educac iona is  que  garan tam a  
democratização da gestão e a qualidade social da 
educação.

Considerando a competência do Município na 
coordenação da política municipal de Educação, 
articulando os diferentes níveis e sistemas e 
exercendo função normativa, redistributiva e supletiva 
em relação às demais instâncias educacionais.

RESOLVE

Art. 1º. instituir o Fórum Municipal de Educação de 
Camaçari, Bahia, entidade de caráter permanente, 
com a finalidade de coordenar as Conferências 
Municipais de Educação, acompanhar e avaliar as 
implementações de suas deliberações e promover as 
articulações necessárias entre os correspondentes 
Fóruns de Educação Estadual e Nacional.

Art. 2º. Compete ao Fórum Municipal de Educação:
I – convocar, planejar e coordenar a realização de 
conferências municipais de educação, bem como 
divulgar, as suas deliberações;
II – elaborar seu Regimento Interno, bem como o das 
Conferências Municipais de Educação;
III – acompanhar e avaliar o processo de 
implementação das deliberações das Conferências 
Municipais de Educação;
IV – zelar para que as Conferências Municipais de 
Educação estejam articuladas com as Conferências 
Estadual e Nacional de Educação;
V – planejar e organizar espaços de debates sobre a 
Política Municipal de Educação;
VI – acompanhar junto à Câmara Municipal de 
Vereadores a tramitação de projetos legislativos 
relativos à Política Municipal de Educação;
VII – acompanhar e avaliar a implementação do Plano 
Municipal de Educação (PME).

Art. 3º. O Fórum Municipal de Educação será 
integrado por membros representantes dos seguintes 
órgãos e entidades;
I. Secretaria Municipal de Educação:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Gabinete;
c) Coordenação de Educação Básica;
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d) Coordenação de Acompanhamento e Avaliação.

II. Conselho Municipais vinculados à Secretaria de 
Educação: 
a) Conselho Municipal de Educação(CME);
b) Conselho Municipal do CACS-FUNDEB;
c )  Conse lho  Mun i c i pa l  de  A l imen tação  
Escolar(CMAE).

a) Universidade do Estado da Bahia (UNEB) – 
campus Camaçari;
b) Instituto Federal da Bahia (IFBA) – campus 
Camaçari;
c) Universidade Aberta do Brasil (UAB) – polo 
Camaçari;
d) Faculdade Metropolitana de Camaçari (FAMEC).

a) Escolas Públicas Municipais;
b) Escolas Públicas Estaduais.

a) Sindicato dos Professores e Professoras da Rede 
Pública Municipal de Camaçari (SISPEC);
b) Sindicato dos Servidores Públicos do Município de 
Camaçari (SINDSEC).

VI. Representações dos Seguimentos Estudantis:
a) Ensino Fundamental;
b) Ensino Médio;
c) Ensino Técnico Profissional;
d) Ensino Superior.

VII. Representação de Pais de Estudantes.

VIII. Representações dos Movimentos Sociais 
vinculados ao contexto da Educação:
a) Creches Comunitárias;
b) Entidades de Educação Especial.

IX. Representações dos Movimentos Sociais de 
Afirmação da Diversidade:
a) Povo Cigano;
b) Grupo Gay de Camaçari – GGC;
c) Comunidades Quilombolas.

X. Representante do Poder Legislativo: 
a) Comissão Permanente de Educação, Saúde e 
Assistência Social da Câmara Municipal de 
Vereadores de Camaçari.

XI. Representantes do Sistema “S”:
a) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI);
b) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC).

XII. Representações do Sistema de Garantia dos 

III. Instituições do Ensino Superior:

IV. Representações de Gestores de Unidades 
Educacionais:

V. Entidades dos Trabalhadores em Educação:

Direitos das Crianças e dos Adolescentes:
a) 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de Camaçari 
– Ba;
b) Juizado da Infância e Juventude da Comarca de 
Camaçari – Ba;
c) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA.

XIII. Conselho Municipal da Mulher.

XIV. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
(SEDES).

