
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº 5395/2013 
DE 27 DE JUNHO DE 2013

Autoriza o titular da Secretaria da Administração 
a proceder à abertura do processo seletivo 
simplificado, pelo regime especial de direito 
administrativo – REDA, para seleção de 
candidatos para preenchimento de funções 
públicas da Secretaria da Fazenda do Município 
de Camaçari, nomeia os membros da Comissão 
de Processo Seletivo Simplificado. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em específico as 
previstas no inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica Municipal, bem como na Lei Municipal nº 
683/2005 e alterações posteriores e, 

Considerando que apesar da realização do Concurso 
Público 001/2010, o qual previa 03 (duas) vagas para 
Técnico de Atividade Tributária sendo uma delas destinada a 
portadores de necessidades especiais, sendo que apenas 
29 candidatos foram habilitados, onde somente 10 Técnicos 
de Atividade Tributária, após diversas outras convocações, 
assumiram a sua função;

Considerando que a defasagem do cadastro e recadastro 
de imóveis gira em torno de 40 a 50% do número real de 
contribuintes do município;

Considerando que a não realização de cadastramento e 
recadastramento de contribuintes e seus imóveis ocasionam 
danos diretos à Receita do Município, já que deixa de 
arrecadar tributos;

Considerando a necessidade de garantir a exigência do 
tributo municipal a todos os imóveis cadastrados no sistema 
tributário da Prefeitura Municipal de Camaçari;

Considerando a necessidade de contratação de pessoal, 
por tempo determinado, para atender as necessidades 
temporárias de excepcional interesse público, para 
suprimento de atividades que não tenham sido providas 
integralmente por candidatos aprovados em Concurso 
Público;

Considerando que o desempenho das atividades 
desenvolvidas pelos Técnicos de Atividade Tributária serão 
temporárias, já que visam especificadamente a realização de 
cadastramento e recadastramento de contribuintes e seus 

imóveis no município de Camaçari, o que demanda um 
tempo aproximado de 12 meses;

Considerando por fim, o quanto contido no Processo 
Administrativo n° 8784/2013.

DECRETA

Art. 1º - Fica a titular da Secretaria da Administração 
autorizada a promover, em caráter de urgência, os atos 
necessários para a seleção de candidatos, através de 
processo seletivo simplificado, pelo Regime Especial de 
Direito Administrativo – REDA, para seleção de 30 (trinta) 
Técnicos de Atividade Tributaria para o preenchimento 
temporário de vagas da Secretaria Municipal da Fazenda, 
do Município de Camaçari, que demandam o suprimento 
imediato de mão de obra, de forma assegurar a continuidade 
da prestação dos serviços já existentes,em especial a 
realização do recadastramento de contribuintes e seus 
imóveis no município de Camaçari.

Art. 2º - Todos os dados e informações necessários à 
realização do referido processo deverão ser fornecidas à 
Secretaria da Administração, de acordo com os prazos e 
condições requeridas, atendidas as exigências 
estabelecidas no art. 9º da Lei nº 683/2005.

Parágrafo único - Para todos os fins do presente Decreto, 
são correspondentes entre si as siglas e as definições por 
extenso abaixo indicadas:

I. PSS – Processo Seletivo Simplificado.
II. CPSS – Comissão de Processo 
Seletivo Simplificado.
III. SECAD – Secretaria Municipal da 
Administração.
IV. SEFAZ – Secretaria Municipal da 
Fazenda.

Art. 3º - Fica constituída no âmbito da SECAD, a Comissão 
responsável pela realização do PSS, a qual será presidida 
pelo Servidor Fabrício de Carvalho Pereira – Matrícula: 
39.033-8 lotado na SECAD, com a seguinte composição:

I. Fabrício de Carvalho Pereira – 
Matrícula: 39.033-8 / SECAD;
II. Lorena Barnabé Santos de Freitas 
– Matrícula: 39.213-0 / SECAD;
III. Andrety Any Teixeira Mota – 
Matrícula: 38.419-5 / SECAD;
IV. Cátia dos Passos Veloso – 
Matrícula: 39.579-2 / SEFAZ;
V. Jorge Ednilson Silva Oliveira – 
Matrícula: 38.894-5 / SEFAZ.  
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Art. 4º - Os membros da CPSS de que trata esta norma 
exercerão suas atividades com estrita observância do 
quanto estabelecido na Lei nº 683/2005 e alterações 
posteriores.

Art. 5º - Fica estabelecido o prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias da data da publicação deste ato, para o cumprimento da 
presente determinação.

Art. 6° - Em sendo verificada a necessidade da atividade 
desenvolvida pelos Técnicos de Atividade Tributaria ser 
desenvolvida por mais de 12 meses, fica desde já 
determinado que os cargos preenchidos pelo Regime 
Especial de Direito Administrativo – REDA, deverão ser 
substituídos por servidores efetivos, que deverão ingressar 
na Administração Pública Municipal por meio de Concurso 
Público regular.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI,  EM 27 DE JUNHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº5396/2013
DE 27 DE JUNHO DE 2013

Dispõe sobre a  possibi l idade de 
participação do Município de Camaçari 
como órgão não participante (Adesão) no 
Sistema de Registro de Preços do Ministério 
da Educação. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica Municipal e com base no § 3º do Art. 15 da Lei 
8.666/93 e ainda.

Considerando a necessidade do Município de Camaçari 
em adquirir tênis para compor o fardamento escolar do 
corpo discente da Rede Municipal de Ensino;

Considerando que o Processo Administrativo Licitatório n.º 
047/2013, Pregão nº 012/2013 (Eletrônico) – 
COSEL/EDUCAÇÃO, realizado pela Comissão Setorial 
Permanente de Licitação – COSEL/EDUCAÇÃO do 
Município de Camaçari, foi fracassado;

Considerando a vigência da Ata de Registro de Preços n.º 
09/2013, referente ao Processo Administrativo nº 
23034.035124/2011-85, Pregão Eletrônico nº 044/2012 do 
Ministério da Educação.

DECRETA

Art. 1º - Fica prevista a possibilidade do Município de 
Camaçari como órgão não participante aderir ao Sistema 
de registro de Preços do Ministério da Educação para 
aquisição de tênis para compor o fardamento escolar da 
Rede Municipal de Ensino, desde que constatada a devida 

vantagem na aquisição.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE JUNHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO N° 5397/2013 
DE 27  DE JUNHO DE 2013

     

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município e nos termos dos Artigos 144, 145 e 
326 da Lei n° 1039, de 16 de dezembro de 2009,

D E C R E T A

Art. 1º - Regulamenta o documentário fiscal relativo ao 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), 
incorporando novas tecnologias implementadas na 
Secretaria da fazenda –SEFAZ. 

CAPÍTULO I
DAS NORMAS GERAIS

Art. 2º - Todo sujeito passivo de obrigação tributária deve 
manter em uso, em cada um dos seus estabelecimentos, 
documentário fiscal destinado ao registro e apuração da 
receita bruta mensal, para fins de declaração e pagamento 
do ISS.
§ 1º - A prestação de serviços tributáveis será comprovada 
mediante a emissão obrigatória de um dos documentos 
fiscais referidos nos incisos I a IV do art. 3º, comprobatórios 
das operações mercantis de prestação de serviços. 
§ 2º - A emissão de documento fiscal, referido nos incisos I a 
IV do art. 3º, dar-se-á quando:
I - da prestação do serviço;
II - do recebimento do preço do serviço, de adiantamento, 
sinal ou pagamento antecipado de qualquer espécie;
III - ocorrer complementação do preço em decorrência de 
reajustamento ou correção; ou
IV - do recebimento do aviso de crédito, para os prestadores 
de serviço que pagam o imposto sobre comissões 
recebidas.
§ 3º - Na hipótese do inciso II do § 2º, caso o serviço não seja 
prestado e a importância recebida seja devolvida, o emitente 
deverá comunicar o fato, acompanhado de documentos 
comprobatórios, à Coordenadoria de Arrecadação Fiscal da 
Secretaria Municipal da Fazenda – CAF/SEFAZ, para 
autorização do cancelamento do documento fiscal, e 
solicitar a compensação do valor do imposto recolhido ou 
sua restituição, na forma do regulamento.
§ 4º - As pessoas físicas ou jurídicas não sujeitas à 
tributação, se obrigam no cumprimento de suas obrigações 
acessórias, descritas no caput deste artigo.
Art. 3º - Integram o documentário fiscal, a que se refere o 
presente Decreto, os seguintes documentos:
I - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - NFPS
a) Série A;
b) Série B - Simplificada;
II – Nota Fiscal Fatura; 
III – Nota Fiscal Avulsa – NFA;
IV – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e;
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V - Recibo Provisório de Serviço – RPS;
VI - Cupom Fiscal - CF;
VII - Recibo de Retenção na Fonte - RRF;
VIII – Certificação de Prestação de Serviços Eletrônica – 
CPS-e;
IX – Demonstrativo Mensal do ISSQN – DMI-e;
X – Declaração Mensal de Retenção na Fonte do ISSQN 
–DRF-e
XI - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais – 
AIDF-e.
§ 1º - Poderão ser considerados substitutos da Nota Fiscal o 
Carnê de Pagamento, o Ingresso  e as Tarifas de Embarque, 
se observado o disposto neste Decreto.
§ 2º - Na hipótese se serviços originados no exterior, a 
Secretaria da Fazenda, por ato do titular, disciplinará a 
emissão de Declaração do ISSQN.

§ 3º - As atividades econômicas com peculiaridades 
operacionais, a exemplo de instituições bancárias, serão 
objeto de sistema de informações fiscal complementar, 
mediante ato da Secretaria da Fazenda. 

Art. 4º - Será considerado inidôneo, para todos os efeitos 
fiscais, o documento fiscal que:
I - omitir quaisquer exigências da lei municipal e deste 
Decreto;
II - contiver declaração inexata, estiver preenchido de forma 
ilegível ou apresentar emenda, rasura ou borrão que lhe 
prejudique a clareza;
III - apresentar divergência entre dados constantes nas suas 
diversas vias;
IV - for confeccionado sem a prévia autorização da 
CAF/SEFAZ ou diversamente do que tiver sido, por ela, 
autorizado;
V - deixar de conter o código de autenticidade, gerado pelo 
sistema, constante na AIDF-e;
VI - não atender os requisitos exigidos, quando da 
concessão de Regime Especial;
VII - for emitido por sujeito passivo em processo de baixa ou 
já baixado no cadastro fiscal;
VIII - apresentar código de segurança inválido;
IX - for confeccionado por estabelecimento gráfico diferente 
do autorizado na AIDF-e.
Parágrafo único - O documento fiscal considerado inidôneo 
será apreendido pela fiscalização, mediante termo escrito e 
circunstanciado, sujeitando-se o contribuinte ao 
arbitramento da base de cálculo do imposto, quando for o 
caso, sem prejuízo de outras penalidades legais.

Art. 5º - É vedado ao prestador de serviços emitir 
documento não fiscal, com denominação ou apresentação 
igual ou semelhante às previstas neste Decreto.

Art. 6º - A perda, extravio, furto ou roubo de qualquer 
documento fiscal deverá ser comunicado por escrito, em 
petição protocolada junto à CAF/SEFAZ, no prazo de até 30 
(trinta) dias a contar da verificação do fato.

§1º - A comunicação a que se refere o caput deverá ser 
instruída com o Boletim de Ocorrência (BO) do fato ou 
certidão de registro junto à Autoridade Policial competente.

§ 2º - O processo será encaminhado à fiscalização para 
homologação do período abrangido com a perda da 
documentação.

§ 3º Havendo má fé, o contribuinte poderá ter a base de 
cálculo do imposto arbitrada, nos termos da legislação 
específica, sem prejuízo de outras penalidades legais.

Art. 7º - A impressão e/ou utilização de Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços, Cupom Fiscal, Carnê de 
Pagamento, Ingresso, Tarifa de Embarque e outros 
assemelhados, depende de prévia autorização da 
CAF/SEFAZ.
Parágrafo único - A emissão de Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica – NFS-e dependerá de prévia habilitação junto à 
Coordenadoria de Cadastro da SEFAZ.
Art. 8º - É obrigatória a conservação dos documentos fiscais 
até que ocorra a decadência ou prescrição dos créditos 
tributários decorrentes das operações a que se refiram.

CAPÍTULO II
DA NOTA FISCAL

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 9° - Todo sujeito passivo de obrigação principal deverá 
utilizar a Nota Fiscal de Prestação de Serviço, excetuando-
se os casos previstos neste Decreto.

