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LEI N° 1496/2017
  DE 12 DE SETEMBRO  DE 2017

Abre ao Orçamento Fiscal do Município, 
em favor da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público - STT, 
crédito adicional especial no valor global 
de R$ 50.000.00 (Cinquenta mil reais), 
para os fins que especifica e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de 
R$ 50.000.00 (Cinquenta mil reais), ao Orçamento Fiscal 
em vigor, em favor da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT, para atender à seguinte 
programação:

CLASSIFICAÇÃO

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

CLASSIFICAÇÃO

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o 
crédito adicional especial de que trata esta lei, nos limites 

previstos do art. 7º da Lei nº. 1470/2016 – Lei 
Orçamentária anual 2017. 

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

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

Art. 6º - O crédito adicional especial autorizado nesta Lei 
será consignado à estrutura de custos do Órgão 06.00 – 
Secretaria de Serviços Públicos, e incorporado ao 
Quadro de Detalhamento da Despesa da Unidade 06.27 
– Superintendência de Trânsito e Transporte Público - 
STT. 

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE SETEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

  LEI N° 1497/2017
  DE 12 DE SETEMBRO  DE 2017

Estabelece o auxílio-transporte para os 
servidores da Câmara Municipal de 
Camaçari e dá outras providencias .

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço 
saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1° - Fica criado o auxilio - transporte, que consiste 
na indenização parcial das despesas realizadas pelo 
servidor público ativo ocupante de cargo de provimento 
efetivo, com condução, nos seus deslocamentos da 
residência para o trabalho, mediante utilização do 
sistema de transporte coletivo de passageiros, urbano 
ou intermunicipal com características de urbano, 
operado em linhas regulares e com tarifas fixadas pela 
autoridade ou órgão oficial competente, excluídos os 

LEIS



serviços seletivos e os especiais. 

Art. 2° - O auxílio-transporte consiste em valor em 
espécie destinado a ressarcir o servidor da despesa 
que efetuar com transporte, correspondente à quantia 
diária de R$ 17,80 (Dezessete reais e oitenta 
centavos), para aqueles que residam fora do território 
do Município de Camaçari e RS 8,80 (Oito reais e 
oitenta centavos), para aqueles que residam no 
Município de Camaçari. 

§ 1° - Para determinação do valor do auxílio-transporte 
deverá ser: considerado o número de dias em que o 
beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de 
referência. 

§ 2° - O auxílio-transporte deverá ser creditado com a 
remuneração mensal do servidor, em folha de 
pagamento. 

§ 3° - O servidor não fará jus ao auxílio-transporte 
quando, por qualquer motivo, inclusive férias e 
licenças, se afastar do serviço. 

§ 4° - Para efeito do disposto neste artigo, ficam os 
beneficiários obrigados a apresentar à Coordenação de 
Recursos Humanos comprovante de residência 
atualizado, sob pena de não auferir o benefício até o 
cumprimento dessa exigência. 

§ 5° - Os beneficiários deverão comunicar 
imediatamente à Coordenação de Recursos Humanos 
a alteração do seu endereço residencial, sob pena de 
devolução dos valores recebidos indevidamente em 
decorrência da mudança de domicílio. 

§ 6° - A declaração inexata, feita de má-fé, pelo 
beneficiário, que induza em erro o seu órgão ou 
entidade constitui falta funcional, ensejando a punição 
do responsável, na forma da legislação pertinente. 

Art. 3° - O beneficio regulamentado por esta Lei não 
tem natureza remuneratória, não se incorporando aos 
proventos de aposentadoria qualquer que seja o tempo 
de sua percepção, nem se constituindo em base de 
cálculo para:

I - fixação do valor de qualquer vantagem, inclusive, 
gratificação natalina, acréscimo à remuneração de 
férias e abono pecuniário resultante de conversão de 
parte destas; 

II - incidência de contribuições devidas à Previdência 
Municipal ou descontos outros de qualquer natureza. 

Art. 4° - Os casos omissos desta Lei serão resolvidos 
pela Coordenação de Recursos Humanos.

Art. 5º- As despesas decorrentes da presente Lei 
correrão por conta do Orçamento do Poder Legislativo 
Municipal. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros a partir de 01 de 
Agosto de 2017, observada a disponibilidade 
orçamentária e financeira da Câmara Municipal de 
Camaçari, Estado da Bahia.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE SETEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 05 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4743/2009 que regulamenta o 
Estágio Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, aos servidores infra declinados, em virtude 
da aprovação no estágio probatório:
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Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 05 DE SETEMBRO DE 2017.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

PORTARIA N°   2531/2017
SERVIDOR:  MARINALVA  ARAUJO DE FARIAS
CADASTRO:  8183   Lotação:    SEDUC 
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2000 A  26/10/2005
GOZO: A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO 2017

PORTARIA N°   2596/2017
SERVIDOR:  MARLENE DOS SANTOS DIAS
CADASTRO:  2503 Lotação:    SEDES
PERIODO AQUISITIVO: 15/06/2000  A 14/06/2005
GOZO: A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO 2017

PORTARIA N°   2767/2017
SERVIDOR:  NILSA DIAS DE SOUZA
CADASTRO:  4076  Lotação:    SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 03/06/2005  A 02/06/2010
GOZO: A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO 2017

PORTARIA N°   3274/2017
SERVIDOR:  SMYRNA VIANA SANTANA ESQUIVEL
CADASTRO:  62508  Lotação:    SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 03/05/2011 A 02/05/2016
GOZO: A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO 2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 
com fundamento nos Artigos 5º, Inciso II, e 18, Parágrafo 
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Nº NOME CAD CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE

01 Edmilson Ribeiro Lima 61712 Assistente Administrativo 10/09/10 10/09/13

02 Ileana Ferreira Santos 63628-7 Assistente de Atividade Tributária 1/9/2014 1/9/2017

03 Risolene Cristina Dos S.Praxedes 63307 Assistente de Creche 21/01/14 21/01/17

04 Andrea Borba Moreira 63238 Assistente de Creche 03/12/13 23/03/17

05 Miriam Santana de Matos 63193 Assistente de Creche 18/11/13 10/03/17

06 Nilva Martins da Silva Barbosa 63436 Assistente de Creche 01/04/14 01/04/17

07 Jairo Lima dos Santos 63365-1 Assistente de Creche 6/2/2014 6/6/2017

08 Joelice Pereira dos Santos 63159-8 Assistente de Creche 14/11/2013 14/2/2017

09 Elma Xavier Sodré 63680 Auditor Interno 27/08/14 27/08/17

10 Norma Santos Rodrigues 63475-8 Auxiliar de Disciplina 29/04/14 10/08/17

11 Bárbara Renilda dos Santos Basilio 63440 Auxiliar de Disciplina 07/04/14 17/05/17

12 Alexandro de Santana Vieira 63411-2 Auxiliar de Disciplina 07/04/14 03/06/17

13 Danielle Almeida de Souza Miranda 63410 Auxiliar de Disciplina 03/04/14 03/08/17

14 Priscila Machado de Souza 63592 Auxiliar de Disciplina 06/08/14 06/08/17

15 Jéssica Arnault Prado Machado 63370 Auxiliar de Disciplina 17/2/2014 17/2/2017

16 Andrea Bispo Miranda 63543 Auxiliar de Disciplina 23/7/2014 23/7/2017

17 Edenilce Cerqueira dos Santos 63404 Auxiliar de Disciplina 3/4/2014 13/4/2017

18 Livia Batista Gonçalves Santos 63409 Auxiliar de Disciplina 3/4/2014 3/8/2017

19 Isaura Santos Nogueira Neta 63489 Auxiliar de Disciplina 15/5/2014 15/5/2017

20 José Roberto Silva dos Santos 63491 Auxiliar de Disciplina 19/5/2014 19/6/2017

21 Ediana Silva 63655 Brigadista 4/9/2014 4/9/2017

22 Neide Maria Martins da Silva B. Filha 63541 Gestor de Políticas Públicas 24/07/14 24/07/17

23 Genival Carvalho de Souza 63540 Gestor de Políticas Públicas 24/07/14 24/07/17

24 Robson Rodrigues Alves 63538 Gestor de Políticas Públicas 24/7/2014 24/7/2017

25 Valdice Paixão da Silva 63243 Merendeira 02/12/13 02/03/17

26 Gilmara Lima de Santana 63337 Merendeira 27/01/14 27/03/17

27 Ameluzia Marques 63331 Merendeira 21/01/14 21/01/17

28 Joice Cleia Pereira de Souza 63065 Merendeira 27/09/13 27/01/17

29 Esmeralda Oliveira Alves dos Santos 63067 Merendeira 24/9/2013 10/11/2016

30 Ualas de Matos Freitas 63375 Monitor de Informática 07/03/14 07/03/17

31 Patricia Machado Dantas de Góes 63278 Monitor de Informática 05/02/14 05/02/17

32 Joice de Argolo Nascimento 63446 Monitor de Informática 11/4/2014 26/8/2017

33 Aldemir da Silva 63401 Porteiro 07/04/14 07/07/17

34 Anderson Cristiano Costa de Souza 63246 Porteiro 29/11/13 29/11/16
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1º, do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pelo 
oDecreto Municipal n  2.182 de 22 de Maio de 1992, 

CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) Representante(s) 
da(s) Recorrente(s) e o(s) Autuante(s), para 
comparecerem a Sessão Ordinária, na data indicada, 
para Julgamento dos feitos constantes da pauta abaixo 
relacionada:
Data: 14/09/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, localizado 

oà Rua Francisco Drumond, s/n , Bairro: Centro, CEP: 
42.800-000 – Camaçari/Ba.

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Titular: Sr. Nungi Santos e Santos
Conselheiro Suplente: Sr. Alex Vieira Alves

oRecurso n : 390/2017
oAuto de Infração n : 02.837 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Tiffans Comércio e Serviços Ltda EPP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Marcílio da Silva Meireles

oRecurso n : 391/2017
oAuto de Infração n : 02.838 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Tiffans Comércio e Serviços Ltda EPP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Marcílio da Silva Meireles

oRecurso n : 394/2017
oProcesso Administrativo n : 03.296 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Jackson Ribeiro Ramos
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributo

Conselheiro Titular: Sr. Nelson Gabriel de Jesus Filho
Conselheira Suplente: Sra. Elizangela da Silva 
Guimarães

oRecurso n : 395/2017
oAuto de Infração n : 01.387 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte:  Munkauto Locação de Equipamentos
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: TFF
Autuante: Reinaldo Passos Moreira

oRecurso n : 396/2017
oProcesso Administrativo n : 01.459 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Sandra Cristina Cerqueira Reis
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Remissão

oRecurso n : 397/2017

oAuto de Infração n : 02.841 / 2017
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte:  F. M. da Costa Fisio ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Tadeu José Mota Vieira

Conselheiro Titular: Sr. Rafael Platini Neves de Farias
Conselheira Suplente: Sra. Luciana Politano de Lucena

oRecurso n : 316/2017
oAuto de Infração n : 04900034130011100008786201783

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: VSN Locadora de Equipamentos Áudio 
Visuais Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Simples Nacional
Autuante: José Maurício Borges de Menezes

oRecurso / Embargos n : 358/2017
oAuto de Infração n : 01.604 / 2016

Recorrente: Sertenge S/A
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: TFF
Autuante: Alex Vieira Alves

oRecurso n : 398/2017
oAuto de Infração n : 02.850 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Marlene da Silva Santos da Gleba B
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira 

Conselheiro Titular: Sr. Raimundo Nonato Sobreira
Conselheira Suplente: Sra. Rejane Alves dos Santos 
Lima

oRecurso n : 399/2017
oAuto de Infração n : 02.851 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Igor Travessa Oliveira
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 400/2017
oAuto de Infração n : 02.853 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: ACMR Comércio de Alimentos Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 401/2017
oAuto de Infração n : 02.854 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: PMGC Comércio de Alimentos Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Marcílio da Silva Meireles

Camaçari, 30 de Agosto de 2017
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____________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

____________________________________________
Edinalva Farias da Silva 

Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 
com fundamento nos Artigos 5º, Inciso II, e 18, Parágrafo 
1º, do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pelo 

oDecreto Municipal n  2.182 de 22 de Maio de 1992, 
CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) Representante(s) 
da(s) Recorrente(s) e o(s) Autuante(s), para 
comparecerem a Sessão Ordinária, na data indicada, 
para Julgamento dos feitos constantes da pauta abaixo 
relacionada:

Data: 19/09/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, localizado 

oà Rua Francisco Drumond, s/n , Bairro: Centro, CEP: 
42.800-000 – Camaçari/Ba.

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Titular: Sr. Nungi Santos e Santos
Conselheiro Suplente: Sr. Alex Vieira Alves

oRecurso n : 402/2017
oAuto de Infração n : 02.857 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: A. P. Félix Grassi
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 403/2017
oAuto de Infração n : 02.858 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: A.P.F. Comércio de Peças e Acessórios 
Ltda 
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: TFF
Autuante: Aloísio da Conceição Benevides Filho

oRecurso n : 404/2017
oAuto de Infração n : 02.860 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: J.G.F. Construtora Civil e Manutenção 
Industrial Ltda 
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Titular: Sr. Nelson Gabriel de Jesus Filho
Conselheira Suplente: Sra. Elizangela da Silva 
Guimarães

oRecurso n : 405/2017
oAuto de Infração n : 02.861 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: A.P.F. Comércio de Peças e Acessórios 
Ltda 
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio da Conceição Benevides Filho

oRecurso n : 406/2017
oAuto de Infração n : 02.872 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Alcione da Anunciação Nascimento de 
Jesus 82214298568
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Tadeu José Mota Vieira

oRecurso n : 407/2017
oAuto de Infração n : 02.873 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Alcione da Anunciação Nascimento de 
Jesus 82214298568
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Tadeu José Mota Vieira