§ 1º - Os representantes e seus respectivos suplentes 
serão nomeados por ato do Secretário Municipal de 
Educação, após indicação dos respectivos órgãos e 
entidades.
§ 2º – Os representantes das instituições de que trata 
este artigo, são aquelas referidas no Anexo Único da 
presente Portaria.
§ 3º - Os membros do Fórum Municipal de Educação 
poderão definir critérios para a inclusão de 
representantes de outros órgãos e entidades.

Art. 4º. A estrutura e os procedimentos operacionais 
serão definidos no seu Regimento Interno, aprovados 
em reunião convocada para este fim, observadas as 
disposições da presente Portaria.

Art. 5º. O Fórum Municipal de Educação terá 
funcionamento permanente e se reuni rá 
o r d i n a r i a m e n t e  m e n s a l m e n t e  o u  
extraordinariamente, por convocação do seu 
coordenador, ou por requerimento da maioria dos 
seus membros.

Art. 6º. O Fórum Municipal de Educação e as 
Conferências Municipais de Educação estarão 
administrativamente vinculados ao Gabinete do 
Secretário Municipal de Educação e receberão os 
suportes técnico e administrativo da Executiva do 
gabinete para garantir o seu funcionamento.

Art. 7º. A participação no Fórum Municipal de 
Educação será considerada de relevante interesse 
público e não será remunerada.

Art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas todas as disposições em 
contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 
DE NOVEMBRO DE 2017.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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PORTARIA Nº 171/2017
DE 05 DE OUTUBRO DE 2017

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 02274.22.09.461.2017, de 13 de 
setembro de 2017,

                                                               
RESOLVE:

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois)  anos,  à  
CK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, 
inscrita  no  CNPJ sob Nº 20.774.133/0001-22, com 
sede na Rua Agnelo Brito, nº 37, Subsolo, Bairro 
Federação, Salvador - Bahia, para implantação de um 
empreendimento comercial denominado Reserva 
Empresarial, área total do terreno de 2.170,00m², área 
construída 7.706,71m², área ocupada 1.377,39m², área 
permeável 728,69m², composto de 2 subsolos com 15 
pavimentos, estacionamento 141 vagas para carros e 19 
vagas para motos, localizado no Loteamento Reserva 
dos Camassarys, Lote 2F B, Camaçari - Bahia, 
coordenadas UTM (575.3720 / 8.594.978), inserido na 
poligonal da na Zona  de  Expansão  de Comércio e 
Serviço – ZECS  2  da Macrozona Urbana  da Sede – 
CA.ZU 1, conforme PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008. Esta portaria está sendo concedida, 
mediante 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) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obras, para serem 
coletados; b) coletar e promover a separação sistemática 
do entulho gerado  no canteiro de obras e destiná- lo à 
unidade de reaproveitamento, conforme critério a ser 
estabelecido pelo PGRSCC; c) é proibido o lançamento 
de resíduos de qualquer natureza, nos corpos d'água 
e/ou em qualquer outro  local  não  licenciado; d) atender 
o estabelecido na Resolução CONAMA, Nº  307, de 05 
de julho de 2002, quanto à redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; e) instalar 
adequadamente no canteiro de obras, conforme 