Art. 10 - Ficam dispensados da obrigatoriedade de 
emissão de notas fiscais:

I - o profissional autônomo;
II - a instituição financeira e a sociedade integrante do 
sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central;
III - a administradora de consórcio, exclusivamente em 
relação a este serviço;
IV – as casas lotéricas;
V - o prestador de serviço de transporte coletivo, 
exclusivamente referente a transporte urbano de 
passageiro;
VI - o prestador de serviço sujeito ao regime de estimativa 
da base de cálculo do imposto, na forma da legislação 
tributária;
VII - o contribuinte que opte pela utilização de Cupom Fiscal 
ou outros documentos autorizados mediante regime 
especial;
VIII - o prestador de serviços de diversões públicas e/ou o 
promotor de eventos que utilize Ingresso devidamente 
autorizado pela Administração Tributária Municipal, 
independentemente da sua forma, tais como bilhete, 
pulseira, camiseta ou assemelhados;
IX – as concessionárias responsáveis pela operação de 
terminais rodoviários, portuários e aeroportuários quando 
da emissão das tarifas de embarque de passageiros, 
independente da sua forma, devendo ter numeração 
sequencial;
X – outros contribuintes definidos em Portaria do Secretário 
de Fazenda.

Parágrafo único - Poderá ser autorizada a impressão de 
talonário de notas fiscais para o profissional autônomo, 
desde que:
I - seja utilizado o modelo de Nota Fiscal de Prestação de 
Serviços - Série B - Simplificada;
II – contenha impressa graficamente, abaixo da 
denominação do modelo da nota fiscal,:
a) a expressão ̈ Profissional Autônomo¨;
b) a atividade econômica desenvolvida pelo profissional 
autônomo;
III – não contenha a utilização de nome de fantasia.
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Art. 11 - A Nota Fiscal será confeccionada em talonário, em 
jogo solto ou em formulário contínuo ou emitida 
eletronicamente, conforme modelo anexo a este Decreto.
§ 1° - A Nota Fiscal a ser confeccionada em talonário terá 
sempre 50 (cinqüenta) jogos e será emitida com decalque a 
carbono ou fita copiativa e manuscrita à tinta.
§ 2° - A Nota Fiscal a ser confeccionada em jogo solto ou 
formulário contínuo:
I – terá sua impressão autorizada pela CAF/SEFAZ através 
de regime especial;
II – será preenchida de forma mecanizada ou 
informatizada;
III – somente terá Série Única e poderá ter formato, 
tamanho e campos que convenham ao usuário, 
observadas as exigências deste Decreto;
IV – conterá, obrigatoriamente, o número do formulário, 
dentro da sequência previamente autorizada.

Art. 12  - A Nota Fiscal deverá conter impresso:
I - a denominação correspondente: "Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços – NFPS – Série A", "Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços – NFPS – Série B - Simplificada", 
“Nota Fiscal Fatura”, ¨Nota Fiscal Avulsa - NFA¨, ou ¨Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica -NFS-e¨; 
II – a série correspondente, o número da nota e a 
destinação da via;
III - campo destinado ao registro da data de emissão (dia, 
mês e ano);
IV – nome ou razão social, endereço completo e número de 
inscrição municipal (CGA), estadual, quando houver, e 
federal (CPF ou CNPJ) do emitente;
V - campos destinados ao registro do nome ou da razão 
social, endereço completo, número de inscrição municipal 
(CGA), estadual e federal (CPF ou CNPJ), do tomador de 
serviço;
VI - campo destinado à discriminação dos serviços 
prestados, seguido de colunas separadas e distintas, 
destinadas ao registro da quantidade, do valor unitário e do 
valor total da prestação dos serviços, e campo destinado 
ao registro do valor total da Nota Fiscal;
VII - campos destinados ao registro do valor da base de 
cálculo do imposto, da alíquota correspondente, e do valor 
do ISS;
VIII - a expressão VÁLIDA PARA USO ATÉ (dia, mês, ano) 
abaixo da denominação;
IX - informações fiscais complementares, ao lado ou ao pé 
da Nota Fiscal, contendo: o nome ou a razão social, 
endereço completo, o número de inscrição municipal 
(CGA), estadual e CNPJ da gráfica responsável pela sua 
confecção, o número de jogos e de vias impressos e a data 
da impressão, o número e a data da AIDF e do processo 
autorizativo da confecção em Regime Especial, quando for 
o caso;
X – espaço reservado para preenchimento do código de 
autenticidade, gerado pelo sistema e constante da AIDF-e. 
§ 1º - A Nota Fiscal confeccionada em formulário contínuo 
ou folhas soltas, Série Única, além do disposto nos incisos 
do caput, deverá ainda conter, obedecendo rigorosamente 
à seqüência:
I - o número de controle do formulário, pré-impresso 
tipograficamente, dentro da faixa designada pela AIDF-e;
II – o número do processo administrativo que autorizou o 
regime especial.
§ 2º - Poderão ser incluídos outros campos na Nota Fiscal, 
desde que não lhe prejudiquem a clareza e não interfiram 
nos campos obrigatórios.
§ 3º - A discriminação dos serviços prestados, a que se 

refere no inciso VI do caput, deverá ser detalhada, de modo 
a identificar os serviços sujeitos à tributação do ISS.
§ 4º - Na Nota Fiscal emitida por Empresário, 
Empreendedor Individual (EI), Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), optante pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições (Simples Nacional), além dos demais 
requisitos, deverá constar:
I – no campo destinado às informações complementares 
ou, em sua falta, no corpo do documento fiscal, por 
qualquer meio gráfico indelével, a expressão:

“OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”;

II - os destaques a que se refere o inciso VII do caput deste 
artigo, em conformidade com o previsto nas resoluções do 
Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN.

§ 5° - Na hipótese em que o Empresário, o EI, a ME ou a 
EPP, estiver impedida de recolher o ISS pelo Simples 
Nacional, por ter extrapolado o sublimite estabelecido, nos 
termos do disposto no § 1° do art. 20, da LC n° 123/06, fica o 
contribuinte obrigado a consignar, no campo destinado às 
informações complementares ou, em sua falta, no corpo do 
documento, a expressão: ¨ESTABELECIMENTO 
IMPEDIDO DE RECOLHER O ISS PELO SIMPLES 
NACIONAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 1° DO 
ART. 20, DA LC 123/06¨. 

Art. 13 - A Nota Fiscal terá numeração de 000.001 a 
999.999, reiniciando-se sempre que atingido esse número, 
com a indicação da série, seguida da seqüência numérica 
para cada reinício, excetuando-se:
I -  a Nota Fiscal Avulsa – NFA;
II – a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e;
III – Nota Fiscal Fatura – NFF.

Art. 14 - O prazo de validade da Nota Fiscal será de 24 
(vinte e quatro) meses, contados da data da expedição da 
AIDF-e. 
§ 1° - A Nota Fiscal conjugada, prevista no § 1° do art. 16 
deste Decreto, obedecerá ao prazo de validade 
estabelecido pela legislação da Fazenda Estadual.
§ 2° - A Nota Fiscal utilizada após o prazo de validade 
sujeitará o infrator às penalidades previstas no art. 149, III, 
´b ́  da Lei n° 1039/2009.

Art. 15 - A Nota Fiscal será cancelada quando:
I - ocorrer lacuna na seqüência numérica e cronológica de 
emissão, dando-se seqüência à última Nota Fiscal emitida, 
vedada a emissão com data retroativa;
II - findo o prazo de validade, sem que tenha sido utilizada;
III - houver erro no preenchimento ou rasura; ou
IV – ocorrer outros motivos justificáveis, a critério da 
Administração Tributária.
§ 1° A Nota Fiscal cancelada deverá ter, obrigatoriamente, 
todas as suas vias anexadas ao talonário, ou 
encadernadas, anotando-se o cancelamento.

Seção II
Da Nota Fiscal de Prestação de Serviço - NFPS

Art. 16 - A Nota Fiscal de Prestação de Serviços - NFPS 
poderá ser confeccionada na Série A ou na Série B - 
Simplificada, conforme disposto neste Decreto, e deverão 
ser emitidas em, pelo menos 03 (três) vias, com a seguinte 
destinação:
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I - a 1ª via, para o tomador dos serviços;
II - a 2ª via, a disposição da fiscalização;
III - a 3ª via, para registro contábil e arquivo do sujeito 
passivo.

§ 1° - O sujeito passivo que exercer, também, atividade 
tributada pelo ICMS, poderá utilizar Nota Fiscal conjugada 
com a Nota Fiscal autorizada pela Fazenda Estadual, de 
acordo com os modelos aprovados pelo Estado da Bahia 
com a inclusão de campos relativos ao ISS.
§ 2° - A numeração tipográfica da Nota Fiscal conjugada 
será a autorizada pela Fazenda Estadual.

Art. 17 - A Nota Fiscal de Prestação de Serviços – NFPS - 
Série A, além dos dados indicados nos incisos do art. 11, 
terão rodapé destacável contendo campos para:
I - declaração de recebimento dos serviços discriminados 
no corpo da Nota Fiscal, com espaços destinados à data e 
assinatura do tomador dos serviços;
II - denominação, série e número de ordem da Nota Fiscal.
Parágrafo único - Aplica-se a Nota Fiscal Fatura os 
mesmos critérios e requisitos aplicáveis a Nota Fiscal de 
Serviço Eletrônica – NF-e.

Art. 18 - A Nota Fiscal de Prestação de Serviços - NFPS, 
Série B - Simplificada:
I – deverá ser confeccionada no tamanho A5;
II – deverá observar o disposto nos incisos I a IV, VI e VIII a 
IX do caput do art. 11;
III - só poderá ser utilizada por:
a) contribuinte de reduzido movimento econômico;
b) empresário;
c) empreendedor individual;
d) profissional autônomo;
e) contribuinte autorizado a utilizar cupom fiscal, quando da 
impossibilidade de uso de Emissora de Cupom Fiscal por 
quebra ou manutenção do software ou hardware.

Seção III
Da Nota Fiscal Avulsa – NFA

Art. 19 - A Nota Fiscal Avulsa - NFA será fornecida pela 
Administração Tributária e obedecerá aos requisitos do art. 
11, exceto o disposto nos incisos VIII e IX. 
§ 1º A Nota Fiscal Avulsa – NFA terá suas vias destinadas:
I - a 1ª via, ao tomador do serviço;
II - a 2ª via, ao prestador do serviço; e
III - a 3ª via, em meio eletrônico, para arquivo da 
CAF/SEFAZ.

§ 2º - A Nota Fiscal Avulsa – NFA somente será emitida 
mediante solicitação do sujeito passivo ou seu 
representante legal e quando:

I - o prestador do serviço não possuir inscrição no Cadastro 
Geral de Atividades do Município ou não ser sócio ou 
administrador de sociedade com atividade econômica 
coincidente com o serviço prestado;
II - o prestador do serviço inscrito no cadastro municipal 
não esteja obrigado a emitir Nota Fiscal;
III - o serviço seja prestado em caráter eventual;
IV – houver caso fortuito ou motivo de força maior, 
reconhecido pela Administração Tributária, para prestador 
do serviço inscrito no Cadastro Geral de Atividades.

§ 3°- A Nota Fiscal Avulsa - NFA somente será entregue ao 
solicitante mediante a comprovação do pagamento do 

respectivo ISS, ressalvado os casos:
a) De não incidência de imposto;
b) Em que o contribuinte goze de benefícios fiscais ou 

seja imune;
c) De recolhimento do imposto por estimativa ou em 

valor fixo.

§ 4° - A quantidade de Nota Fiscal Avulsa - NFA emitida para 
cada sujeito passivo fica limitada em 1 (uma) por mês e 3 
(três) por ano, para os casos previstos no inciso I e III do § 
2° deste artigo.

§5° - Quando se tratar de Empresário, Empreendedor 
Individual (EI), Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), optante pelo Simples Nacional, 
deverá ser informada a alíquota aplicável, na forma do 
previsto no art. 21 da Lei Complementar n° 123/06, com a 
redação dada pela Lei Complementar n° 128/2008, e 
haverá recolhimento antecipado do ISS.

Seção IV
Da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e

Art. 20 - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e é um 
documento digital, gerado e armazenado eletronicamente 
na Secretaria da Fazenda - SEFAZ, destinada a 
documentar as operações de prestação de serviços dos 
contribuintes inscritos no cadastro do Município.

Art. 21 - A NFS-e conterá:
I - os dados de identificação do prestador, do tomador e do 
intermediário da prestação do serviço, inclusive com 
endereço eletrônico (e-mail) e telefone;
II - a identificação do órgão gerador da NFS-e;
III - o detalhamento e as especificidades do serviço 
prestado;
IV - o item da Lista de Serviço, em conformidade com a Lei 
Complementar n° 116/2006, relativo ao serviço prestado;

§ 1° - A validade jurídica da NFS-e é assegurada pela 
certificação e assinatura digital no padrão da Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil, 
garantindo segurança, não repudio e integridade das 
informações declaradas ao fisco.

Art. 22 - Cada NFS-e somente poderá ser emitida para 
serviços enquadrados em um único item da Lista de 
Serviços, que deverá ser informado em conformidade com 
a Lista anexa à Lei Municipal 1.039/2009.

Parágrafo único - Para os CNAEs vinculados a locação de 
bens móveis, a NFS-e deverá ser emitida através da 
seleção do CNAE correspondente e o item 00.00 constante 
do sistema tributário eletrônico. 

Art. 23 - Quando houver a emissão da NFS-e com erro, 
esta poderá ser substituída por outra, até o último dia útil do 
mês, por meio de função específica do aplicativo de 
geração da NFS-e.