Conselheiro Titular: Sr. Rafael Platini Neves de Farias
Conselheira Suplente: Sra. Luciana Politano de 
Lucena

oRecurso n : 408/2017
oAuto de Infração n : 02.884 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Tecvib Engenharia Ltda EPP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: ISSH
Autuante: Aloísio da Conceição Benevides Filho

oRecurso n : 409/2017
oAuto de Infração n : 02.890 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: C.F.V. Construtora Ltda 
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 410/2017
oAuto de Infração n : 04900034130011100009576201702

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Denilson de Lima EPP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Simples Nacional
Autuante: Reinaldo Passos Moreira 

Conselheiro Titular: Sr. Raimundo Nonato Sobreira
Conselheira Suplente: Sra. Rejane Alves dos Santos 
Lima
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oRecurso n : 411/2017
oAuto de Infração n : 04900034130011100009595201739

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Uniman Manutenção e Comércio Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Simples Nacional
Autuante: Luciano de Freitas Lopes 

oRecurso n : 412/2017
oAuto de Infração n : 04900034130011100009629201795

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: R.P.B. Comercial Eireli EPP
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Simples Nacional
Autuante: Luciano de Freitas Lopes

oRecurso n : 413/2017
oAuto de Infração n : 04900034130011100009652201780

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Andréa Andrade Brito Souza ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Simples Nacional
Autuante: Luciano de Freitas Lopes

Camaçari, 30 de Agosto de 2017

____________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

____________________________________________
Edinalva Farias da Silva 

Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

oRESOLUÇÃO N  369 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  356/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  02.919 / 2017 tendo como Contribuinte 
LITORAL NORTE SERVIÇOS EM HOTELARIA, 
RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 05/09/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO E NO 
MÉRITO MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELA 
JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS, 
DECIDINDO PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

OINFRAÇÃO N   02.919 / 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  370 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  364/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  02.325 / 2017 tendo como 
Contribuinte JACIARA RODRIGUES DA SILVA, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
05/09/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO DE OFÍCIO E NO MÉRITO MANTER A 
D E C I S Ã O  P R O F E R I D A P E L A J U N TA D E  
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  371 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  189/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  20.789 / 2015 tendo como 
Contribuinte TERESINHA CÂNDIDA PESSOA SILVA, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
05/09/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO DE OFÍCIO E NO MÉRITO MANTER A 
D E C I S Ã O  P R O F E R I D A P E L A J U N TA D E  
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  372 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO / EMBARGOS de n  363/2017 

ovinculado ao Auto de Infração n  13.709 / 2013 tendo 
como Contribuinte T V L COMBUSTÍVEIS E 
LUBRIFICANTES LTDA, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 05/09/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR CONHECER E DAR 
PROVIMENTO AOS EMBARGOS E NO MÉRITO 
DETERMINAR QUE A COORDENADORIA DE 
ARRECADAÇÃO FISCAL – CAF – DESIGNE UM 
NOVO AGENTE FISCAL PARA LAVRATURA DE 
TERMO COMPLEMENTAR DE FISCALIZAÇÃO  PARA 

oO AUTO DE INFRAÇÃO N  13.709 / 2013.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda
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Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  373 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  365/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  02.383 / 2016 tendo como Contribuinte 
AMBEV S/A, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada 
no dia 05/09/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO VOLUNTÁRIO E NO MÉRITO MANTER A 
D E C I S Ã O  P R O F E R I D A P E L A J U N TA D E  
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS,  
DECIDINDO PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

OINFRAÇÃO N   02.383 / 2016.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  374 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  370/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  01.892 / 2016 tendo como 
Contribuinte AMBEV S/A, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 05/09/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Processo Administrativo, POR NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO E NO 
MÉRITO MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELA 
JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  375 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  372/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  04.907 / 2017 tendo como 
Contribuinte LUIZ CLÁUDIO ALVES DE SOUZA, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
05/09/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO VOLUNTÁRIO E NO MÉRITO MANTER 
A DECISÃO PROFERIDA PELA JUNTA DE 
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  376 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  373/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  04900034130011100009388201737 tendo 
como Contribuinte JAILTON DOS SANTOS SILVA 
TRANSPORTES ME, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 05/09/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO DE OFÍCIO E NO MÉRITO MANTER A 
D E C I S Ã O  P R O F E R I D A P E L A J U N TA D E  
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS,  
DECIDINDO PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

OINFRAÇÃO N   04900034130011100009588201737.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

PORTARIA Nº. 145/ 2017
DE 01 DE SETEMBRO DE 2017

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 02 de janeiro de 2017 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, 
de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo nº 
03591.22.09.461.2016, de 12 de dezembro de 2016,
 

RESOLVE 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado POSTO KONA LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 17.846.052/0001-86, com sede na Estrada do Coco, 
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Rodovia BA-099, km 24,5, Arembepe, Distrito de 
Abrantes, Camaçari/BA, inserido na poligonal da Zona de 
Expansão Comércio e Serviços – ZECS 1, da Macrozona 
AB-ZU.6, conforme Lei Municipal n° 866 de 11 de janeiro 
de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 
2008, e na poligonal da Zona de Expansão I do 
Zoneamento da APA do Rio Capivara, conforme 
Resolução CEPRAM nº 2.872 de 21 de setembro de 
2001, nas coordenadas UTM 588.864 E / 8.589.220 S, 
para o funcionamento da atividade de comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores, com 
comércio de óleo lubrificante e loja de conveniência, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 
de 90 m³, numa área total de 5.500,00 m², nesse mesmo 
local e município, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar no 
prazo de 30 (trinta dias): a) Relatório de Cumprimento 
das Condicionantes da Portaria SEDUR n° 021/2015 de 
10 de abril de 2015, contemplando o atendimento das 
Condicionantes VI, VII, XIII, XIV, XV e XVII, conforme 
estabelece Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas 
alterações; b) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na norma regulamentadora NR 7, com o 
objetivo de promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores, devendo está 
articulado com o Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais executado; c) diagnóstico do lençol freático e 
solo, num raio de influência do empreendimento de 100 
m, com a finalidade de detectar possíveis focos de 
contaminação associados à sua atividade; II - operar a 
unidade conforme o disposto nas Normas Técnicas da 
ABNT para postos de combustíveis e resoluções da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP); III - garantir a qualidade do 
combustível comercializado e adquirir combustíveis 
automotivos de distribuidoras autorizadas, manter no 
posto o livro de movimentação de combustíveis para fins 
de fiscalização; IV - apresentar anualmente o Relatório 
de Monitoramento à CLA/SEDUR, acompanhado das 
conclusões e recomendações dos parâmetros 
analisados: a) os resultados da caracterização das 
águas subterrâneas com instalação de poços de 
monitoramento e coleta de amostras de solo e água, com 
análises de BTEX, PAH, além de VOC (Compostos 
Orgânicos Voláteis) e TPH (Hidrocarbonetos Totais de 
Petróleo); b) os resultados da caracterização dos 
efluentes destinados às caixas separadora água/óleo em 
dois pontos, antes e depois do tratamento, utilizando os 
parâmetros pH, DQO, óleos, graxas e sólidos em 
suspensão; V - atender o disposto na Resolução 
CONAMA nº 362, de 2005, alterada pela Resolução 
CONAMA nº 450 de 2012, quanto aos resíduos de óleo 
lubrificante usado ou contaminado, em especial os 
artigos 17 e 18 desta resolução, e: a) manter para fins de 
fiscalização, os documentos comprobatórios de compra 
de óleo lubrificante acabado e os Certificados de Coleta 
de óleo lubrificante usado ou contaminado, pelo prazo de 
cinco anos; b) promover, previamente a reciclagem ou 
descarte das latas metálicas ou embalagens plásticas de 
lubrificantes e aditivos, o completo escoamento e sua 
inutilização, através de perfuramento e amassamento; c) 
acondicionar o óleo lubrificante usado ou contaminado 
proveniente das operações em tambores ou bombonas, 