legislação vigente, sistemas de tratamento de efluente 
doméstico e promover a limpeza dos mesmos, somente 
com empresas certificadas; f) destinar o efluente 
doméstico coletado, somente para unidades de 
tratamento licenciada; g) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento, somente 
proveniente  de jazidas licenciadas; h) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de 
proteção individual - EPI, aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora - NR Nº 006/78, do 
Ministério do Trabalho; i) na conclusão da obra, remover 
todas as instalações do canteiro e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II  - 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; c) projeto de drenagem de águas  pluviais, 
contemplando redutores de velocidade; III - apresentar, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na  Indústria da 
Construção Civil – PCMAT; Relatório de Caracterização 
do Empreendimento (RCE); Relatório Ambiental 
Simplificado – RAS; Programas de Educação Ambiental; 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil – PGRSCC e; Informações 
georreferenciadas em meio digital atendendo os critérios 
e diretrizes da Portaria Nº 13.950/2010 (obrigatoriamente 
em CD ROM ou DVD com capa de proteção em acrílico);  
IV  -  apresentar,  no  prazo  de  noventa dias, o Projeto  
de Combate  a  Incêndio  aprovado  pelo Corpo  de 
Bombeiros do Estado da Bahia;  V - 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; VI - 
manter os dispositivos de sinalização em perfeito estado 
de conservação; VII - apresentar, no prazo de sessenta 
dias, para a aprovação da SEDUR, o projeto aprovado 
pela EMBASA, do esgotamento sanitário;  VIII  -  
apresentar,  no  prazo  de  noventa  dias, outorga, 
emitida pelo Instituto do Meio utilização de  poços  ou  
fontes  naturais,  lançamento  de efluente em corpo 
hídrico e  construção de estruturas ou realização  de  
obras  em  mananciais;  IX  -  garantir  a estanqueidade 
das unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; X - não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente - APP, sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou 
causar qualquer  tipo de dano à faixa de preservação de 
corpos hídricos, conforme estabelece a legislação 
vigente; XI  - 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; XII - atender aos parâmetros urbanísticos e 
ambientais vigentes e demais disposições contidas nas 
normas e regulamentos administrativos deste Município, 
conforme estabelecido na Análise de Orientação Prévia – 
AOP de Projeto, nº 081/2014, de 04 de  setembro de 
2014, emitida através do Processo nº 7.008/2014, de 28 
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de abril de 2014, por esta SEDUR; XIII -  requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que  venha a ocorrer  no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro 
de 2008.

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

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM 
05 DE OUTUBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 184/2017
DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo 01991.22.09.461.2017, de 15 de agosto 
de 2017, 

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
empresa COMSERMAN COMÉRCIO SERVIÇOS 
MANUTENÇÃO REPARO E OPERAÇÃO LTDA, inscrito 
no CNPJ sob o nº 10.376.271/0001-08, com sede na 
Estrada da Cascalheira, s/n, Quadra A, Lote 13, 
Cascalheira, Camaçari/BA, nas Coordenadas UTM 
575.535E; 859.2752S, para fabricação de obras de 

caldeiraria pesada, numa área total de 50m², inserida na 
poligonal na Zona de Expansão Controlada – ZEC 4 da 
Macrozona CA.ZU – 1, Camaçari- SEDE, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. Esta portaria 
está sendo concedida, mediante o cumprimento da  
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I- 
operar a unidade de acordo com o projeto apresentado a 
este órgão, devendo a empresa atuar sempre de forma 
preventiva em relação aos riscos referente ao homem e 
ao meio ambiente, buscando sempre que possível, 
soluções baseadas em tecnologias mais limpas;  II - 
implantar Programa de Educação Ambiental - PEA, para 
os funcionários da empresa, 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, priorizando 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 – 
7229 da ABNT; IV - manter documentação comprobatória 
do serviço de limpeza de fossa, em seus arquivos, para 
fins de fiscalização; V - adotar normas de segurança, 
higiene industrial e saúde ocupacional nas áreas da 
produção, de armazenamento e expedição; VI - 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; VII - realizar 
treinamento com os funcionários para situações de 
emergência; VIII – executar o Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos – PGRS, conforme apresentado, 
contemplando, todos os resíduos (equipamentos 
eletrônicos defei tuosos,  estopas,  lâmpadas 
fluorescentes, papel de escritório, resíduos oleosos 
gerados na manutenção/lubrificação de equipamentos, 
dentre outros), a quantidade, a classe, o local de 
geração, o acondicionamento/armazenamento e a 
destinação final; IX - armazenar temporariamente os 
resíduos sólidos em área dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo aos critérios de 
armazenamento estabelecidos na NBR 11.174, para o 
armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e não 
inertes) e os da NBR 12.235, para armazenamento de 
resíduos classe I e encaminhá-los posteriormente para 
destinação final em instalações com licença ambiental 
para tal fim; X - no caso de resíduo classe I, requerer ao 
INEMA a competente Autorização de Transporte de 
Resíduos Perigosos - ATRP; XI – apresentar, no prazo de 
90 (noventa) dias, o Atestado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiro – AVCB; XII - fornecer obrigatoriamente aos 
funcionários Equipamentos de Proteção Individual - EPI 
adequados e compatíveis com o exercício de suas 
funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecido na NR-6 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; XIII - implantar e manter atualizado o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, 
buscando sempre a redução do grau de riscos; XIV - é 
considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; XV -  comunicar de imediato à 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
08 de Novembro de 2017 - Ano XV
Nº 803 - Pagina. 08 de 13