Art. 24 - A NFS-e poderá ser cancelada até a data de 
vencimento do imposto devido, desde que o referido 
imposto não tenha sido recolhido e nas seguintes 
hipóteses:

I – não prestação ou execução do serviço;
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II – cancelamento do negócio jurídico, quando se tratar de 
adiantamento de serviço;
III – cancelamento de empenho, quando o tomador do 
serviço for órgão público.
Parágrafo único -  O cancelamento da NFS-e, após a data 
de vencimento ou do recolhimento do imposto devido, 
somente poderá ser apreciado mediante processo 
administrativo. 

Art. 25 - A NFS-e poderá ser consultada por meio de função 
específica do aplicativo de sua geração pelo período de 12 
(doze) meses, contados da data de sua emissão.

Parágrafo único - A consulta de NFS-e emitida em prazo 
superior a 12 (doze) meses somente será realizada 
mediante solicitação formal à CAF/SEFAZ, até o prazo 
limite de 5 (cinco) anos da data de geração.

Art.  26 -  Excepcionalmente, quando houver 
indisponibilidade do sistema de geração da NFS-e, o 
prestador do serviço poderá usar o Recibo Provisório de 
Serviços – RPS, através de um programa informatizado, 
desenvolvido de acordo com as especificações fornecidas 
pela SEFAZ.

§ 1°-  O RPS deverá ser substituído por uma NFS-e até o 
primeiro dia útil seguinte ao da sua emissão.
§ 2° - O RPS deverá conter os mesmos dados definidos 
para a NFS-e, conforme incisos I a IV do art. 20 deste 
Decreto.
§ 3° - O RPS deverá obedecer o modelo disponível no 
portal, especialmente quando da escrituração em lote.

Art. 27 - Ato do Secretário da Fazenda determinará os 
contribuintes obrigados à emissão da NFS-e e a fixação da 
competência exigível.

§ 1° - A pessoa jurídica que não estiver obrigada a utilizar a 
NFS-e poderá optar por utilizá-la a qualquer tempo.

§ 2º - A pessoa jurídica que seja obrigada ou que venha a 
utilizar a NFS-e, não poderá emitir outro modelo de nota 
fiscal ou o cupom fiscal para registro de operações de 
prestação de serviços, ressalvado o uso de Nota Fiscal 
Avulsa – NFA nos casos previsto neste Decreto.

Seção V
Do Regime Especial para Uso de Documentos Fiscais

Art. 28 - Os serviços descritos nos itens 3.04, 06, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22 e 24 da Lista dos serviços 
anexa à Lei Municipal 1.039/2009, quando não optarem 
pela escrituração na modalidade geral, por força das suas 
especificidades,  serão regulamentados por ato 
administrativo da Secretaria da Fazenda específico para 
cada atividade.

CAPITULO IV
DO RECIBO DE RETENÇÃO NA FONTE – RRF

Art. 29 - O Recibo de Retenção na Fonte - RRF constará no 
rodapé da DRF – Declaração de Retenção na Fonte, 
conforme modelo anexo a este Decreto.

CAPÍTULO V
Seção I

Do Demonstrativo de Apuração Mensal do ISS – DMI-
e

 

Art. 30 - O Demonstrativo de Apuração Mensal do ISS – 
DMI-e consiste no registro eletrônico das informações 
econômico-fiscais, decorrentes de serviços prestados 
relativamente às Notas Fiscais de Serviço Eletrônica – 
NFS-e e Notas Fiscais emitidas manualmente. 
§ 1° - O DMI-e poderá ser preenchido e transmitido 
diariamente.
§ 2° - Conforme calendário fiscal, o contribuinte deverá, 
obrigatoriamente:
I - consolidar o movimento do mês anterior;
II – declarar a base de cálculo e o valor do ISS devido no 
mês anterior;
III – emitir a guia de recolhimento do ISS;
IV – recolher o imposto devido.
§ 3° - Considera-se constituído o crédito tributário, relativo 
ao ISS, a partir da transmissão do DMI-e consolidado do 
mês.

§ 4º - Todo estabelecimento é obrigado a gerar o seu 
próprio DMI-e, ressalvados os escritórios de contato e os 
que não contabilizem receita própria.

Art. 31 - No caso de pedido de baixa, a escrituração do 
DMI-e e da DRF-e é obrigatória até o mês em que o sujeito 
passivo tenha feito o pedido.

Art. 32 - Não será aceito retificação do DMI-e desde 
quando o  sujeito passivo estiver incluído na programação 
de ação fiscal.

Art. 33 - O DMI-e poderá ser retificada:
a) eletronicamente, se a retificação se der até o dia do 
vencimento do tributo;
b) através de processo administrativo, se a retificação se 
der após o dia do vencimento do tributo.

Seção II
Das Compensações e Restituições

Art. 34 - As compensações e restituição de ISS, de 
iniciativa do sujeito passivo, deverão ser previa e 
formalmente requeridas junto a SEFAZ, e após o 
deferimento, deverão ser informadas no DMI-e.
§ 1° - O requerimento de compensação de ISS retido pelo 
tomador do serviço deverá ser instruído com declaração 
deste dando anuência à compensação.
§ 2° - Autorizada a compensação, o sujeito passivo deverá 
registrá-la no DMI-e.
§ 3° - Em toda e qualquer restituição de ISS, o 
requerimento deverá ser instruído com declaração de 
anuência pelo tomador do serviço.
§ 4° - O tomador do serviço não poderá requerer 
compensação ou restituição de imposto retido de terceiros. 

CAPITULO VI
DECLARAÇÃO MENSAL DE RETENÇÃO NA FONTE 

DO ISSQN – DRF-e

Art. 35 - A Declaração Mensal de Retenção na Fonte – 
DRF-e consiste no registro eletrônico mensal das 
informações econômico-fiscais, decorrentes de serviços 
tomados relativamente: 
I - às Notas Fiscais referentes a serviços tomados, por 
ordem numérica e cronológica;
II - aos valores do ISS retido, na condição de substituto 
tributário e/ou responsável;
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Parágrafo único - Cada estabelecimento deverá gerar a 
sua própria DRF-e.

Art. 36 - Ficam obrigados a apresentar a DRF-e os 
tomadores de serviços relacionados no art. 139 do Código 
Tributário Municipal.

Art. 37 - A DRF-e deverá ser entregue também nos 
seguintes casos:
I - quando da suspensão temporária das atividades do 
estabelecimento, relativamente aos períodos anteriores;
II - no caso de fusão, cisão ou incorporação;
III – quando da baixa da inscrição no cadastro municipal.

Parágrafo único - Na hipótese dos incisos II e III, a pessoa 
jurídica resultante fica responsável pela entrega da DRF-E 
e DMI-e referente a serviços tomados pelas empresas 
fusionadas, cindidas ou incorporadas.

Art. 38 - Não será aceita a declaração retificadora gerada 
após a inclusão do contribuinte na programação de ação 
fiscal.

Art. 39 - A versão eletrônica da declaração, denominada 
DRF-e, terá o prazo de utilização definido em ato do 
Secretário da Fazenda.
§ 1° - Considerar-se-á constituído o crédito tributário, 
relativo ao ISS retido de terceiros prestadores de serviços, 
a partir da declaração de imposto retido, quando do envio 
da DRF-e;

§ 2° - A DRF-e poderá ser retificada:

a) eletronicamente, se a retificação se der até o dia do 
vencimento do tributo;
b) através de processo administrativo, se a retificação se 
der após o dia do vencimento do tributo. 

CAPITULO VII
DA AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE 

DOCUMENTOS FISCAIS (AIDF)

Art. 40 - A solicitação de Autorização para Impressão de 
Documentos Fiscais (AIDF) será utilizada apenas pelos 
contribuintes não obrigados à emissão da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica – NFS-e, até sua adesão obrigatória 
exarada por ato do Secretário da Fazenda do Município.

Art. 41 - O contribuinte e o estabelecimento gráfico por ele 
escolhido somente poderão confeccionar os impressos 
fiscais previstos em legislação ou aprovados em regimes 
especiais, mediante solicitação feita por meio do módulo 
ISSWeb, na funcionalidade AIDF.

Art. 42 -  Os estabelecimentos gráficos situados na cidade 
de Camaçari, Estado da Bahia, deverão proceder seu 
credenciamento como contribuinte do Município.
Parágrafo único - Os estabelecimentos gráficos situados 
fora do Município de Camaçari deverão comparecer a uma 
das Centrais de Atendimento portanto os seguintes 
documentos:
I – documento de constituição da empresa e última 
alteração;
II – CNPJ;

III – documento oficial com foto;
IV – procuração, se for o caso.

Art. 43 - O estabelecimento gráfico, quando confeccionar 
os impressos numerados, para fins fiscais, fará neles 
constar:
I - firma ou razão social;
II - endereço;
III - número de inscrição municipal e estadual;
IV - CNPJ;
V - data;
VI - quantidade de impressão;
VII - número da AIDF;
VIII - código de autenticidade;
IX - prazo de validade.

Art. 44 - Não existirá a emissão de segunda via de AIDF.

Art. 45 - O cancelamento da AIDF somente se dará nos 
casos de:

I – troca da espécie da nota fiscal;
II – desistência de confecção;
III – por expiração do prazo de sua confecção 

Parágrafo único - Para cancelamento da AIDF, o 
contribuinte deverá obedecer o seguinte procedimento:
I – elaborar e apresentar declaração informando o ocorrido 
e solicitando o cancelamento;
II – informar o número da AIDF a ser cancelada;
III – informar o motivo do cancelamento;
IV – informar se houve ou não a confecção das respectivas 
notas fiscais. Em caso afirmativo, indicar os números das 
mesmas, ressaltando as que foram utilizadas e as 
inutilizadas;
V – local e data;
VI -  assinatura do requerente, preferencialmente dos 
signatários da AIDF ou outros representantes legais, desde 
que identificados e autorizados pela empresa contribuinte. 
A assinatura deve ser igual a do documento de 
identificação apresentado; caso contrário, o contribuinte 
deverá assinar à vista do servidor público atendente, 
apresentando documento de identidade no mesmo 
momento.

Art. 46 – Este Decreto vigorará a partir de 01 de Julho de 
2013.

Art. 47 - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando as disposições em contrario em 
especial os incisos II, III, IV, V, VI, VII VIII e IX e o parágrafo 
único do art. 94 e os art. 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 117, 118 e 
119 do Decreto nº 2946, de 20 de janeiro de 1998, bem 
como o Decreto nº 3637/2002.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 JULHO DE  2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

ANEXO I – modelos de notas fiscais

PÁGINA 07PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  521 - de 22 a 28 de Junho de 2013 - 



PÁGINA 08 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  521 - de 22 a 28 de Junho de 2013 - 



PÁGINA 09PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  521 - de 22 a 28 de Junho de 2013 - 



PÁGINA 10 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  521 - de 22 a 28 de Junho de 2013 - 



PÁGINA 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  521 - de 22 a 28 de Junho de 2013 - 

DECRETO DE 31 DE MAIO DE 2013

A PREFEITA 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 CLEDYSON LAZARO ARAÚJO SALES, 
cadastro nº. 39132-0 do cargo de Assessor Técnico I, 
símbolo GES II, da estrutura da Secretaria do Governo - 
SEGOV em 31 de maio de 2013.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE 2013.

MARIA DO CARMO SIQUEIRA
PREFEITA EM EXERCICIO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE JUNHO DE 2013

A PREFEITA 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 UOSTON DE ALMEIDA DOS SANTOS para o 
cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV em 03 de junho de 2013.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JUNHO DE 2013.

MARIA DO CARMO SIQUEIRA
PREFEITA EM EXERCICIO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MAIO DE 2013

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 LAISA DOS SANTOS DE MELO, cadastro nº. 
39354-8 do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura 
da Secretaria da Habitação - SEHAB em 31 de maio de 
2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE JUNHO DE 2013

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 CONCEIÇÃO ALMEIDA DE ARAÚJO, cadastro 
nº. 61040-3 para o cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Habitação - SEHAB em 03 de 
junho de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JUNHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 2013

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 JEOVA GUIMARÃES DE BRITO, cadastro nº. 
39379-4 do cargo de Supervisor de Serviços, símbolo GES 
V, da estrutura da Secretaria da Fazenda - SEFAZ em 11 de 
junho de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE JUNHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MAIO DE 2013

A PREFEITA 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 LUCAS DE SOUZA, cadastro nº. 62088-6 do 
cargo de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria da Cidadania e Inclusão - SECIN em 31 de maio 
de 2013.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE 2013.
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MARIA DO CARMO SIQUEIRA
PREFEITA EM EXERCICIO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE MAIO DE 2013

A PREFEITA 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 JAMIL CALHEIROS DOS SANTOS, cadastro 
nº. 39165-5 do cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES II, 
da estrutura da Secretaria de Esporte e Lazer - SEDEL em 
31 de maio de 2013.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE 2013.

MARIA DO CARMO SIQUEIRA
PREFEITA EM EXERCICIO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE JUNHO DE 2013

A PREFEITA 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 CARLOS HENRIQUE RAMOS DA SILVA para o 
cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria de Esporte e Lazer - SEDEL em 03 de junho de 
2013.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JUNHO DE 2013.