a rmazenados  em á rea  cobe r ta  com p i so  
impermeabilizado, provido de contenção para eventuais 
vazamentos, e encaminhar para empresa de rerrefino, 
devidamente autorizada pelo órgão regulador da 
indústria do petróleo para a atividade de rerrefino e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; VI - manter 
e sempre atualizar: a) os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos quanto a inspeção da 
integridade física e estanqueidade dos tanques e linhas, 
e o plano de contingência para situações de perigo e 
emergência; b) os programas coletivos relacionados à 
saúde e à segurança dos trabalhadores, priorizando 
sempre a eliminação e controle da fonte de risco, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização 
de equipamentos de proteção individual, e implementar 
treinamento sistemático com os funcionários para a 
aplicação dos programas propostos; c) a Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos – 
FISPQ, dos produtos químicos utilizados no 
estabelecimento, mantendo-os em local visível e de fácil 
acesso; VII - manter em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
de tecção  e  p ro teção  con t ra  vazamen tos ,  
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações de acordo com as 
Normas Técnicas da ABNT; b) o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido em norma 
regulamentadora NR – 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; c) as caixas separadoras de água/óleo e 
conjunto de canaletas, nas áreas de abastecimento de 
veículos e troca de óleo, devendo ser coletado 
periodicamente o óleo devidamente acondicionado;    
VIII - direcionar adequadamente os efluentes domésticos 
para fossa séptica, de acordo com a Norma Técnica da 
ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 1997, mantendo em 
seus arquivos documentação comprobatória do serviço 
de limpeza; IX - armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes adequados e em área coberta, 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas ou recolhimento pelo serviço de limpeza 
pública municipal, acondicionando e enviando para 
tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos 
gerados em decorrência das operações de 
armazenamento e manipulação de produtos 
combustíveis, em instalação devidamente licenciada;  X - 
atender  r igorosamente  aos cond ic ionantes  
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo 
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XI - é considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; XII - em caso de impacto 
negativo ao meio ambiente decorrente da implantação 
e/ou operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento 
de suas atividades; XIII - comunicar, de imediato à 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas que afete direta 
ou indiretamente o meio ambiente, na área de influência 
do empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XIV - quando da renovação da licença 
ambiental, apresentar à SEDUR o Relatório de Auto-
Avaliação para o Licenciamento Ambiental – ALA; XV - 

 



requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

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

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

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

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

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 146/ 2017
DE 01 DE SETEMBRO DE 2017

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 02 de janeiro de 2017 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, 
de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo n 
01451.22.09.828.2017, de 07 de junho de 2017, 

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado YANSA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 97.430.284/0001-98, com sede na Rua do Contorno, 
s/n°, Dois de Julho, Distrito Sede, Camaçari/BA, inserido 
na poligonal da Zona de Ocupação Consolidada – 

ZOCON 8, Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal 
n° 866 de 11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 
03 de setembro de 2008, nas coordenadas UTM 573.920 
E / 8.595.108 S, para o funcionamento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, com comércio de óleo lubrificante, serviços 
de troca de óleo e loja de conveniência, com capacidade 
de armazenamento de combustíveis líquidos de 60 m³, 
numa área total de 10.000,00 m² e área construída de 
528,93 m², nesse mesmo local e município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - apresentar no prazo de 60 (sessenta 
dias): a) diagnóstico do lençol freático e solo, 
contemplando amostras de água e solo, num raio de 
influência do empreendimento de 100 m, com a 
finalidade de detectar possíveis focos de contaminação 
associados à atividade, com análises de BTEX, além de 
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) e TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo); b) Programa de 
Educação Ambiental, voltado para os funcionários da 
empresa, visando evitar desperdícios e reduzir consumo 
de matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em 
tecnologias mais limpas e, priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; c) 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), conforme os requisitos estabelecidos na 
norma regulamentadora NR 7, com o objetivo de 
promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
executado; II - operar a unidade conforme o disposto nas 
Normas Técnicas da ABNT para postos de combustíveis 
e resoluções da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), bem como: a) - garantir 
a qualidade do combustível comercializado e adquirir 
combustíveis automotivos de distribuidoras autorizadas, 
manter no posto o livro de movimentação de 
combustíveis para fins de fiscalização; b é obrigatória a 
utilização de câmara de contenção impermeável e 
estanqueidade das bombas de abastecimento que 
impeça o contato direto do produto vazado com o solo; III 
- apresentar anualmente à CLA/SEDUR, Relatório de 
Monitoramento acompanhado das conclusões e 
recomendações dos parâmetros analisados: a) os 
resultados da caracterização das águas subterrâneas 
com instalação de poços de monitoramento e coleta de 
amostras de solo e água, com análises de BTEX, PAH, 
além de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) e TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo) objetivando 
identificação de possíveis contaminações através de 
vazamentos; b) os resultados da caracterização dos 
efluentes destinados às caixas separadora água/óleo em 
dois pontos, antes e depois do tratamento, utilizando os 
parâmetros, DQO, óleos, graxas e sólidos em 
suspensão;  IV - direcionar adequadamente: a) os 
efluentes domésticos para fossa séptica, de acordo com 
a Norma Técnica da ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 
1997, mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza e descarte; b) é 
vedado quaisquer interligações com outras instalações 
prediais do sistema de esgotamento de águas pluviais, a 
instalação predial de águas pluviais se destina 
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exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 
pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; V - atender o 
disposto na Resolução CONAMA nº 362, de 2005, 
alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012, 
quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado, em especial os artigos 17 e 18 desta 
resolução, e: a) manter para fins de fiscalização, os 
documentos comprobatórios de compra de óleo 
lubrificante acabado e os certificados de coleta de óleo 
lubrificante usado ou contaminado, pelo prazo de cinco 
anos; b) promover, previamente a reciclagem ou 
descarte das latas metálicas ou embalagens plásticas de 
lubrificantes e aditivos após o completo escoamento e 
sua inutil ização, através de perfuramento e 
amassamento; c) acondicionar o óleo lubrificante usado 
ou contaminado em tambores ou bombonas, 
a rmazenados  em á rea  cobe r ta  com p i so  
impermeabilizado, provido de contenção para eventuais 
vazamentos, e encaminhar para empresa de rerrefino, 
devidamente autorizada pelo órgão regulador da 
indústria do petróleo para a atividade de rerrefino e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; VI - manter 
e sempre atualizar: a) os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos quanto a inspeção da 
integridade física e estanqueidade dos tanques e linhas, 
e o plano de contingência para situações de perigo e 
emergência; b) os programas coletivos relacionados à 
saúde e à segurança dos trabalhadores, priorizando 
sempre a eliminação e controle da fonte de risco, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização 
de equipamentos de proteção individual, e implementar 
treinamento sistemático com os funcionários para a 
aplicação dos programas propostos; c) a Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos – 
FISPQ, dos produtos químicos utilizados no 
estabelecimento, mantendo-os em local visível e de fácil 
acesso; VII - manter em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
de tecção  e  p ro teção  con t ra  vazamen tos ,  
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações de acordo com as 
Normas Técnicas da ABNT; b) o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido em norma 
regulamentadora NR – 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; c) as caixas separadoras de água/óleo e 
conjunto de canaletas, nas áreas de abastecimento de 
veículos e troca de óleo, devendo ser coletado 
periodicamente o óleo devidamente acondicionado; VIII - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados e em área coberta, encaminhando-os para 
reciclagem através de empresas licenciadas e os 
resíduos  domésticos para recolhimento pelo serviço de 
limpeza pública municipal;  IX - atender rigorosamente 
aos condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; X - é considerada infração 
ambiental passível de multa descumprir prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; XI - em 
caso de impacto negativo ao meio ambiente decorrente 
da implantação e/ou operação da atividade, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XII - 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; XIII - quando da renovação da 
licença ambiental, apresentar à SEDUR o Relatório de 
Auto-Avaliação para o Licenciamento Ambiental – ALA; 
XIV - requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