resultante das atividades desenvolvidas, que afete direta 
ou indiretamente o meio ambiente; 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 de setembro 
de 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.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES                           
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO                                
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 185 /2017
DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01990.22.09.461.2017, de 15 de 
agosto de 2017, 

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (tres) anos, à 
empresa ALTUS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, 
inscrito no CNPJ sob o nº 24.407.307/0001-70, com sede 
na Estrada de Cascalheira, s/n, Galpão 05, cascalheira, 
Camaçari-BA, nas Coordenadas UTM: 576.076E; 
8592.289S, para fabricação de máquinas, equipamentos 

e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças 
e acessórios, numa área total de 180m², inserida na 
poligonal na Zona de Expansão Controlada – ZEC 6 da 
Macrozona CA.ZU – 1, Camaçari Sede, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. Esta portaria 
está sendo concedida, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I – 
Executar as suas atividades, sempre de forma 
preventiva, em relação aos riscos referentes ao homem e 
ao meio ambiente, buscando sempre que possível, 
soluções baseadas em tecnologias limpas; II - implantar 
Programa de Educação Ambiental - PEA, para os 
funcionários da empresa, 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, priorizando reúso e 
reciclagem; III - apresentar anualmente à CMA/SEDUR, 
relatório das atividades do PEA; IV - direcionar os 
efluentes domésticos para fossa séptica com sumidouro, 
de acordo com a norma técnica NBR – 7229 da ABNT; V - 
manter documentação comprobatória do serviço de 
limpeza de fossa, em seus arquivos, para fins de 
fiscalização; VI - adotar normas de segurança, higiene 
industrial e saúde ocupacional nas áreas da produção, de 
armazenamento e expedição; VII - 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; VIII - realizar treinamento com os 
funcionários para situações de emergência; IX – executar 
o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
conforme apresentado, contemplando, todos os resíduos 
(equipamentos eletrônicos defeituosos, estopas, 
lâmpadas fluorescentes, papel de escritório, resíduos 
oleosos gerados na manutenção/lubrificação de 
equipamentos, dentre outros), a quantidade, a classe, o 
local de geração, o acondicionamento/armazenamento e 
a destinação final; X - armazenar temporariamente os 
resíduos sólidos em área dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo aos critérios de 
armazenamento estabelecidos na NBR 11.174, para o 
armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e não 
inertes) e os da NBR 12.235, para armazenamento de 
resíduos classe I e encaminhá-los posteriormente para 
destinação final em instalações com licença ambiental 
para tal fim; XI - no caso de resíduo classe I, requerer ao 
INEMA a competente Autorização de Transporte de 
Resíduos Perigosos - ATRP; XII – Apresentar, no prazo 
de 90 (noventa) dias, o comprovante de descarte de 
estopa, espuma e licenças ambientais das empresas 
receptoras dos mesmos; XIII – fornecer obrigatoriamente 
aos funcionários Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI adequados e compatíveis com o exercício de suas 
funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecido na NR-6 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; XIV - implantar e manter atualizado o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, 
buscando sempre a redução do grau de riscos; XV - é 
considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; XVI- comunicar de imediato à 
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SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas, que afete direta 
ou indiretamente o meio ambiente; 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 de setembro 
de 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.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES                           
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO                                
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA N° 186/2017
DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre a Revogação da Licença 
Ambiental Simplificada concedida através 
da Portaria n° 076/2017 de 18 abril de 2017, 
referente ao Processo Administrativo nº 
7.570/2014 de 29 de agosto de 2014, na 
forma que indica. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2007, Lei Estadual nº 10.431 de 20 de 
dezembro de 2006, 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 no Processo o 
Administrativo n 00867.22.09.151.2017 de 07 de abril 
de 2017, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes, 