MARIA DO CARMO SIQUEIRA
PREFEITA EM EXERCICIO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE JUNHO DE 2013

A PREFEITA 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 LEANDRO SILVA SANTOS para o cargo de 
Assessor Chefe, símbolo GES I-B, da estrutura da 
Secretaria da Administração - SECAD em 03 de junho de 
2013.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JUNHO DE 2013.

MARIA DO CARMO SIQUEIRA
PREFEITA EM EXERCICIO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2013

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 NAYARA ISABELITA ROCHA SILVA REIS para 
o cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria de Serviços Públicos - SESP em 10 de junho de 
2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE JUNHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JUNHO DE 2013

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 ALINE DOS SANTOS FIGUEIREDO para o 
cargo de Supervisor de Serviços, símbolo GES V, da 
estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU em 12 de junho 
de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE JUNHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE JUNHO DE 2013

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
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DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 2013

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 NADILZA MARIA ALVES 
BORGES, cadastro n° 8232-1 da função de Confiança de 
Secretária de Unidade Escolar II, SUE II-B, da Escola 
Municipal Barra de Jacuípe, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, em 30 de junho de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE JUNHO DE 2013.           

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 2013

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, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008,e informações constantes no 
processo administrativo nº01664/2013 . 

RESOLVE

Conceder a extensão da jornada de trabalho para a 
servidora ADNA CONCEIÇÃO BARROS, cadastro 
nº60132-3, ocupante do cargo de Odontóloga, estrutura da 
Secretaria da Saúde – SESAU, de 20 para 40 horas 
semanais, a partir da data da publicação deste decreto..

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE JUNHO 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 2013.

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 do 
processo administrativo nº. 27910/2011, no qual analisa o 

Orgânica do Município, resolve:
 
DESIGNAR MARILUZIA LUZ SOUZA DE JESUS, cadastro 
n° 3832-4 para a função de Confiança de Vice-Diretora de 
Unidade Escolar II, FCE V-B, do Centro Educacional Paulo 
Freire, da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, 
em 03 de junho de 2013.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JUNHO DE 2013.  

        MARIA DO CARMO SIQUEIRA
      PREFEITA EM EXERCICIO

  LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
    SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE JUNHO DE 2013

A PREFEITA 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:

DESIGNAR ELIZENE ALVES DE BRITO PASSOS, 
cadastro nº. 8245-8 para substituir interinamente 
CATHILENE SANTOS VIEIRA cadastro nº. 8890-9, na 
Coordenadoria do Centro de Referência na Atenção a 
Mulher, no período de licença maternidade a partir de 03 de 
junho de 2013.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JUNHO DE 2013.

MARIA DO CARMO SIQUEIRA
PREFEITA EM EXERCICIO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE JUNHO DE 2013

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:
 
DESIGNAR DIVANISE MARIA BOUDOUX PIMENTEL, 
cadastro n° 3755-0 para a função de Confiança de Gestão 
de Unidade Escolar II, GUE II, da Creche Santa Maria, da 
estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, em 03 de 
junho de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JUNHO DE 2013.          

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

  LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
    SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
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CADASTRO: 4058-1         Lotação: SEDEL
FUNÇÃO: Professor Nível I
Para Professor Nível II
DATA: retroativo a 21 de agosto de 2012.

SERVIDOR: Sara Antonia Oliveira dos Santos
CADASTRO: 60016-0         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Social Nível I-B
Para Assistente Social Nível II-B
DATA: retroativo a 27 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Rita Ludovico de Souza
CADASTRO: 60148-8         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde Nível I-B
Para Agente Comunitária de Saúde Nível II-B
DATA: retroativo a 07 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Ana Duarte Gonçalves dos Santos
CADASTRO: 60149-0         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde Nível I-B
Para Agente Comunitário de Saúde Nível II-B
DATA: retroativo a 07 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Marta Eugenia Ferreira da Silva
CADASTRO: 60147-6         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde Nível I-B
Para Agente Comunitário de Saúde Nível II-B
DATA: retroativo a 07 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Juciara da Silva Souza
CADASTRO: 60145-2         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde Nível I-B
Para Agente Comunitário de Saúde Nível II-B
DATA: retroativo a 07 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Judite Carvalho da Hora
CADASTRO: 9566-5         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde Nível I-B
Para Agente Comunitário de Saúde Nível II-B
DATA: retroativo a 14 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Monica Santana de França
CADASTRO: 60155-5         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde Nível I-B
Para Agente Comunitário de Saúde Nível II-B
DATA: retroativo a 30 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Marinalva dos Santos de Jesus
CADASTRO: 60146-4         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde Nível I-B
Para Agente Comunitário de Saúde Nível II-B
DATA: retroativo a 07 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Jaime dos Santos
CADASTRO: 8488-2         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Guarda Municipal Nível I-D
Para Guarda Municipal Nível II-D
DATA: retroativo a 20 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Tânia Rodrigues dos Santos
CADASTRO: 9429-5         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Merendeira Nível I-C
Para Merendeira Nível II-C
DATA: retroativo a 01 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Josiane Ferreira Borges
CADASTRO: 9101-1         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Merendeira Nível I-C

pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS, 
cadastro nº 60131-1 do cargo de Odontólogo Nível I A, da 
estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, retroativo a 19 
de dezembro de 2011.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE JUNHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 127/2013
SERVIDOR: Lucia Helena Teófilo de Jesus
CADASTRO: 7854-8           Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/2004 a 06/05/2009
GOZO: A partir de 01 de julho de 2013.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Silvio Fernando Correia Xavier
CADASTRO: 8283-0         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Guarda Municipal Nível I-D
Para Guarda Municipal Nível II-D
DATA: retroativo a 01 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Ionara Muniz de Sousa
CADASTRO: 9921-9         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeiro Nível I-B 
Para Enfermeiro Nível II-B
DATA: retroativo a 09 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Eloisa Barreto Bacelar
CADASTRO: 60387-6         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeiro Nível I-B 
Para Enfermeiro Nível II-B
DATA: retroativo a 19 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Adson de Oliveira Silva
CADASTRO: 60642-6         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I-B
Para Assistente Administrativo Nível II-B
DATA: retroativo a 12 de novembro de 2012.

SERVIDOR: José Manoel Freire Bacellar

S
E

C
A

D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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SERVIDOR: Jucélia dos Santos Bispo
CADASTRO: 8996-5         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I
Para Professor Nível II
DATA: retroativo a 29 de agosto de 2012.

PORTARIA Nº. 021/2013
DE 17 DE JUNHO DE 2013

 

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

RESOLVE:

Art. 1º – Fica determinado que nenhum servidor lotado em 
setores essenciais poderá ausentar-se do serviço durante o 
seu horário de trabalho, nem após o seu término, sem a  
presença de seu substituto, sob pena de responsabilização 
conforme prevê o art. 149 e seguintes da Lei Municipal 407 
de 30 de Agosto de 1998.

Artigo 2º - O servidor escalado para laborar na realização do 
Camaforró, evento que integra os festejos juninos do 
município, qual acontecerá de 22 a 24 de junho, que faltar ao 
serviço , sem prévia  justificativa, principalmente aqueles 
servidores, cuja ausência venha causar prejuízo à 
assistência ao paciente, será punido nos termos do Artigo 
149 e seguintes da Lei Municipal 407 de 30 de Agosto de 
1998.
Parágrafo único - A ausência do servidor nos períodos 
descritos no caput deste artigo deverá ser comunicada 
imediatamente ao coordenador da Unidade de Saúde, ou 
chefe imediato, através da telecomunicação garantindo 
assim à imediata providência de sua substituição. 

Artigo 3º – As licenças médicas concedidas mediante 
atestados expedidos por profissionais  médicos e 
odontológicos, deverão ser acompanhados de relatório 
médico consubstanciado para posterior avaliação da 
Comissão Específica de Atestados, onde terá o poder de 
validar ou rejeitar o atestado.

Parágrafo único – A Comissão Especifica de Atestados 
será instituída através de portaria expedida pelo Secretário 
de Saúde e terá em sua composição médico(s), diretor(es), 
enfermeiro(os) e odontológo(os) desta instituição.

Art.4º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.
        

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI EM 17 DE JUNHO DE 2013.
 

Para Merendeira Nível II-C
DATA: retroativo a 21 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Nanci Rita da Silva Bonfim
CADASTRO: 9106-1         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Merendeira Nível I-C
Para Merendeira Nível II-C
DATA: retroativo a 30 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Raimunda Ivone de Jesus Souza
CADASTRO: 9203-9         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Merendeira Nível I-C
Para Merendeira Nível II-C
DATA: retroativo a 21 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Maria das Graças Pereira dos Santos
CADASTRO: 9194-4         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Merendeira Nível I-B
Para Merendeira Nível II-B
DATA: retroativo a 30 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Ednai Marques da C. Santos
CADASTRO: 60535-5         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível I-B
Para Assistente Administrativo Nível II-B
DATA: retroativo a 05 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Raquel Moreira do Espírito S. Itaparica
CADASTRO: 7588-1         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I
Para Professor Nível II
DATA: retroativo a 20 de agosto de 2012.

SERVIDOR: Rosângela Claudia de S. Batista
CADASTRO: 7708-3         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I
Para Professor Nível II
DATA: retroativo a 31 de agosto de 2012.

SERVIDOR: Rosana Oliveira Freitas
CADASTRO: 60443-0         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial Nível I
Para Professor Nível II
DATA: retroativo a 01 de agosto de 2012.

SERVIDOR: Rosangela Bomfim Santos
CADASTRO: 60326-6         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial Nível I
Para Professor Nível I
DATA: retroativo a 27 de março de 2012.

SERVIDOR: Rosana Rafael Menezes
CADASTRO: 60198-3         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial Nível I
Para Professor Nível II
DATA: retroativo a 12 de março de 2012.

SERVIDOR: Lucinda Messias de Araújo
CADASTRO: 60208-0         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial Nível I
Para Professor Nível I
DATA: retroativo a 30 de março de 2012.

SERVIDOR: Jozete de Jesus Lima
CADASTRO: 8916-1         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I
Para Professor Nível II
DATA: retroativo a 29 de agosto de 2012.

S
E

S
A

U

SECRETARIA DA SAÚDE
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GABINETE DO SECRTÁRIO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DJALMA MACHADO DE SOUZA, 
CAMAÇARI 14 DE JUNHO DE 2013.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
Secretário do Desenvolvimento Econômico

29 

A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, , no uso da competência que lhe 
conferem os incisos I, X e XI do artigo 18 da Lei n. º 8.742, de 
7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS).
 
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
de Camaçari – Bahia, com base na deliberação da Plenária 
em reunião ordinária, realizada em 30 de janeiro de  2013. 

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Adesão 

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

Márcia Cosme de Souza
Presidente

                                            

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
em Reunião Ordinária realizada no dia 20 de junho de 2013, 
no uso da competência que lhe conferem os incisos I, X e XI 
do artigo 18 da Lei n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Dispõe sobre a aprovação do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para  a Secretaria de 
Desenvolvimento Social de Camaçari.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Camaçari – 
Bahia, com base na deliberação da Plenária em reunião 
ordinária realizada em 20 de junho de 2013  e  considerando 
o Ofício GABIS Nº 0340/2013, da Secretaria de 
Desenvolvimento Social – SEDES.

RESOLUÇÃO Nº 06/2013
DE MAIO DE 2013

Dispõe sobre Aprovação a Adesão ao 
Programa Nacional de Promoção a Integração 
ao Mundo do Trabalho Acesso SUAS.

 

ao Programa Nacional de 
Promoção a Integração ao Mundo do Trabalho, desde que a 
Secretaria de Desenvolvimento Social de Camaçari 
(SEDES) operacionalize o processo de mobilização, 
inscrição e execução do Programa.  

RESOLUÇÃO Nº 10 DE 20 DE JUNHO DE 2013/CMAS

Vital Sampaio Neto
Secretário de Saúde

 PORTARIA N° 004/2013
                 DE 02 DE JANEIRO DE 2013

O Secretário da Habitação do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei 

RESOLVE

Designar o servidor João Bosco Quirelli Engenheiro Civil 
CREA/BA 8946-D, cadastro 38081-4 para fiscalizar a 
execução dos serviços do Programa Habitar Brasil/BID - 
Nova Vitória, no Município de Camaçari, Bahia, conforme, 
contratos  279/2005, 503/2006,  234/2012.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário da Habitação, em 02 de janeiro 
de 2013

João Bosco Quirelli
Secretário da Habitação

PORTARIA Nº 004/2013
DE 14 DE JUNHO DE 2013

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições,

RESOLVE,

DESIGNAR a servidora Roneiza Santos Sales, matrícula nº 
39499, como a terceira pessoa responsável pelo 
atendimento e emissão de Carteira de Trabalho no posto do 
CIAT – Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador, para 
trabalhar com as duas servidoras já designadas pela 
Portaria nº 002/2013 de 13 de Maio de 2013, conforme 
solicitação no termo do convênio que entre si celebram a 
Prefeitura Municipal de Camaçari e a Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego do Estado da Bahia.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

S
E

H
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B

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

S
E

D
E

C

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

S
E

D
E

S

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL



RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos, por meio de Piso Básico Variável para a 
Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES.