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

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

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

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

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 147/ 2017
DE 01 DE SETEMBRO DE 2017

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 02 de janeiro de 2017 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, 
de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo nº 
01453.22.09.828.2017, de 07 de junho de 2017, 

RESOLVE: 
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Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado YEMANJÁ COMÉRCIO DE DERIVADOS 
DE PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ 
sob nº 04.909.369/0001-72, com sede na Rodovia BA-
522 (Estrada da Cascalheira), km 1,2, Parque das 
Mangabas, Distrito Sede, Camaçari/BA, inserido na 
poligonal da Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 
8, Macrozona CA-ZU.1,  conforme Lei Municipal n° 866 
de 11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de 
setembro de 2008, nas coordenadas UTM 572.708 E / 
8.595.197 S, para o funcionamento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, com comércio de óleo lubrificante, serviços 
de troca de óleo e loja de conveniência, com capacidade 
de armazenamento de combustíveis líquidos de 75 m³, 
numa área total de 7.721,11 m², nesse mesmo local e 
município, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar no 
prazo de 60 (sessenta dias): a) Programa de Educação 
Ambiental, voltado para os funcionários da empresa, 
visando evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em 
tecnologias mais limpas e, priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; b) 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), conforme os requisitos estabelecidos na 
norma regulamentadora NR 7, com o objetivo de 
promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
executado; c) documentos comprobatórios do 
atendimento quanto ao estabelecido no Termo de 
Compromissos n° 004/2017 de 22 de agosto de 2017, 
referente a doação de 10 mudas de árvores; II - operar a 
unidade conforme o disposto nas Normas Técnicas da 
ABNT para postos de combustíveis e resoluções da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), bem como: a) - garantir a 
qualidade do combustível comercializado e adquirir 
combustíveis automotivos de distribuidoras autorizadas, 
manter no posto o livro de movimentação de 
combustíveis para fins de fiscalização; b) é obrigatória a 
utilização de câmara de contenção impermeável e 
estanqueidade das bombas de abastecimento que 
impeça o contato direto do produto vazado com o solo; III 
- apresentar anualmente à CLA/SEDUR, Relatório de 
Monitoramento acompanhado das conclusões e 
recomendações dos parâmetros analisados: a) os 
resultados da caracterização das águas subterrâneas 
com instalação de poços de monitoramento e coleta de 
amostras de solo e água, com análises de BTEX, PAH, 
além de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) e TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo) objetivando 
identificação de possíveis contaminações através de 
vazamentos; b) os resultados da caracterização dos 
efluentes destinados às caixas separadora água/óleo em 
dois pontos, antes e depois do tratamento, utilizando os 
parâmetros DQO, óleos, graxas e sólidos em suspensão;  
IV - direcionar adequadamente: a) os efluentes 
domésticos para fossa séptica, de acordo com a Norma 

Técnica da ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 1997, 
mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza e descarte; b) é 
vedado quaisquer interligações com outras instalações 
prediais do sistema de esgotamento de águas pluviais, a 
instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 
pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; V - atender o 
disposto na Resolução CONAMA nº 362, de 2005, 
alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012, 
quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado, em especial os artigos 17 e 18 desta 
resolução, e: a) manter para fins de fiscalização, os 
documentos comprobatórios de compra de óleo 
lubrificante acabado e os certificados de coleta de óleo 
lubrificante usado ou contaminado, pelo prazo de cinco 
anos; b) promover, previamente a reciclagem ou 
descarte das latas metálicas ou embalagens plásticas de 
lubrificantes e aditivos após o completo escoamento e 
sua inutil ização, através de perfuramento e 
amassamento; c) acondicionar o óleo lubrificante usado 
ou contaminado em tambores ou bombonas, 
a rmazenados  em á rea  cobe r ta  com p i so  
impermeabilizado, provido de contenção para eventuais 
vazamentos, e encaminhar para empresa de rerrefino, 
devidamente autorizada pelo órgão regulador da 
indústria do petróleo para a atividade de rerrefino e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; VI - manter 
e sempre atualizar: a) os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos quanto a inspeção da 
integridade física e estanqueidade dos tanques e linhas, 
e o plano de contingência para situações de perigo e 
emergência; b) os programas coletivos relacionados à 
saúde e à segurança dos trabalhadores, priorizando 
sempre a eliminação e controle da fonte de risco, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização 
de equipamentos de proteção individual, e implementar 
treinamento sistemático com os funcionários para a 
aplicação dos programas propostos; c) a Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos – 
FISPQ, dos produtos químicos utilizados no 
estabelecimento, mantendo-os em local visível e de fácil 
acesso; VII - manter em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
de tecção  e  p ro teção  con t ra  vazamen tos ,  
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações de acordo com as 
Normas Técnicas da ABNT; b) o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido em norma 
regulamentadora NR – 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; c) as caixas separadoras de água/óleo e 
conjunto de canaletas, nas áreas de abastecimento de 
veículos e troca de óleo, devendo ser coletado 
periodicamente o óleo devidamente acondicionado; VIII - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados e em área coberta, encaminhando-os para 
reciclagem através de empresas licenciadas e os 
resíduos  domésticos para recolhimento pelo serviço de 
limpeza pública municipal;  IX - atender rigorosamente 
aos condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; X - é considerada infração 
ambiental passível de multa descumprir prazos para o 
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atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; XI - em 
caso de impacto negativo ao meio ambiente decorrente 
da implantação e/ou operação da atividade, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XII - 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; XIII - quando da renovação da 
licença ambiental, apresentar à SEDUR o Relatório de 
Auto-Avaliação para o Licenciamento Ambiental – ALA; 
XIV - requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