RESOLVE,

Revogar Licença Ambiental Simplificada concedida 
através da Portaria n° 076/2017 de 18 abril de 2017, 
publicada no DOM n° 722, de 29 de abril de 2017, à 
ECOMED SERVIÇOS e EQUIPAMENTOS LTDA., 
inscrito no CNPJ sob o nº 05.897.175/0002-48, 
localizada na Estrada Velha de Monte, Km 2, s/n, Distrito 
Sede, Camaçari/BA, que operava um Incinerador de 
Resíduos de Serviços de Saúde e de Resíduos 
Industriais, com capacidade para processar 125 kg/h de 
resíduos enquadrados nos Grupos A, B e E, instalada 
dentro da unidade da empresa de Limpeza Pública de 
Camaçari - LIMPEC, nas coordenadas UTM – L 580037; 
S 8597462, situado na MACROZONA: CA.ZI - Polo 
Industrial de Camaçari - Distrito Sede, Camaçari/BA.

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM 
31 DE OUTUBRO DE 2017. 

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº.   188 / 2017
DE 01  DE NOVEMBRO DE 2017

“Transferência de Licença Ambiental 
Portaria de nº. 036/20167, de 06 de 
fevereiro de 2017, referente ao Processo 
Administrativo Nº 3331.22.09.461.2016 de 
18 de novembro de 2016, na forma que 
indica”. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2007, 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 no Processo 

o Administrativo n 02560.22.09.871.2017 de 05 de outubro 
de 2017, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Transferência de Licença Ambiental Portaria de 
nº. 036/2016 de 06 de fevereiro de 2016, referente ao 

oProcesso Administrativo n . 3331.22.09.461.2016.
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Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder a 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...] à 
GRAFICO EMPREEENDIMENTOS LTA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 16.363.025/0001-29, com endereço Av. 
Tancredo Neves, nº 620, Condomínio Mundo Plaza, 
Salas 2001 a 2012, Caminho das árvores, Salvador – BA, 
para a implantação de um empreendimento de 
urbanização integrada em condomínio Horizontal, 
destinado ao Programa do Governo Federal, Minha 
Casa, Minha Vida, possuindo o seguinte quadro de área: 
área total de 60.583,51m², onde 39.999,54m² 
correspondem à área de projeto, sendo a área 
residencial correspondente a 22.490,67m²; 162 unidades 
(sendo que 04 dessas unidades são adaptados à Pessoa 
com Deficiência – PCD), com 01 pavimento, distribuídas 
em 06 quadras, área de lazer com clube, piscinas, parque 
infantil, quiosque, quadra, de esporte, churrasqueira, 
espaços destinados a equipamentos condominiais, 
como portaria, deposito de lixo e central de gás; área de 
domínio público com 19.335,10m², corresponde a 
31,92% da área total do empreendimento, distribuídos 
em: 1 área instituição com 3.029,70m², correspondente a 
5,0% da área total da gleba; 2. área verde com 
7.691.78m², correspondente a 12,70% da área total da 
gleba; área de sistema viário de acesso ao 
empreendimento com 8.613,62m², correspondente a 
14,22%; área comercial de 1.248,87m², correspondente 
a 2,06% da área total da gleba; área verde interna de uso 
comum com 8.340,25m², correspondente a,20,85% da 
área líquida do empreendimento; área de sistema viário 
interno: 9.108,09m²; área total ocupada de 9.691,72m² 
(taxa de ocupação: 24%); área total construída: 
9.691,72m² (coeficiente de aproveitamento: 0,24); área 
total permeável: 20.70,21m² (taxa de permeabilidade: 
51,76%); estacionamento com 171 vagas,[...]”