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

Márcia Cosme de Souza
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, na 
data indicada, para o julgamento dos feitos constantes da 
pauta abaixo relacionada:

Data: 23/07/2013
Horário: 12:30
Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheira relatora Drª.Adriana Guedes 
Saneamento nº 127/2013
Auto Infração nº  13.485/2012
Interessado: Banco Bradesco S/A – Agência Radial “A”
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: TLF 2007 A 2009 e TFF 2010 a 2013
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro 
Júnior, Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº             128/2013
Auto Infração nº  13.482/2012
Interessado: Banco Bradesco 
S/A – Agência Radial “A”
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: TLF 2007 A 2009 e TFF 2010 a 2013
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro 
Júnior, Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 129/2013
Auto Infração nº  13.244/2012
Interessado: Banco Bradesco S/A – PAE Supermercado 
Todo Dia
Remetente:     Junta de Julgamento
Assunto:                   penalidade fixa
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Conselheiro relator Dr. Emerison Pereira
Saneamento nº              130/2013
Auto Infração nº  13.247/2012
Interessado: Banco Bradesco S/A – Agência Radial “A”
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: Penalidade fixa
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 131/2013
Auto Infração nº  13.553/2012
Interessado: Banco Bradesco S/A – Agência Centro 
Comercial
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: Penalidade fixa
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 132/2013
Auto Infração nº  13.475/2013
Interessado: Banco Santander S/A
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: penalidade fixa: RECAD
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Conselheiro relator Sr. Anisvaldo Bomfim Daltro
Saneamento nº 133/2013
Auto Infração nº  13.477/2013
Interessado: Banco Santander (Brasil) S/A – PAB Trikem
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: penalidade fixa; RECAD
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 134/2013
Auto Infração nº  13.478/2012
Interessado: Banco Santander (Brasil) S/A – PAE COPEC
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: Penalidade fixa: RECAD
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 135/2013
Auto Infração nº  13.474/2012
Interessado: Banco Santander (Brasil) S/A – PAB FAFEN
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: Penalidade fixa: RECAD
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro 
Júnior, Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

                       
Conselheiro relator Dr. Jeffiton Ramos Andrade 
Ramos 
Saneamento nº 136/2013
Auto Infração nº  13.476/2012
Interessado: Banco Santander (Brasil) S/A – PAE COPEC
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: Penalidade fixa: RECAD
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 137/2013
Auto Infração nº  13.569/2012
Interessado:   Banco Santander (Brasil) S/A – PAB 
BRASKEM
Remetente: Junta de Julgamento
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Assunto: TLF 2007 A 2009 e TFF 2010 a 2013
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro 
Júnior, Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 138/2013
Auto Infração nº  13.558/2012
Interessado:Banco Santander (Brasil) S/A – PAB Braskem
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: Penalidade fixa:
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro 
Júnior, Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Camaçari – BA, 18 de junho de 2013

José Mauricio Borges de Menezes
Presidente

Márcia Lúcia Neves da Silva
Secretária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, na 
data indicada, para o julgamento dos feitos constantes da 
pauta abaixo relacionada:

Data: 30/07/2013
Horário: 12:30
Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheira relatora Drª.Adriana Guedes 
Saneamento nº 139/2013
Auto Infração nº  13.560/2012
Interessado: Banco Santander 
Brasil Ltda. – PAB Continental
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: Penalidade fixa
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro 
Júnior, Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 140/2013
Auto Infração nº  13.557/2012
Interessado:Banco Santander Brasil Ltda. – PAB Braskem
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: TLF 2007 A 2009 e TFF 2010 a 2013
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro 
Júnior, Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 141/2013
Auto Infração nº  13.258/2012
Interessado: Banco Santander (Brasil) S/A
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: TFF 2012: diferença
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 142/2013

Auto Infração nº  13.256/2012
Interessado: Banco Santander (Brasil) S/A
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: TFF 2010 e 2011: diferença
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Conselheiro relator Dr. Emerison Pereira
Saneamento nº 143/2013
Auto Infração nº  13.562/2012
Interessado:Banco Santander Brasil Ltda. – PAB Acrinor
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: penalidade fixa
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 144/2013
Auto Infração nº  13.566/2012
Interessado:Banco Santander Brasil Ltda. – PAB Parafuso
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: penalidade fixa
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 145/2013
Auto Infração nº  13.565/2012
Interessado:Banco Santander Brasil Ltda. – PAB Parafuso
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: TLF 2007 a 2009 e 2010 a 2012
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 146/2013
Auto Infração nº  13.564/2012
Interessado:Banco Santander Brasil Ltda. – PAB Metanor
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: penalidade fixa
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Conselheiro relator Sr. Anisvaldo Bomfim Daltro
Saneamento nº 147/2013
Auto Infração nº  13.563/2013
Interessado:Banco Santander (Brasil) S/A – PAB Metanor
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: TLF 2007 a 2009 e 2010 a 2012
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 148/2013
Auto Infração nº  13.572/2012
Interessado:Banco Santander Brasil Ltda. – PAB Braskem
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: Penalidade fixa
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 149/2013
Auto Infração nº  13.571/2012
Interessado:Banco Santander (Brasil) S/A – PAB FAFEN
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: TLF 2007 a 2009 e 2010 a 2012
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 150/2013
Auto Infração nº  13.559/2012
Interessado: Banco Santander Brasil Ltda. – PAB 
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Continental
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: TLF 2007 a 2009 e 2010 a 2012
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro 
Júnior, Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Conselheiro relator Dr. Jeffiton Ramos Andrade 
Ramos 
Saneamento nº 151/2013
Auto Infração nº  13.570/2012
Interessado:Banco Santander Brasil Ltda. – PAB Braskem
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: Penalidade fixa
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 152/2013
Auto Infração nº  13.573/2012
Interessado: Banco Santander Brasil Ltda. – PAB Hotel 
Vila Galés
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: TLF 2007 A 2009 e TFF 2010 a 2013
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 153/2013
Auto Infração nº  13.561/2012
Interessado:Banco Santander Brasil Ltda. – PAB Acrinor
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: TLF 2007 a 2009 e 2010 a 2012
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro Júnior, 
Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Saneamento nº 154/2013
Auto Infração nº  13.574/2012
Interessado: Banco Santander Brasil Ltda. – PAB Hotel 
Vila Galés
Remetente: Junta de Julgamento
Assunto: Penalidade fixa
Autuantes: Alex Vieira Alves, Aloísio Alves de Castro 
Júnior, Deives Sampaio Pires e Luciano de Freitas Lopes

Camaçari – BA, 18 de junho de 2013

José Mauricio Borges de Menezes
Presidente

Márcia Lúcia Neves da Silva
Secretária

PORTARIA Nº 37 / 2013
DE 04 DE JUNHO DE 2013

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO 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, 
assim como as demais disposições de Direito pertinentes,

 
RESOLVE:

Art. 1° - Designar, interinamente, o servidor João Carlos 
Leal Lima, matrícula nº. 38790-3, lotado nesta Secretaria, 
para responder pela Coordenadoria de Meio Ambiente, no 
período de 17 de Junho a 21 de junho de 2013.

Art. 2° - Delegar ao servidor supramencionado a atribuição 
de assinar, juntamente com a signatária da presente 
portaria, as Licenças Ambientais, quaisquer que sejam a sua 
natureza, para empreendimentos, construções e atividades, 
inclusive aqueles relativas ao parcelamento do solo urbano. 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 04 DE JUNHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 38 / 2013
DE 11 DE JUNHO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 04817/2013, de 08/03/2013, 

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO, 
válida pelo prazo de 4 (quatro) anos, à KIMBERLY – CLARK 
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIENE LTDA, inscrita no CNPJ: 02.290.277/0001-21, no 
endereço Via Parafuso, BA-535, km 13,5, Lotes 01 ao 05, 
Quadra 1, Pólo Logístico de Camaçari, Distrito de Camaçari, 
Camaçari/BA, nas Zonas de Expansão de Comércio e 
Serviços - ZECS 2 e de Expansão Controlada – ZEC 4, da 
Macrozona CA-ZU.1– Camaçari - Sede, conforme Lei 
Municipal nº866, de 11/01/2008, para produção de 4.000 
caixas/dia de absorventes, 12.600 caixas/dia de fraldas 
descartáveis, 8.000 caixas/dia de rolos de papel higiênicos e 
operação de um centro de distribuição, nesse mesmo local e 
município, mediante o cumprimento da legislação vigente e 
dos seguintes condicionantes: I. operar a unidade industrial 
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, 
buscando, sempre que possível, soluções baseadas em 
tecnologias mais limpas; II. promover periodicamente junto 
aos funcionários, a realização de programas de educação 
ambiental e treinamento quanto à aplicação do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, do Programa 
de Gerenciamento de Risco – PGR, do Plano de 
Emergência Ambiental – PEA, do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais - PPRA. Apresentar à SEDUR, 
quando do requerimento de renovação desta licença, a 
documentação comprobatória, além dos resultados obtidos 
e atualização dos planos e programas da empresa; III.
adotar normas de segurança, higiene industrial e saúde 
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ocupacional, nas áreas de produção, armazenamento e 
expedição; IV. fazer o controle do nível de ruídos, por tempo 
de exposição dos funcionários da empresa, para que o 
mesmo permaneça dentro dos limites aceitáveis, 
observando a NR15/1978; V. 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. Realizar treinamento com os funcionários para 
situações de emergência; 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, 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 
temporariamente os resíduos sólidos 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, 
para o armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e 
não inertes) e os da NBR 12235, para armazenamento de 
resíduos classe I. Encaminhá-los posteriormente para 
destinação final, em instalações com licença ambiental para 
tal fim. Priorizar, sempre que possível, o reuso e a 
reciclagem. No caso de resíduos, classe I, requerer ao 
INEMA, a competente Autorização de Transporte de 
Resíduos Perigosos- ATRP; VIII. apresentar outorga, 
emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
– INEMA do Estado da Bahia, pela utilização de poço. 
Prazo: 120 dias; IX. destinar os efluentes domésticos 
recolhidos para a Estação de Tratamento da CETREL S.A., 
a fim de que seja dada a disposição final adequada, 
mantendo na empresa a nota fiscal correspondente, 
comprovando o recebimento do mesmo, o comprovante de 
credenciamento e a nota fiscal da empresa que efetuou a 
limpeza e recolhimento do efluente; X. interligar a rede de 
efluentes sanitários da empresa à rede geral de efluente, 
quando disponível na área do Pólo Logístico; XI. implantar
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, 
contemplando principalmente a recuperação da nascente e 
sua faixa de preservação permanente dentro da área de 
abrangência do empreendimento, conforme apresentado e 
aprovado por esta SEDUR; XII. 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. XIII. apresentar à 
SEDUR, até o último dia do mês de fevereiro de cada ano, o 
Relatório Técnico de Garantia Ambiental - RTGA, conforme 
o estabelecido no inciso  XIII do art. 140 do regulamento da 
lei 10.431/06, aprovado pelo decreto 11/235/08: a) resumo 
das principais ações da CTGA no  ano anterior; b) atas das 
reuniões ocorridas no período,c) resultados obtidos na área 
ambiental, de saúde ocupacional, de higiene e de 
segurança, d) demonstrativos do desempenho ambiental da 
atividade, ilustrados com gráficos e planilhas; e) situação 
dos condicionantes desta licença acompanhado de 
documentos, desenhos e fotos  que comprovem o seu 
cumprimento ; f) registro de acidentes por ventura ocorridos, 
suas causas e medidas adotadas; g) outras informações 
relevantes. Freqüência anual; XIV. comunicar de imediato à 
SEDUR a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas, que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas cabíveis; 

 

  

 

 

XV. requerer previamente à SEDUR, a competente Licença, 
no caso de alteração do projeto apresentado, conforme Art. 
45 °, inciso IV da Lei n° 10.431 de 20/12/06. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de competênc ia  da Secre tar 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. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 10 DE JUNHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 39 / 2013
DE 11 DE JUNHO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
ocompetência que lhe foi delegada pelo Decreto n . 