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

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

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

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

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 148/ 2017
DE 01 DE SETEMBRO DE 2017

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 02 de janeiro de 2017 e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 

 

29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administ rat ivo nº  
01452.22.09.828.2017, de 07 de junho de 2017, 

RESOLVE: 

Ar t .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado XANGO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 04.373.176/0001-40, com sede na Avenida Oeste, n° 
517, Dos 46, Distrito Sede, Camaçari/BA, inserido na 
poligonal da Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 
8, Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866 de 
11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de 
setembro de 2008, nas coordenadas UTM 572.708 E / 
8.595.197 S, para o funcionamento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, com comércio de óleo lubrificante, serviços 
de troca de óleo e loja de conveniência, com capacidade 
de armazenamento de combustíveis líquidos de 60 m³, 
numa área total de 4.211,27 m², nesse mesmo local e 
município, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar no 
prazo de 60 (sessenta dias): a) Programa de Educação 
Ambiental, voltado para os funcionários da empresa, 
visando evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em 
tecnologias mais limpas e, priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; b) 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), conforme os requisitos estabelecidos na 
norma regulamentadora NR 7, com o objetivo de 
promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
executado; c) documentos comprobatórios do 
atendimento quanto ao estabelecido no Termo de 
Compromissos n° 005/2017 de 22 de agosto de 2017, 
referente a doação de 10 mudas de árvores; II - operar a 
unidade conforme o disposto nas Normas Técnicas da 
ABNT para postos de combustíveis e resoluções da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), bem como: a) - garantir a 
qualidade do combustível comercializado e adquirir 
combustíveis automotivos de distribuidoras autorizadas, 
manter no posto o livro de movimentação de 
combustíveis para fins de fiscalização; b) é obrigatória a 
utilização de câmara de contenção impermeável e 
estanqueidade das bombas de abastecimento que 
impeça o contato direto do produto vazado com o solo; III 
- apresentar anualmente à CLA/SEDUR, Relatório de 
Monitoramento acompanhado das conclusões e 
recomendações dos parâmetros analisados: a) os 
resultados da caracterização das águas subterrâneas 
com instalação de poços de monitoramento e coleta de 
amostras de solo e água, com análises de BTEX, PAH, 
além de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) e TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo) objetivando 
identificação de possíveis contaminações através de 
vazamentos; b) os resultados da caracterização dos 
efluentes destinados às caixas separadora água/óleo em 
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dois pontos, antes e depois do tratamento, utilizando os 
parâmetros , DQO, óleos, graxas e sólidos em 
suspensão;  IV - direcionar adequadamente: a) os 
efluentes domésticos para fossa séptica, de acordo com 
a Norma Técnica da ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 
1997, mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza e descarte; b) é 
vedado quaisquer interligações com outras instalações 
prediais do sistema de esgotamento de águas pluviais, a 
instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 
pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; V - atender o 
disposto na Resolução CONAMA nº 362, de 2005, 
alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012, 
quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado, em especial os artigos 17 e 18 desta 
resolução, e: a) manter para fins de fiscalização, os 
documentos comprobatórios de compra de óleo 
lubrificante acabado e os certificados de coleta de óleo 
lubrificante usado ou contaminado, pelo prazo de cinco 
anos; b) promover, previamente a reciclagem ou 
descarte das latas metálicas ou embalagens plásticas de 
lubrificantes e aditivos, após o completo escoamento e 
sua inutil ização, através de perfuramento e 
amassamento; c) acondicionar o óleo lubrificante usado 
ou contaminado em tambores ou bombonas, 
a rmazenados  em á rea  cobe r ta  com p i so  
impermeabilizado, provido de contenção para eventuais 
vazamentos, e encaminhar para empresa de rerrefino, 
devidamente autorizada pelo órgão regulador da 
indústria do petróleo para a atividade de rerrefino e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; VI - manter 
e sempre atualizar: a) os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos quanto a inspeção da 
integridade física e estanqueidade dos tanques e linhas, 
e o plano de contingência para situações de perigo e 
emergência; b) os programas coletivos relacionados à 
saúde e à segurança dos trabalhadores, priorizando 
sempre a eliminação e controle da fonte de risco, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização 
de equipamentos de proteção individual, e implementar 
treinamento sistemático com os funcionários para a 
aplicação dos programas propostos; c) a Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos – 
FISPQ, dos produtos químicos utilizados no 
estabelecimento, mantendo-os em local visível e de fácil 
acesso; VII - manter em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
de tecção  e  p ro teção  con t ra  vazamen tos ,  
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações de acordo com as 
Normas Técnicas da ABNT; b) o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido em norma 
regulamentadora NR – 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; c) as caixas separadoras de água/óleo - SAO e 
conjunto de canaletas, nas áreas de abastecimento de 
veículos e troca de óleo, devendo ser coletado 
periodicamente o óleo devidamente acondicionado; VIII - 
armazenar os resíduos sólidos contaminados em 
recipientes adequados e separados em área coberta, 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas e os resíduos  domésticos para recolhimento 
pelo serviço de limpeza pública municipal;  IX - atender 
rigorosamente aos condicionantes estabelecidos nesta 

Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
X - é considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; XI - em caso de impacto negativo 
ao meio ambiente decorrente da implantação e/ou 
operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento 
de suas atividades; XII - 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; XIII - quando da renovação da licença 
ambiental, apresentar à SEDUR o Relatório de Auto-
Avaliação para o Licenciamento Ambiental – ALA; XIV - 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

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

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

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

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

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 149/ 2017
DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe  sobre  a  aprovação  do  
remembramento  de  t rês  lo tes ,  
denominadas: Lote 9-A com área total de 
750,00 m², Lote 9-B com área total de 
750,00 m² e Lote 10 com área total de 504, 
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1.500,00 m², da quadra G situado na 
Colônia de Férias Santa Maria, praia de 
Itacimirim, Camaçari – Bahia, em uma 
única área totalizando 3.000,00 m², 
denominado 10A da Colônia de Férias 
Santa Maria na praia de Itacimirim, 
Camaçari – Bahia. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 00510.22.09.340.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de três lotes, 
denominadas: Lote 09-A com área total de 750,00 m², 
Lote 09-B com área total de 750,00 m² e Lote 10 com área 
total de 1.500,00 m² situado na Colônia de Férias Santa 
Maria, Camaçari – Bahia.