Leia-se: “ “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, [...] ao EMPREENDIMENTO IPITANGA 
HOUSE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
16.363.025/0001-29, com endereço Av. Tancredo Neves, 
nº 620, Condomínio Mundo Plaza, Salas 2001 a 2012, 
Caminho das árvores, Salvador – BA, para a implantação 
de um empreendimento de urbanização integrada em 
condomínio Horizontal, destinado ao Programa do 
Governo Federal, Minha Casa, Minha Vida, possuindo o 
seguinte quadro de área: área total de 60.583,51m², onde 
39.999,54m² correspondem à área de projeto, sendo a 
área residencial correspondente a 23.039,31m²; 162 
unidades (sendo que 04 dessas unidades são adaptados 
à Pessoa com Deficiência – PCD), com 01 pavimento, 
distribuídas em 06 quadras, área de lazer com clube, 
piscinas, parque infantil, quiosque, quadra, de esporte, 
churrasqueira, espaços destinados a equipamentos 
condominiais, como portaria, deposito de lixo e central de 
gás; área de domínio público com 19.335,10m², 
corresponde a 31,92% da área total do empreendimento, 
distribuídos em:  área institucional com 3.029,70m², 
correspondente a 5,0% da área total da gleba; área verde 
com 7.691,78m², correspondente a 12,70% da área total 
da gleba; área de sistema viário de acesso ao 
empreendimento com 8.613,62m², correspondente a 
14,22%; área comercial de 1.248,87m², correspondente 

.

a 2,06% da área total da gleba; área verde interna de uso 
comum com 8.076,79m², correspondente a,20,14% da 
área líquida do empreendimento; área de sistema viário 
interno: 9.891,83m²; área total ocupada de 10.004,40m² 
(taxa de ocupação: 25%); área total construída: 
10.004,40m² (coeficiente de aproveitamento: 0,21); área 
total permeável: 21.399,05m² (taxa de permeabilidade: 
53,50%); estacionamento com 171 vagas,[...]”

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMNETO AMBIENTAL

PORTARIA Nº. 191/2017
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 02 de janeiro de 2017 e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administ rat ivo nº  
02725.22.09.461.2017, de 19 de outubro de 2017, 

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado ANTONIO JAIR DA SILVA, inscrito no CPF 
sob nº 537.415.795-72, com endereço na Rua do 
Alecrim, S/N, Centro, Camaçari-BA, inserido na poligonal 
da Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 8, 
Macrozona CA-ZU.1, Sede Camaçari-BA,  conforme Lei 
Municipal n° 866 de 11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal 
n° 913 de 03 de setembro de 2008, nas coordenadas 
UTM 573.354 E / 8595.343 S, para implantação de posto 
de combustível para  a atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores (gasolina 
comum, gasolina aditivada, diesel e Álcool) e área 
administrativa, com capacidade de armazenamento de 
combustíveis líquidos de 60m³, numa área total de 
600m², nesse mesmo local e município, 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) 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
08 de Novembro de 2017 - Ano XV

Nº 803 - Pagina. 11 de 13



armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obras, para serem 
coletados; b) coletar e promover a separação sistemática 
do entulho gerado  no canteiro de obras e destiná- lo à 
unidade de reaproveitamento, conforme critério a ser 
estabelecido pelo PGRSCC; c) é proibido o lançamento 
de resíduos de qualquer natureza, nos corpos d'água 
e/ou em qualquer outro  local  não  licenciado; d) atender 
o estabelecido na Resolução CONAMA, Nº  307, de 05 
de julho de 2002, quanto à redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; e) instalar 
adequadamente no canteiro de obras, conforme 
legislação vigente, sistemas de tratamento de efluente 
doméstico e promover a limpeza dos mesmos, somente 
com empresas certificadas; f) destinar o efluente 
doméstico coletado, somente para unidades de 
tratamento licenciada; g) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento, somente 
proveniente  de jazidas licenciadas; h) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de 
proteção individual - EPI, aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora - NR Nº 006/78, do 
Ministério do Trabalho; i) na conclusão da obra, remover 
todas as instalações do canteiro e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II  -  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; c) projeto de drenagem de águas  pluviais, 
contemplando redutores de velocidade; III - apresentar, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na  Indústria da 
Construção Civil – PCMAT;  e informações 
georreferenciadas em meio digital atendendo os critérios 
e diretrizes da Portaria Nº 13.950/2010 (obrigatoriamente 
em CD ROM ou DVD com capa de proteção em acrílico);  
IV  -  apresentar,  no  prazo  de  noventa dias, o Projeto  
de Combate  a  Incêndio  aprovado  pelo Corpo  de 
Bombeiros do Estado da Bahia;  V - 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; VI - 
manter os dispositivos de sinalização em perfeito estado 
de conservação; VII - apresentar, no prazo de sessenta 
dias, para a aprovação da SEDUR, o projeto aprovado 
pela EMBASA, do esgotamento sanitário;  VIII  - 
apresentar o registro da Agência Nacional do Petróleo-
ANP, quando do funcionamento da atividade;  IX  - 
apresentar,  no  prazo  de  noventa  dias, outorga, 
emitida pelo Instituto do Meio utilização de  poços  ou  
fontes  naturais,  lançamento  de efluente em corpo 
hídrico e  construção de estruturas ou realização  de  
obras  em  mananciais;  X  -  garantir  a estanqueidade 
das unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; XI - não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente - APP, sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou 
causar qualquer  tipo de dano à faixa de preservação de 
corpos hídricos, conforme estabelece a legislação 