4365/2007 e pelo poder que lhe confere a Lei Municipal nº. 
913/2008, de 03/09/2008, Resolução CEPRAM nº. 3925, de 
30 de janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM nº. 
4.046/2010, de 29/01/2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo nº 05179/2013, de 13/03/2013,

Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 1 (um) ano, à MAD 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no 
CNPJ sob nº 14.620.708/0001-50, para implantação de um 
empreendimento do tipo loteamento destinado ao uso 
residencial, com área total de 490.165,33 m², sendo a área 
de intervenção para a autorização de supressão de 
vegetação de 11,33 ha, localizado na Via Parafuso (BA 535), 
Km 8, Estrada Velha de Abrantes, Camaçari/BA, na Zona AR 
1 - Área residencial 1, do Plano Urbanístico Especifico - 
PUE, Distrito de Camaçari, Camaçari/BA, conforme Lei 
Municipal nº 866/2008, de 11 de janeiro de 2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - realizar a atividade de supressão da 
vegetação com equipe técnica capacitada, portando cópia 
da Autorização de Supressão da Vegetação e Licença 
Ambiental; II - a supressão de vegetação, somente poderá 
ser executada na área descrita, na poligonal dos vértices 

RESOLVE: 
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indicados; III - realizar o transplantio de algumas árvores 
que deverão ser uti l izadas no paisagismo do 
empreendimento já aprovado pela CMA; IV - o transplantio 
das árvores deverá ser executado por empresa ou técnico 
especializado; V - efetuar a remoção, transporte e 
armazenamento dos resíduos vegetais, e da serrapilheira, 
que deverão ser utilizados no processo de recuperação da 
APP e no projeto de paisagismo; VI - o material lenhoso, 
resultante da supressão de vegetação, deverá ser 
destinado para uma instituição licenciada, para ser revertido 
em benefício social, mediante assinatura de Termo de 
Acordo e Compromisso - TAC, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Camaçari e a instituição doadora; VII - 
apresentar à SEDUR, relatório de acompanhamento da 
distribuição do material lenhoso a instituição credenciada, 
constando dos documentos comprobatórios da entrega; VIII 
- realizar o resgate e transporte da fauna existente, antes de 
qualquer intervenção na área objeto de supressão de 
vegetação; IX - após o término das atividades de supressão, 
deverá ser encaminhado à SEDUR/CMA, no prazo de 30 
(trinta) dias, relatório conclusivo sobre as atividades 
realizadas, contendo registros fotográficos, romaneio 
quantitativo, com volume da vegetação efetivamente 
suprimida e a comprovação da destinação do material 
lenhoso e da fauna e flora resgatada; X - doar ao município 
600 mudas de árvores, de espécie nativas da Mata Atlântica, 
como medida compensatória pela supressão da vegetação.

Art. 2° - Os produtos e subprodutos originados de atividade 
autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei nº. 10.431/2006, sujeitando-
se o transporte ao Art. 144 da mesma. 

Art. 3° - Esta ASV será cancelada automaticamente, caso 
haja o descumprimento das atividades previstas no Projeto 
Técnico, anexado ao processo. 

Art. 4° - Estabelecer que esta Autorização, bem como 
c ó p i a s  d o s  d o c u m e n t o s  r e l a t i v o s  a o  
cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 
mantidos disponíveis à fiscalização da SEDUR. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 11 DE JUNHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 40 / 2013
DE 12 DE JUNHO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
ocompetência que lhe foi delegada pelo Decreto n . 

4365/2007 e pelo poder que lhe confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008, Resolução CONAMA nº. 3925, de 
30 de janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM nº. 
4.046/2010, de 29/01/2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo nº. 9868/2013, de 14/05/2013, 

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 

  

SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A, inscrita no CNPJ Nº 
10.656.452/0092-17, com sede na RB, S/N°, Área 03 e 04, 
Pólo Industrial Tarumã, Itinga, Lauro de Freitas - BA, para 
implantação de uma fábrica de argamassa, com centro de 
distribuição de cimento, prédio administrativo, apoio, galpão 
industrial, secador, área de produção de argamassa, área 
de teste, laboratório, central de armazenamento, medição, 
portarias, subestação, sala de compressor, sala elétrica, 
casa de bombas e reservatório, na Rodovia BA 093, Km 4,5 - 
Pólo Industrial, Camaçari - BA, na MACROZONA CA. ZI – 
Zona Industrial, Camaçari - BA, conforme Lei Municipal 
nº866, de 11/01/2008. Com área total de 38.500,00m², 
possui o seguinte quadro de áreas: área construída de 
3.585,47m²; área ocupada de 3.585,47m²; área permeável 
de 30.253,82m², estacionamento para veículos de passeio, 
com 08 vagas e de caminhões, com 14 vagas, 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) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
do canteiro de obra, para serem coletados pela Limpeza 
Pública de Camaçari - LIMPEC; 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 pela LIMPEC e SEDUR; c) 
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 05/07/2002, 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) somente adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento, proveniente de jazidas licenciadas; h) 
fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de 
proteção individual – EPI, aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora, nº 006/78, do Ministério 
do Trabalho; i) na conclusão da obra, remover todas as 
instalações do canteiro e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; II - apresentar e implantar: a) projeto 
paisagístico na área do empreendimento, priorizando o uso 
de espécies nativas do bioma Mata Atlântica; b) Programa 
de Educação Ambiental – PEA, conforme aprovado pela 
CMA/SEDUR; c) projeto aprovado pela EMBASA, para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Prazo: 120 
dias; d) projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de velocidade, armazenamento e 
utilização para fins de irrigação de jardins e limpeza de áreas 
comuns; e) implantar projetos alternativos de energia 
elétrica; f) revegetar a área do córrego e sua faixa de 
preservação permanente  na  abrangênc ia  do  
empreendimento; g) manter e atualizar sempre o Programa 
de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil – PCMAT; III - obter em noventa dias a 
manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
SEDUR, quanto à supressão de vegetação; IV - apresentar 
em 90 dias, outorga emitida pelo Instituto do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, em caso 
de: utilização de poços ou fontes naturais; lançamento de 
efluente em corpo hídrico;  construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; V - atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
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disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido na 
Análise de Orientação Prévia – AOP de Projeto, emitida 
através do Processo nº 04961/2013 de 11/03/2013, por esta 
SEDUR; VI - Não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente - APP, sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano à faixa de preservação do córrego, 
com largura igual a trinta metros, medida horizontalmente a 
partir da margem no seu nível alto, conforme estabelece a 
legislação vigente; VII - 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; VIII -  garantir a estanqueidade 
das unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; IX - implementar no prazo de 90 dias, 
procedimento de monitoramento do solo, em pontos de 
jusante e montante da disposição de efluente tratado; X - 
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 
ambienta l  de competênc ia  da Secre tar 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. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 12 DE JUNHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 41 / 2013
DE 17 DE JUNHO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal Nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM Nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM Nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Nº 09232/2013, de 06/05/2013,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA, válida 

  

pelo prazo de 1 (um) ano, à URCA EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÕES LTDA, inscrito(a) no CNPJ: 
05.387.992/0001-75, situada na Via Abrantes – BA 531 
(Estrada da Cascalheira), Km 0, Distrito Sede, 
Camaçari/BA, para implantação de um empreendimento do 
tipo loteamento, Terras Alphaville Camaçari – Fase 2, com 
uma área total de 328.153,10m², composto de 604 lotes 
residenciais, 12 lotes comerciais, 01 lote institucional 
(destinado à Associação de Moradores), totalizando 617 
lotes, distribuídos em 37 quadras. Áreas de lotes com 
193.578,72m²; Área pública com 134.574,38m², distribuídas 
em: área de sistema vário (rua e passeios) com 
67.449,23m²; área para equipamento urbano com 
1.451,28m²; área institucional com 16.407,66m²; área verde 
com 65.673,87m², situado na Zona de Expansão Controlada 
– ZEC 6 da Macrozona Urbana da Sede - CA-ZU.1, 
conforme Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. projeto de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário devidamente aprovado pela 
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA; 
II. anuência da Companhia de Eletricidade do Estado da 
Bahia – COELBA para fornecimento de energia elétrica; III. 
anuência para coleta de resíduos sólidos, emitida pela 
Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC, para as fases de 
implantação e funcionamento do empreendimento; IV. 
autorização de supressão de vegetação – ASV; V. projeto de 
drenagem de águas pluviais; VI. projeto do canteiro de obra, 
com as soluções compatíveis de drenagem de águas 
pluviais, abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
coleta de resíduo e outras infraestruturas de suporte; VII. 
plano de obra acompanhado de cronograma de execução, 
medidas de segurança, medidas para mitigação de 
impactos de vizinhança, contratos de fornecedores e 
prestadores de serviços; VIII. anuência do DERBA, para o 
acesso através da BA-531; VIII. outorga emitida pelo 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, 
em caso de: utilização de poços ou fontes naturais; 
lançamento de efluente e/ou águas pluviais em corpo 
hídrico; construção de estruturas ou realização de obras em 
corpo hídrico; IX. estudos geológicos e hidrogeológicos, 
correlacionando os elementos estruturais e planos de 
fraqueza, identificados com o empreendimento proposto, 
riscos possíveis e soluções; X. Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRSCC; XI. 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil – PCMAT; XII. Programas de 
Educação Ambientais; XIII. Plano de Recuperação de Área 
Degradada – PRAD, contemplando a recuperação de 
nascentes/corpos hídricos e faixas de preservação 
permanente, acompanhado de cronograma de execução; 
XIV. requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal Nº. 913/2008, de 
03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de competênc ia  da Secre tar 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 
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Ambiente – SISMUMA. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 17 DE JUNHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 42 / 2013
DE 18 DE JUNHO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CONAMA nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 09158/2013, de 03/05/2013. 

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à ICAL 
PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/CPF 
10.858.529/0001-20, com sede na Avenida João Francisco 
Lisboa, n° 385, sala Y, Bairro Várzea, Recife -PE, para 
implantação de uma via interna, que interliga a Via Parafuso 
à  Aven ida  Jo rge  Amado ,  com ex tensão  de  
aproximadamente 1.800,00m, sendo a área de intervenção 
para o sistema viário de 47.326,51m², localizado na Via 
Parafuso, Km 13, Distrito de Sede, Camaçari - BA, na Zona 
de Expansão de Comércio e Serviço – ZECS 2, da 
Macrozona Urbana da Sede, Camaçari - BA, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11/01/2008, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
adotar os critérios e procedimentos necessários para a 
gestão adequada da implantação do sistema viário, 
disciplinando as seguintes ações de forma a minimizar os 
impactos durante a fase de construção: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
do canteiro de obra, para serem coletados pela Limpeza 
Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo a unidade de reaproveitamento, conforme 
critério a ser estabelecido pela LIMPEC e SEDUR, sendo 
vedado o seu lançamento nos corpos d'água e/ou em 
qualquer outro local não licenciado, devendo ter como 
objetivo prioritário nessa ação a não geração e, 
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) instalar 
adequadamente no canteiro de obras, conforme legislação 
vigente, sistema de tratamento de efluente doméstico e 
destinar o efluente coletado, somente para unidades de 
tratamento licenciada; d) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento, somente proveniente 
de jazidas licenciadas; e) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos equipamentos de proteção individual – EPI, 
aos funcionários da obra, de acordo com a Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; f) na 

  

conclusão do empreendimento, remover todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II - implantar: a) projeto 
paisagístico na área do sistema viário, 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, contemplando a gestão dos resíduos, priorizando 
ações de sustentabilidade ambiental; d) projeto de 
drenagem de águas pluviais, contemplando redutores de 
velocidade, e) manter atualizado o Programa de Condições 
e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
Civil – PCMAT;  III - formar barreiras de contenção de 
sedimentos, ao longo das bordas da rodovia, objetivando 
evitar carreamento de sedimento por águas pluviais e 
assoreamento de mananciais hídricos; IV – apresentar à 
CMA/SEDUR, Plano de Recuperação de Área Degradada – 
PRAD, contemplando principalmente a recuperação da 
faixa de preservação permanente, dentro da área de 
abrangência do empreendimento; V - enclausurar 
adequadamente as borras asfálticas e outras substancias a 
serem utilizadas no pavimento das vias, de forma a evitar a 
sua lixiviação e contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas; VI - aplicar nas diversas etapas de 
pavimentação das vias, a Norma Regulamentadora NR – 
15, com redação dada pela Portaria n.° 3.214 de 08/06/78; 
VII – obter, no prazo de noventa dias, a manifestação da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
quanto a supressão de vegetação; VIII – apresentar, no 
praso 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 
Preservação Permanente (APP), sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou 
causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação do 
córrego, de largura igual a 30 trinta metros, medida 
horizontalmente a partir da sua margem no seu nível 
alto, conforme estabelece a legislação vigente; X - 
garantir a estanqueidade das unidades que compõem o 
sistema de esgotamento sanitário; XI - 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, emitida 
através do Processo nº 06322/2012, de 09/04/2012, por esta 
SEDUR; XII - 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 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. 
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Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 18 DE JUNHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 43 / 2013
DE 18 DE JUNHO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo 11954/2013, de 14/06/2013, 

RESOLVE:

Art .  1.º  -  Conceder LICENÇA  AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
CONSTRUTORA KAZZA LTDA, inscrito(a) no CNPJ 
00.408.291/0001-51, com sede no(a) Avenida Juraci 
Magalhães, nº 784, Edif. Bauhaus, Sala 401, Bairro Rio 
Vermelho, Salvador/BA, para implantação de dois 
empreendimentos, do tipo urbanização integrada, 
destinados ao Programa do Governo Federal Minha Casa 
Minha Vida, em um imóvel, com área total de 47.718,24m², 
no endereço Parque Nascente do Capivara, Quadra 4 C, 
Distrito Sede, Camaçari /BA, na Zona de Expansão 
Prioritária – ZEP 2, da Macrozona Urbana da Sede – CA. ZU 
1, conforme Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, sendo: 1 - 
RESIDENCIAL VIVENDA DOS CARDEAIS, inserido em 