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de MD & A PATRIMONIAL LTDA-ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 05.499.687/0001-75, neste ato representada na 
forma de  procuração particular do Karl Benderoth Neto, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 166.926.915-91, portador da 
Célula de Identidade n° 128345055 SSP/BA, conforme 
registro no Cartório do 1° Oficio de Imóveis da Comarca 
de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de n° 31.797, 
31.796 e 31.270.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

LOTE 09-A: 750,00 m²

Lote de terreno próprio denominado pelo n.º09-A (nove 
A), situado na Colônia de Férias Santa Maria, Camaçari – 
Bahia, como referencial o vértice denominado V03 
(N=8.604.059,46;E=603.432,05), em limites com RUA 
IX, daí segue com azimute e distância de 273°31'25" - 
15,00m, até o vértice V04 (N=8.604.060,38; 
E=603.417,08), daí segue com azimute e distância de 
3 ° 4 0 ' 3 0 "  -  5 0 , 0 0 m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 5  
(N=8.604.110,27;E=603.420,29), daí segue com azimute 
e distância de 93°31'25" - 15,00m, até o vértice V06 
(N=8.604.109,35;E=603.435,26), daí segue com 
azimute e distância de 183°40'30" - 50,00m, até o início 
desta descrição, no vértice V03.

LOTE 09-B: 750,00 m² 

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 09-B (nove), 
situado na Colônia de Férias Santa Maria, praia de 
Itacimirim, Camaçari – Bahia, com referencial  vértice 
denominado V02 (N=8.604.058,53;E=603.447,03), em 
limites com RUA IX, daí segue com azimute e distância 
de 273°31'25" - 15,00m, até o vértice V03 
(N=8.604.059,46;E=603.432,05), daí segue com 

azimute e distância de 3°40'30" - 50,00m, até o vértice 
V06 (N=8.604.109,35;E=603.435,26), daí segue com 
azimute e distância de 93°31'25" - 15,00m, até o vértice 
V07 (N=8.604.108,43;E=603.450,23), daí segue com 
azimute e distância de 183°40'30" - 50,00m, até o início 
desta descrição, no vértice V02.

LOTE 10: 1.500,00 m²

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 10 (dez), 
situado na Colônia de Férias Santa Maria, praia de 
Itacimirim , Camaçari – Bahia, com referencial vértice 
denominado V01 (N=8.604.056,69;E=603.476,97), em 
limites com RUA IX, daí segue com azimute e distância 
de 273°31'25" - 30,00m, até o vértice V02 
(N=8.604.058,53;E=603.447,03), daí segue com 
azimute e distância de 3°40'30" - 50,00m, até o vértice 
V07 (N=8.604.108,43;E=603.450,23), daí segue com 
azimute e distância de 93°31'25" - 30,00m, até o vértice 
V08 (N=8.604.106,59;E=603.480,17), daí segue com 
azimute e distância de 183°40'30" - 50,00m, até o início 
desta descrição, no vértice V01.

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficar assim 
descrita e caracterizada:

LOTE 10-A: 3.000,00 m²

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 10-A (dez 
A), com referencial de terras medindo 3.000,00m², 
localizada na Colonia de Férias Santa Maria, da 
unificação dos lotes 9A, 9B e 10, confrontando-se ao 
Norte com o Lote 6, ao sul com RUA IX, ao leste com 
LOTE 11, ao oeste com LOTE 8. A descrição da Poligonal 
I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 1  
(N=8.604.056,69;E=603.476,97), em limites com RUA 
IX, daí segue com azimute e distância de 273°31'25" - 
30,00m, até o vértice V02 (N=8.604.058,53; 
E=603.447,03) confrontando-se com RUA IX, daí segue 
com azimute e distância de 273°31'25" - 15,00m, até o 
vér t ice V03 (N=8.604.059,46;E=603.432,05)  
confrontando-se com RUA IX, daí segue com azimute e 
distância de 273°31'25" - 15,00m, até o vértice V04 
(N=8.604.060,38;E=603.417,08) confrontando-se com 
RUA IX, daí segue com azimute e distância de 3°40'30" - 
50,00m, até o vértice V05 (N=8.604.110,27; 
E=603.420,29) confrontando-se com LOTE 8, daí segue 
com azimute e distância de 93°31'25" - 15,00m, até o 
vér t ice V06 (N=8.604.109,35;E=603.435,26)  
confrontando-se com LOTE 6, daí segue com azimute e 
distância de 93°31'25" - 15,00m, até o vértice V07 
(N=8.604.108,43;E=603.450,23) confrontando-se com 
LOTE 6, daí segue com azimute e distância de 93°31'25" 
- 30,00m, até o vértice V08 (N=8.604.106,59; 
E=603.480,17) confrontando-se com LOTE 11, daí segue 
com azimute e distância de 183°40'30" - 50,00m, até o 
início desta descrição, no vértice V01.

Art. 4º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

 Art. 5° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
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publicação.

 Art. 6º – Fica revogada a portaria nº 137/2017 de 08 de 
agosto de 2017.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 04 DE SETEMBRO DE 2017.

PORTARIA N° 051/2017
DE  01 DE AGOSTO DE 2017

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

RESOLVE

Designar o servidor 
, Engenheiro Civil, CREA 34.902-D, cadastro 

 para fiscalizar a prestação de serviços para 
execução de atividades relativa à segurança, resgate e 
prevenção de acidentes (Salva-vidas), para garantir a 
segurança dos banhistas na Orla do Município de 
Camaçari, Bahia, conforme contrato 0106/2017.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e Habitação, 
em  01 de Agosto de 2017

Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura e Habitação

PORTARIA Nº. 17/2017
DE 11 DE SETEMBRO DE 2017

Revoga Portaria de n.º 01/2017 de 17 de 
Janeiro de 2017, que estabelece as 
atribuições e designa Comissão de 

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

E MEIO AMBIENTE

Erisvalter Cerqueira Machado de 
Souza
61.996-6,

Recebimentos de Materiais da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimentos Social e 
Cidadania.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições e considerando a necessidade de se 
disciplinar o controle do estoque de materiais do 
A lmoxa r i f ado  da  Sec re ta r i a  Mun i c i pa l  de  
Desenvolvimento Social e Cidadania,