vigente; XII  - 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; XIII - atender aos parâmetros urbanísticos e 
ambientais vigentes e demais disposições contidas nas 
normas e regulamentos administrativos deste Município, 
conforme projeto aprovado na Análise de Orientação 
Prévia – AOP de Projeto, nº 065/2017, de 10 de  outubro 
de 2017, emitida por esta SEDUR; 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 -  requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração, que  venha a ocorrer  
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008.

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

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM 
01 DE NOVEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 055/2017
DE  26 DE OUTUBRO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,
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RESOLVE

Designar os servidores abaixo para desenvolver 
atividades correspondentes à operacionalização das 
ações de captação de recursos, execução e prestação de 
contas de convênios federais. 
Ana Lucia Oliveira Apenburg Rocha, CPF 456.936.335-
00, cadastro 820411,(captação e execução)
Iara Maria Nunes Rebouças de Araujo, CPF 202369485-
04, cadastro 6702-2  (prestação de contas)

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e Habitação, 
em 26 de Outubro de 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 056/2017
DE  30 DE OUTUBRO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Ana Lucia Oliveira Apenburg 
Rocha, Engenheira Civil, CREA/BA 24987-D, cadastro 
820411, para fiscalizar a execução da manutenção 
corretiva e preventiva, ampliação, construção e 
recuperação da rede de drenagem e esgoto na Sede do 
Município de Camaçari, Bahia, conforme termo de 
subcontratação 187/2016-2.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e Habitação, 
em 30 de Outubro de 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

S E G U N D O  T E R M O  A D I T I V O  D E  
REPROGRAMAÇÃO AO CONVÊNIO Nº. 003/2016. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI 
COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DO OBJETO: A 
reprogramação de despesas a ser aplicado no atual 
exercício, qual seja 2017; DA REPROGRAÇÃO: O 
valor a ser programada se perfaz no valor de R$ 
1.300,00 ( um mil e trezentos reais), a ser remanejado 
do saldo do salário; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 
disposições do contrato originário e de seus termos 
aditivos, não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: 24/10/2017. ANTÕNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

EXTRATO DE CONTRATO DA LIMPEC

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 016/2017. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 007/2017. OBJETO: Contratação de 
empresa para Fornecimento Parcelado de Materiais de 
Expediente, para serem utilizados pelas unidades 
administrativas da LIMPEC. CONTRATADA: 
ANIVALDO VIANA CAMPOS – ME (BRASIL LIVROS 
EMPREENDIMENTOS).  VALOR GLOBAL R$ 
29.471,04 (vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e um 
reais e quatro centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2059; Elemento de Despesa: 
33.90.39.00; Fonte de Recurso: 0100.000 e/ou 
0250.098. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2017. 
ASSINATURA: 27/10/2017 - JANETE APARECIDA 
ARAÚJO E SILVA-DIRETORA-PRESIDENTE

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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