2uma área de 27.813,63 m ,  composto de 300 (trezentas) 
unidades do tipo sobrados. Possui o seguinte quadro de 

2área: Área Construída Total de 14.453,62 m ; área ocupada 
de 7.267,45 m²; área permeável de 13.992,86 m²; área de 
domínio público de 13.170,03 m², correspondente a 47,35% 
da área total da gleba, distribuídas em: 1) área de praça, 
área verde e servidões com 5.579,91 m²; 2) área de sistema 
viário (ruas e passeios) com 7.478,49 m²; 3) área de 
estacionamento com 111,63 m²; Coeficiente de 
Aproveitamento de 0,52; taxa de ocupação de 26%; taxa de 
permeabilidade de 50%. 2 - RESIDENCIAL VIVENDA DAS 

2ANDORINHAS, inserido em uma área de 19.904,61 m , 
composto de 204 (duzentas e quatro) unidades, do tipo 
sobrado. O projeto Possui o seguinte quadro de áreas: área 

2construída total de 9.879,54 m ; área ocupada de 4.901,20 
m²; área permeável de 9.906,56 m²; área de domínio público 
de 9.948,81 m², correspondente a 49,985% da área total da 
gleba, distribuídas em: 1) área de lazer/ área verde e 
servidões com 4.003,48 m²; 2) área de sistema viário (ruas e 
passeios) com 5.620,98 m²; 3) área de estacionamento com 
111,63 m² ; 4) área para ETE com 212,72 m²; coeficiente de 
aproveitamento de 0,50; taxa de ocupação de 25%; taxa de 
permeabilidade de 50%, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - adotar 
os critérios e procedimentos necessários para a gestão 

  

adequada da implantação do sistema viário, disciplinando 
as seguintes ações, de forma a minimizar os impactos 
durante a fase de construção: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
do canteiro de obra, para serem coletados pela Limpeza 
Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo a unidade de reaproveitamento, conforme 
critério a ser estabelecido pela LIMPEC e SEDUR, sendo 
vedado o seu lançamento nos corpos d'água e/ou em 
qualquer outro local não licenciado, devendo ter como 
objetivo prioritário a não geração e, secundariamente, a 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 
mesmos, conforme estabelecido pela Resolução CONAMA 
nº 307, de 05/07/2002; c) instalar adequadamente no 
canteiro de obras, conforme legislação vigente, sistema de 
tratamento de efluente doméstico e destinar o efluente 
coletado, somente para unidades de tratamento licenciada; 
d) adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento, somente proveniente de jazidas 
licenciadas; e) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos 
equipamentos de proteção individual – EPI, aos funcionários 
da obra, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 
006/78 do Ministério do Trabalho; f) na conclusão do 
empreendimento, remover todas as instalações do canteiro 
de obras 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, 
contemplando a gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; c) apresentar, no prazo de 
noventa dias, o projeto aprovado pela EMBASA, para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário; d) 
projeto de drenagem de águas pluviais, contemplando 
redutores de velocidade, e) manter atualizado o Programa 
de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil – PCMAT; III – apresentar, no prazo de 
cento e vinte dias, o Projeto de Combate a Incêndio, 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros, do Estado da Bahia ou 
Defesa Civil do Municipio; IV – implantar, no prazo de trinta 
dias, as placas de sinalização e advertência em pontos 
estratégicos dentro e fora da área de trabalho, 
principalmente nas interações dos acessos com rodovias, 
para alertar quanto ao tráfego de máquinas e veículos 
pesados. Os dispositivos de sinalização devem ser 
mantidos em perfeito estado de conservação; V - obter, no 
prazo de noventa dias, a manifestação da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, quanto à supressão 
de vegetação; VI – apresentar, no praso 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; VII - garantir a 
estanqueidade das unidades que compõem o sistema de 
esgotamento sanitário; VIII - 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, emitida através do Processo nº 
23.123/2012, de 03/12/2012, por esta SEDUR; IX - 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.
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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. 
   

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 18 DE JUNHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 044 / 2013
DE 19 DE JUNHO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 4185/2012, de 02/03/2012, 

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à FIXAR 
INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 06.247.044/0001-05, 
localizada no endereço: BA 535, Km 10,5, Via Parafuso, 
Camaçari – Ba, para a fabricação mensal de 60T/mês de 
produtos trefilados de metal padronizados (parafusos), nas 
coordenadas geográficas em décimo de grau Lat./Long. -
12,76062/ -3831218, neste mesmo local, mediante 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. operar a unidade industrial, 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, buscando, 
sempre que possível, soluções baseadas em tecnologias 
mais limpas; II implantar e apresentar a SEDUR, 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. Prazo: 60 dias; III. adotar 
normas de segurança, higiene industrial e saúde 
ocupacional nas áreas em construção, da produção, de 
armazenamento e expedição; IV. 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; V. realizar treinamento com os funcionários para 
situações de emergência; 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, 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. Prazo: 60 dias; VII. 
implantar e manter atualizado o PPRA, buscando, sempre 
que possível, a redução do grau de riscos ambientais. 
Prazo: 90 dias; VIII. 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. IX. apresentar o 
Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros do Estado da 
Bahia – AVCB ou da Defesa Civil do Município. Prazo: 120 
dias; X. proceder a recuperação das áreas degradadas, 
decorrente do processo de terraplanagem, imediatamente 
após a implantação do empreendimento; XI.  Implantar e 
apresentar à SEDUR, projeto paisagístico na área do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas, 
para reduzir os impactos negativos advindos da atividade, 
procurando manter, dentro do possível, o sistema viário 
interno permeável ou utilizar pisos que facilitem a 
permeabilidade do solo; XII. apoiar e executar programas de 
educação socioambiental, a serem indicados pela APA – 
Joanes - Ipitanga, com as associações comunitárias 
circunvizinhas, contemplando projetos que comandam a 
geração de emprego e renda, dentre outros. Apresentar à 
SEDUR, quando do requerimento da renovação desta 
licença, juntamente com os documentos que comprovem a 
sua execução e indicadores de resultados; XIII. encaminhar 
os efluentes sanitários para o sistema de tratamento, 
composto por fossa séptica, seguida de sumidouro. 
Contratar empresa devidamente licenciada, para realizar a 
manutenção periódica desse sistema; XIV. acondicionar os 
resíduos oleosos, a serem gerados na manutenção dos 
equipamentos, em local fechado, com piso impermeável e 
encaminhá-los para empresas de refino, devidamente 
licenciadas; XV. Implantar área específica para 
armazenagem de resíduos sólidos, de acordo com a NBR nº 
11.174/90, para armazenamento de resíduos de classe II A e 
II B (não inertes e inertes) e NBR nº 12.235/92, para 
armazenamento de resíduos classe I (perigosos), em área 
reservada, dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada, de acordo com a classe do resíduo. 
Encaminhá-los posteriormente para destinação final 
adequada, de acordo com as normas estabelecidas na 
legislação vigente, ficando proibido o seu descarte aleatório 
ou queima a céu aberto. Priorizar, sempre que possível, o 
reuso e a reciclagem; XVI. apresentar à SEDUR Alvará de 
Habite-se, emitido pela Prefeitura Municipal de Camaçari. 
Prazo 90 dias; XVII. promover a instalação dos 
equipamentos, que minimizem os impactos decorrentes das 
atividades no ambiente, no que se refere à geração de 
ruídos, lançamento de material particulado, poeiras, 
alteração nas vias de acesso local e riscos de acidentes; 
XVIII. Instalar, em locais a serem indicados, sob orientação 
do órgão gestor da APA Joanes-Ipitanga, 03 (três) placas 
educativas, que visem divulgar a referida unidade de 
conservação e conceitos básicos de educação ambiental; 
XIV. requerer previamente à SEDUR a competente licença, 
no caso de alteração do projeto ora apresentado, conforme 
Lei Municipal nº. 913/2008, de 03/09/2008.
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Art.2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de competênc ia  da Secre tar 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 o mesmo 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 DE CAMAÇARI, EM 19 DE JUNHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 45/ 2013
DE 20 DE JUNHO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo 06677/2013, de 01/04/2013,

RESOLVE:

Art .  1.º  -  Conceder LICENÇA  AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à 
GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito(a) no 
CNPJ16.365.025/0001-29, com sede no(a) Rua Doutor 
José Peroba, nº 349, Edf. Empresarial Costa Azul 9A, Sala 
901 á 908, Bairro Costa Azul/Stiep, Salvador/BA, para 
implantação de um empreendimento denominado 
RESIDENCIAL ALPHA, do tipo urbanização integrada 
destinado ao Programa do Governo Federal Minha Casa 
Minha Vida, composto de 1.200 unidades residenciais do 
tipo apartamentos, com área total de 63.709,68m², 
distribuídos em 04 etapas: Residencial Alpha I, II, III e IV, 
com 300 unidades cada. Possui o seguinte quadro de áreas: 
área construída total de 59.242,00m²; área ocupada de 
11.777,20m²; área permeável de 34.125,94m²; área de 
domínio público de 52.236,48m², correspondendo a 81,99% 
da área total da gleba, distribuídas em: 1) área de lazer/ área 
verde com 32.858,23m², correspondendo a 51,57% da área 
da gleba; 2) área de sistema viário (ruas e passeios) com 
19.378,25m²; Coeficiente de Aproveitamento de 0,92; Taxa 
de Ocupação de 18%; Taxa de Permeabilidade de 54%, no 

 

endereço Loteamento Parque Nascente do Capivara, 
Quadra 2 E, Camaçari/BA, na Zona de Expansão Prioritária 
– ZEP 2 da Macrozona Urbana da Sede – CA. ZU 1, 
conforme Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, 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) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
do canteiro de obra, para serem coletados pela Limpeza 
Pública de Camaçari - LIMPEC; 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 pela LIMPEC e SEDUR, sendo 
vedado o seu lançamento nos corpos d'água e/ou em 
qualquer outro local não licenciado, devendo ter como 
objetivo prioritário, nessa ação, a não geração e, 
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) 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, bem como destinar o efluente coletado, 
somente para unidades de tratamento licenciada; d) adquirir 
substância mineral para construção do empreendimento, 
somente proveniente de jazidas licenciadas; e) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção 
individual – EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; f) 
remover, na conclusão do empreendimento,  todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II. apresentar e implantar: a) 
projeto paisagístico na área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas; b) programa de 
educação ambiental, acompanhado do cronograma de 
execução, voltado para os funcionários da obra, 
contemplando a gestão adequada dos resíduos, com o 
objetivo prioritário a não geração e, secundariamente, a 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 
mesmos, a segregação na fonte, o acondicionamento 
adequado e ações de sustentabilidade ambiental. 
Prazo: 90 dias; c) projeto aprovado pela EMBASA, para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Prazo: 
120 dias; d) projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de velocidade, armazenamento e 
utilização para fins de irrigação de jardins e limpeza de áreas 
comuns; e) implantar projetos alternativos de energia 
elétrica, com geradores eólicos e/ou solares, para as áreas 
de uso comum, quando possível; f) manter  atualizado  o 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil – PCMAT; III. obter a 
manifestação da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR, quanto à supressão de vegetação. 
Prazo: 90 dias; IV. apresentar outorga, emitida pelo Instituto 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA do Estado 
da Bahia, em caso de: utilização de poços ou fontes 
naturais; lançamento de efluente em corpo hídrico;  
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais. Prazo: 90 dias; V. 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, emitida através do Processo nº 
23.431/2012, de 06/12/2012, por esta SEDUR; VI. Não 
ocupar nem modificar Área de Preservação Permanente 
(APP), sendo vedado: edificar, instalar equipamento 
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e/ou materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de 
dano à faixa de preservação do córrego,com  largura 
igual a 30(trinta) metros, medida horizontalmente, a 
partir da sua margem no seu nível alto, conforme 
estabelece a legislação vigente; VII. 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; VIII. garantir a estanqueidade das 
unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; IX. implementar procedimento de monitoramento 
do solo, em pontos de jusante e montante da disposição de 
efluente tratado no solo. Prazo: 90 dias. X. 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 Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de competênc ia  da Secre tar 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.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 18 DE JUNHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE

COORDENADORIA DE MATERIAIS E 
PATRIMÔNIO

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO - n.º 022/2013 (Presencial) – COMPEL - 
OBJETO: Aquisição de bolas esportivas para realização de 
diversos eventos promovidos pela Secretaria de Esporte e 
Lazer  do munic íp io  de Camaçar i .  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 26/06/2013. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS. 

A Secretaria da Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 032/2013 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de reanimador manual, para atender as 
Unidades de Saúde do município de Camaçari, Bahia. DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 27/06/2013. VITAL SAMPAIO 
NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 186/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de fardamento para atender as 
necessidades dos agentes de combate às endemias do 
Centro de Controle de Zoonoses do Município de Camaçari - 
Bahia. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 27/06/2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 0118/2013. Dispensa De Licitação 
Nº. 041/2013. Contratado: Celene Maria de 
Oliveira Santos.  Objeto: Destina-se a aluguel de 
imóvel situado à Rua 02 de Maio, s/nº, Centro, 
Camaçari/Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, 
para abrigar o Programa Bolsa Família.  Valor 
Global: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4089; 
Elemento De Despesa: 3390.36; Fonte De 
Recurso: 0001-029-41. Data Da Assinatura: 
18/06/2013. Ademar Delgado Das Chagas.