RESOLVE

Art. 1º Estabelecer as atribuições do almoxarifado 
referentes ao controle do recebimento e estoque de 
materiais de consumo e material didático e designar 
Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 2º Compete ao Almoxarifado:
I - receber, conferir e atestar em documento fiscal, o 
atendimento das especificações, quantidades e valores 
dos materiais e serviços adquiridos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, através de Licitações Públicas;
II - efetuar o registro sistemático do estoque;
III - zelar pela guarda e conservação do material em 
estoque;
IV - distribuir o material de consumo e didático de acordo 
com as solicitações dos setores da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social;
V - controlar o consumo dos produtos perecíveis, 
garantindo o uso dos produtos com a validade mais 
próxima de expirar, a fim de se evitar perdas;
VI - manter arquivo atualizado, relativo aos gastos e 
qualidade dos materiais, para fins de elaboração de um 
histórico para justificar futuros procedimentos de compra;
VII - comunicar ao Gabinete da Secretaria a necessidade 
de compra quando o estoque estiver no nível de 
reposição, para garantir o funcionamento contínuo das 
ações da SEDES;
VIII - elaborar inventário de bens em almoxarifado;
IX - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração 
de relatórios e pareceres;
X - realizar outras atividades, compatíveis com a 
natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 3º Para fins desta Portaria conceitua-se:
I - “Materiais” são todos os produtos adquiridos pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por 
processos de compra, ou ainda os recebidos por doação 
ou concessão;
II – “Serviços” são definidos na literatura econômica 
convencional como "bens intangíveis". São o exercício 
ou desempenho de quaisquer atividades, materiais ou 
intelectuais, com o fim produtivo ou lucrativo; execução 
de determinado trabalho físico ou mental;
III - “Controle de Estoque” é a atividade técnico-
administrativo que tem por objetivo subsidiar a 
programação e aquisição de materiais, visando à 
manutenção dos níveis de estoques necessários ao 
atendimento da demanda, evitando-se a superposição 
de estoques ou desabastecimento do sistema;
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IV - “Inventário” é a contagem física dos estoques para 
verificar se a quantidade de materiais estocada coincide 
com a quantidade registrada nas fichas de controle ou no 
sistema informatizado, com objetivo de realizar o controle 
de estoque, e manter o arquivo atualizado.

Art. 4º O Inventário, conforme o disposto no artigo 2º, 
inciso VIII será realizado;
I - Obrigatoriamente:
a) no fechamento de cada exercício;
b) quando o presidente da comissão de controle e 
chegada de estoque tomar posse na função.
II - Periodicamente:
a) para monitorar os produtos de alto custo e os de maior 
rotatividade;
b) semanalmente, pela contagem por amostragem 
seletiva de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) 
do estoque;
c) Quando solicitado pelo Gabinete da Secretaria de 
Desenvolvimento Social.
Parágrafo único – Os relatórios emitidos deverão ser 
encaminhados ao Gabinete do(a) Secretario(a) de 
Desenvolvimento Social.

Art. 5º Ficam designados os servidores Carlos Antônio 
Oliveira Leandro, matrícula nº 829789, Luciana 
Dantas Cardoso, matrícula nº 61275, e Leila Paixão 
Santos Viana, matrículaº 61322, para sob a presidência 
do primeiro constituírem a Comissão Permanente de 
Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria de 
Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, para mandato de 01 (hum) ano, permitida a 
recondução.

§ 1º No impedimento dos efetivos, serão chamados para 
compor a comissão, os suplentes Andréa Anunciação 
Chagas Pinho, matricula nº 61714, Lilian Caroline dos 
Santos Brito Stuer, matricula nº 61227, e Rosilda 
Costa dos Santos, matricula nº 61319.

§ 2º O prazo de mandato dos membros designados no 
artigo 1º desta Portaria é de um ano, permitida a 
recondução por período indeterminado.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

 
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  11 DE SETEMBRO DE 2017.

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº. 18/2017
DE 11 DE SETEMBRO DE 2017

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE,

DESTITUIR o servidor CESÁR PEREIRA DOS 
SANTOS, matrícula n.º 62266-9, responsável pela 
realização de despesas com adiantamento na Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Cidadania e NOMEAR o 
servidor CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LEANDRO, 
matrícula n.º 829789.

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

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  11 DE SETEMBRO DE 2017.

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

RESOLUÇÃO Nº 05 /2017

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO 
S E R V I Ç O  D E  A C O L H I M E N T O  
INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I  E  D Á  O U T R A S  
PROVIDÊNCIAS.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas 
atribuições, fundamentado na Lei Federal n° 8.069/90, na 
Lei Municipal 216/91, de 24 de maio de 1991, alterada 
pela Lei nº 859/2008, que dispõe sobre a Política 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 
reunião extraordinária realizada no dia 27 de junho de 
2017.

RESOLVE

Art. 1º. Aprovar o serviço de Acolhimento Institucional 
para crianças e adolescente no Município de Camaçari, 
apresentado pela Instituição Aldeias Infantis SOS 
Brasil.

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

Camaçari-BA, 05 de agosto de 2017.

José Hilton Alves dos Santos
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EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 004/2017

O Pregoeiro Oficial do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal, em conformidade com as Leis Federais Nº 
10.520/02 e Nº 8.666/93 e nas disposições do Pregão 
Presencial Nº 004/2017, que teve como objeto a 
contratação de empresa visando o fornecimento de 
combustível (gasolina) para abastecimento dos veículos à 
disposição do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal, decide declarar vencedora a empresa abaixo 
identificada:

Lote Único: A empresa KYZ COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA cadastrada no CNPJ sob nº 
25.381.457/0001-14, situada no Loteamento Parque Verde 
I, S/Nº, Quadra 46 B, Lote 2/3, Parque Verde – 
Camaçari/Bahia, pelo valor de R$ 29.808,00 (vinte e nove 
mil oitocentos e oito reais).

Camaçari, 01 de Setembro de 2017

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA
PREGOEIRO OFICIAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 
Senhor Mauricio Santos Costa, Diretor Superintendente do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, com base no 
artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/1993, resolve:
1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente ao 
Pregão Presencial nº 004/2017, Processo Administrativo nº 
018/2017, que teve como objeto a contratação de empresa 
visando o fornecimento de combustível (gasolina) para 
abastecimento dos veículos à disposição do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal.
2. HOMOLOGAR o Lote Único a empresa KYZ COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA cadastrada no CNPJ sob nº 
25.381.457/0001-14, situada no Loteamento Parque Verde I, 

S/Nº, Quadra 46 B, Lote 2/3, Parque Verde – Camaçari/Bahia, 
pelo valor de R$ 29.808,00 (vinte e nove mil oitocentos e oito 
reais).
3. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis 
para a contratação das referidas empresas.

Camaçari, 01 de Setembro de 2017

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 018/2017
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 004/2017

RESUMO DO OBJETO: Contratação de empresa visando o 
fornecimento de combustível (gasolina) para abastecimento 
dos veículos à disposição do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, conforme quantidade, condições e 
especificações contidas no Termo de Referência do Edital de 
licitação do Pregão Presencial Nº 004/2017.
MODALIDADE: Contratação através de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 004/2017, de acordo com 
as disposições contidas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 
10.520/2002, suas alterações e legislação complementar.
CONTRATADA: KYZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
CNPJ: 25.381.457/0001-14
ENDEREÇO: Loteamento Parque Verde I, S/Nº, Quadra 46 B, 
Lote 2/3, Parque Verde – Camaçari/Bahia 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da assinatura do 
presente termo 
DATA DA ASSINATURA: 01 de Setembro de 2017
VALOR DO CONTRATO: R$ 29.808,00 (vinte e nove mil 
oitocentos e oito reais).
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade dos 
Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2023 – Gestão das Ações Administrativas 
do ISSM
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 0203018 – Contribuição do Instituto de Previdência 
Social

Camaçari, 01 de Setembro de 2017

MAURICIO SANTOS COSTA

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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