Contrato Nº 0098/2013 Inexigibilidade de licitação 
Nº. 062/2013. Contratado: Aglay Rocha Andrade. 
Contratação de artistas e bandas: Caravana Music, 
Viola de Doze, Cueca Branca, Brasilian Boys e 
Robert Cigano,   através de seu representante 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - n.º 037/2013 - 
COMPEL (Presencial), que tem como objeto a contratação 
de empresa especializada de locação de caminhões 
operacionais de sucção de fossas e desobstrução de redes, 
visando atender as necessidades da Orla e Distritos do 
Município de Camaçari e em prevenções e emergências das 
ações da CODEC ,  à empresa  A LIMPCANO 
DESENTUPIMENTOS E SUCÇÃO DE FOSSAS LTDA - 
EPP, com o valor global de R$ 778.149,00 (setecentos e 
setenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais). Data da 
Homologação: 17/06/2013. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.



PÁGINA 28 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  521 - de 22 a 28 de Junho de 2013 - 

exclusivo a empresa Aglay Rocha Andrade- ME, 
para Festa do Divino Espiríto Santo, que será 
realizada no período de 08/06 a 10/06/2013, na 
localidade de Catu de Abrantes, em Camaçari-BA. 
Valor Global: R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4060; 
Elemento de Despesa: 3390.39  Fonte de Recurso: 
0001.000-0.  Data da Assinatura: 07/06/2013. - 
Ademar Delgado das Chagas.

Contrato Nº 0125/2013. Dispensa De Licitação Nº. 
043/2013. Contratado: Glamour Alimentação 
LTDA.. Objeto  Contratação de empresa para 
prestação de fornecimento de refeições prontas, 
lanches, buffet e decoração para o evento 
Camaforró 2013, do Município de Camaçari-Ba. 
VALOR GLOBAL: R$ 139.090,00(cento e trinta mil 
e noventa reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2016; Elemento De Despesa: 
3390.39; Fonte De Recurso: 0001-00-0.  Data Da 
Assinatura: 20/06/2013. Ademar Delgado Das 
Chagas.

CONTRATO N.º 111/2013. CONTRATADO: A 
LIMPCANO DESENTUPIMENTOS E SUCÇÃO 
DE FOSSAS LTDA - EPP. LICITAÇÃO: Pregão 
Presencial n.º 037/2013 – COMPEL. OBJETO: A 
locação de caminhões operacionais de sucção de 
fossas e desobstrução de redes, visando atender 
as necessidades da Orla e Distritos do Município 
de Camaçari e em prevenções e emergências das 
ações da CODEC. Valor Global: R$ 778.149,00 
(setecentos e setenta e oito mil, cento e 
q u a r e n t a  e  n o v e  r e a i s ) - . D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 4002; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 
001.000-0.DATA DA ASSINATURA:17 de junho de 
2013. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa Nº. 041/2013 – Processo Nº 
0526/2013. Contratado: Celene Maria de Oliveira 
Santos.  Objeto: Destina-se a aluguel de imóvel 
situado à Rua 02 de Maio, s/n, Centro, 
Camaçari/Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, 
para abrigar o Programa Bolsa Família.  Valor 
Global: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). 
Fundamentada No Art. 24, Inciso X, da Lei Federal 
Nº. 8.666/93. Data da homologação: 18/06/2013.

TERMO DE DISPENSA Nº. 042/2013 – 
PROCESSO Nº 561/2013. CONTRATADO: PHM 
Construção E Combate A Incêndio Ltda.-ME. 
OBJETO: Contratação de empresa para recarga 
de extintores que serão utilizados na festa 

Camaforró CAMAÇAR-BA. VALOR GLOBAL: R$ 
7.380,30 (sete mil,trezentos e oitenta reais e trinta 
centavos. FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO 
IV, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO 19/06/2013.

TERMO DE DISPENSA Nº. 043/2013 – 
PROCESSO Nº 0598/2013. CONTRATADO: 
Glamour Alimentação ltda. OBJETO: Contratação 
de empresa para prestação de fornecimento de 
refeições prontas, lanches, buffet   e decoração 
para evento Camaforró 2013, do Município de 
C a m a ç a r i - B a .  VA L O R  G L O B A L :  R $  
139.090,00(cento e trinta mil e noventa reais). 
FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO IV, DA LEI 
F E D E R A L  N º .  8 . 6 6 6 / 9 3 .  D ATA  D A  
HOMOLOGAÇÃO: 20/06/2013.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de inexigibilidade nº. 062/2013 – 
Processo Nº. 0543/2013,  Contratado: Aglay 
Rocha Andrade. Objeto: Contratação de artistas e 
bandas: Caravana Music, Viola de Doze, Cueca 
Branca, Brasilian Boys e Robert Cigano,   através 
de seu representante exclusivo a empresa Aglay 
Rocha Andrade- ME, para Festa do Divino Espiríto 
Santo, que será realizada no período de 08/06 a 
10/06/2013, na localidade de Catu de Abrantes, em 
Camaçari-BA. Valor global: R$ 70.000,00 (setenta 
mil reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso III, da lei 
federal nº. 8.666/93. Data da homologação: 
07/06/2013.

Termo de inexigibilidade nº. 0632013 – Processo 
Nº. 0547/2013,  Contratado: Consultre Consultoria 
e Treinamento. Objeto: Inscrição do servidor Bruno 
Alcântara Vieira de Moura, Cad: 38789-8 no Curso 
de Licitação e Tecnologia da Informação – 
Essencial, que será realizado nos dias 27 e 28 de 
junho de 2013 em Fortaleza-CE. . Valor global: R$ 
1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais). 
Fundamentada no Art. 25, Inciso II, da lei federal nº. 
8.666/93. Data da homologação: 12/06/2013.

RETIFICAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SAÚDE, no uso de suas atribuições, 
retifica a tabela da homologação do Pregão n.º 
035/2013 (Presencial) – COSEL/SAÚDE, na 
publicação veiculada no D.O.M., nº 520 de 15 à 
21/06/2013, na página 25. 
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A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SAÚDE informa que na publicação de 
homologação veiculadas na página 25 do D.O.M. 
nº 520 de 15/06 à 21/06/2013, onde se lê: 
HOMOLOGO EM 12 /06 /13 ,  Le ia -se :  
HOMOLOGO EM 06/06/13. Camaçari, 28 de 
junho de 2013. Vanilda Carmen Pinto de Sá.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 057/2013 (PRESENCIAL) – 
COMPEL - Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de material de expediente (lápis, 
lapiseira, mina grafite, etc) para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal. 
A b e r t u r a :  1 2 / 0 7 / 2 0 1 3  à s  0 9 : 3 0 h  –  
Edital/Informações: www.compras. camacari. 
ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6880/3621-6713. 
Rosane Cristina Sena – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 059/2013 (PRESENCIAL) – 
COMPEL - Objeto: Aquisição de barracas para 
revitalização das feiras livres do Município de 
Camaçari.Abertura: 12/07/2013 às 13:30h – 
Edital/Informações:www.compras.camacari.ba.gov.
br. Tel.: (71) 3621-6880/3621-6713. Maria José 
Nery Costa – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 044/2013 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SESAU - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de Óculos de Proteção, Avental 
Descartável e Touca Descartável, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública 
Municipal. Abertura: 15/07/2013, às 09h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari. 
ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Maria Santos 
Correia – Pregoeira da COSEL/SESAU.

 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
AO CONTRATO E CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços N° 197/2012; 
Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa Lava Max Lavanderia 
Industrial Ltda.; Do Objeto: Alterar a Cláusula 
Terceira e a Cláusula Quinta, do Instrumento 
original; Do Prazo: O prazo de prorrogação do 
Instrumento original será de 12 (doze) meses; 
Do Preço: Em virtude do Contrato original, ser 
de natureza de prestação de serviços de caráter 
continuado, e considerando a prorrogação de 
prazo contida na Cláusula Segunda, do 
presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido 
Instrumento é de R$ 409.878,00 (quatrocentos 
e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais), 
Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Quarta do Contrato original; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 03/06/2013; Vital 
Sampaio Neto  – Município

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio N° 
008/2011,  de Cooperação Técnica ;  
Concedente: Município de Camaçari; 
Convenente: Serviço de Apoio ás Micro e 
Pequenas Empresas do Estado da Bahia - 
SEBRAE; Do Objeto: A prorrogação do prazo 
do Convênio de origem nº 008/2011, datado de 
02 de março de 2011, que tem por objeto a 
Cessão de Uso das instalações físicas do 
Complexo Casa do Trabalho, situado na Rua do 
Migrante s/n – Centro Camaçari – Bahia, 
módulo situado entre a SEDEC e a ACEC/CDL, 
sem repasse de recursos para o Município, com 
vistas á implementação de ações que 
possibilitem a capacitação empresarial dos 
micro e pequenos negócios de Camaçari e 
Região; Do Prazo: Por força do presente Termo 
Aditivo, a data prevista para encerramento do 
Convênio original, que é de 31 de dezembro de 
2012, passará a ser de 31 de dezembro 2013; 
Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 17/12/2012; Luiz 
Carlos Caetano  – Município
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Aditivo de Reti - Ratificação ao Décimo 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato N° 
0060/2013; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Editora A Tarde 
SA; Do Objeto: Reti- Retificar o Contrato nº 
060/2013; Da Alteração: Em razão do equivoco 
que fez constar no Parágrafo Terceiro da 
Cláusula Segunda do Contrato original, onde se 
lê: (...) o valor do presente contrato é de R$ 
5.232,29 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais 
e vinte e nove centavos) (...) Leia-se: O valor do 
presente contrato é de R$ 5.232,20 (cinco mil, 
duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos) 
(...); Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus 
Termos Aditivos posteriores, não modificadas por 
este Instrumento; Assinatura: 20/06/2013; 
Ademar Delgado das Chagas  – Município

EXTRATOS DO ISSM

Termo de Inexigibilidade de Licitação Nº 
6/2013 – Processo Nº. 19/2013. Contratado: 
1035 – Universo DL Encontros e Congresso 
Ltda.; Objeto: Participação do servidor no curso 
de Treinamento Desenvolvimento e Liderança II 
do servidor, do ISSM; Do Valor: R$ 1.450,00 
(um mil e quatrocentos e cinqüenta reais); 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2044; Elemento de Despesa: 339039; Fonte: 
0203018; Assinatura: 06/06/2013; Ademar 
Lopes Fernandes – Diretor Superintendente 
do ISSM.

Termo de Inexigibilidade de Licitação Nº 
4/2013 – Processo Nº. 16/2013. Contratado: 
1035 – Fundacem Fundação Cesar Montes; 
Objeto: Participação dos servidores no curso 
de Licitação e Contratos – Formação de 
Pregoeiro; Do Valor: R$ 9.900,00 (nove mil e 
novecentos reais); Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2044; Elemento de 
Despesa:  339039;  Fonte :  0203018 ;  
Assinatura: 24/05/2013; Ademar Lopes 
Fernandes – Diretor Superintendente do 
ISSM.

RETIFICAÇÃO DE VALOR DO HOMOLOGO

O Diretor Superintendente do ISSM informa que 
na publicação de homologação do Termo de 
Inexigibilidade nº 004/2013, oriundo do 
processo administrativo nº 016/2013, que tem 

por objeto: Participação dos Servidores no 
Curso de Licitações e Contratos – Formação de 
Pregoeiros. Veiculada  na página n° 13, Diário 
Oficial nº. 517 de 25 a 31/05/2013, valor da 
contratação, Onde se lê R$ 7.920,00 (sete mil, 
novecentos e vinte reais), Leia-se R$ 
9.900,00 (nove mil e novecentos reais). 
Ademar Lopes Fernandes. Camaçari, 26 de 
junho de 2013.Ademar Lopes Fernandes-
Diretor Superintendente

ESTRATO DA STT

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público do município de Camaçari torna público, 
para o conhecimento de todos os interessados, 
que fo i  rea l izado procedimento por  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  nº 
008/2013, para Curso de Treinamento, 
Desenvolvimento e Liderança, que será 
realizado entre os dias 26 a 28 de abril, para 
servidores da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari (BA). 
Contratado: UNIVERSO DL ENCONTROS E 
CONGRESSOS LTDA. Valor: R$ 10.150,00 
(dez  mi l  cen to  e  c inquenta  rea is ) .  
Fundamentada no artigo 25, inc. II, c/c art. 13, 
inc. VI da Lei nº 8.666/93. Data da 
Homologação: 16 de Maio de 2013. 
Camaçari(BA), 16 de Maio de 2013. Ana Maura 
Bezerra – Presidente da COPEL.
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Ademar Delgado das Chagas

Teobaldo Ribeiro da Silva Neto


