
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 752 de 17 de Agosto de 2017 -  Pagina: 01 de 12XV

DECRETO 6767/2017
DE 02 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo 
de aposentadoria n° 00056.17.1814-11/2017 
devidamente instruídos pelo Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal,

 
DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por tempo de 
Contribuição ao servidor ANTONIO CARLOS 
CARDOSO DE CASTRO, matrícula 668, no cargo de 
Técnico em Administração, nível I, referência G, lotado 
na SECAD – Secretaria de Administração, com 
fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 
41/03, e artigo 42 da Lei Municipal nº 997/2009, alterada 
pela Lei Municipal 1256/2012. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 02  DE JANEIRO  DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
25000/2009
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) RAQUEL DOS SANTOS 
FREITAS cadastro nº. 07871-6, lotado (a) na SEDUC - 
Secretaria da Educação, de Assistente Administrativo  
Nível I B, para Assistente Administrativo  Nível II B, a 
partir de 02 de janeiro de 2017

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

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
REGINALDO PAIVA DE BARROS                                  

Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

                                                                             
       

DECRETO DE  19 DE MAIO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
08487/2014, 
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) ROSANE CRISTINA SENA, 
cadastro Nº. 62427, lotado(a) na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, de 
Assistente Administrativo Nível I B, para Assistente 
Administrativo Nível II B, com data retroativa a 01 de 
Janeiro de 2017.

DECRETOS



GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE MAIO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                    
Secretário da Administração

JULIANA FRANCA PAES
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente 

DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo Nº 
01382.11.02.408.2017
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) HELEN ROCHA MACHADO 
cadastro nº. 63458, lotado(a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, de Técnico em Enfermagem Nível I, para 
Técnico em Enfermagem Nível II, com data retroativa a 
02 de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE JUNHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretária da Administração                               

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário da Saúde                                

DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo Nº 
01371.11.02.408.2017
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) IDALIA TEREZA DOS 
SANTOS  cadastro nº. 60276, lotado(a) na Secretaria da 
Saúde - SESAU, de Técnico em Enfermagem Nível I, 
para Técnico em Enfermagem Nível II, com data 
retroativa a 02 de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE JUNHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito          

REGINALDO PAIVA DE BARROS                               
Secretária da Administração

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário da Saúde

                                

DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
02430.11.02.408.2016 
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) CLÁUDIA AGLE GOMES 
cadastro nº. 62940, lotado(a) na SESAU - Secretaria da 
Saúde, de Médico PSF Nível I, para Médico PSF NÍVEL 
II, com data retroativa a 03 de novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE JUNHO DE 2017.

                                                           
ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA

  Prefeito                                    

        REGINALDO PAIVA DE BARROS                                     
Secretário da Administração 

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
Secretario da Saúde
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DECRETO DE  28 DE JUNHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01333.11.02.408.2017, 
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) CRISTIANNE MARIA 
OLIVEIRA GOMES CUNHA, cadastro nº. 63398, 
lotado(a) na Controladoria Geral do Município - CGM, de 
Auditor Interno Nível I, para Auditor Interno Nível II, com 
data retroativa a 02 de Maio de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                   
 Secretário da Administração

BRUNO GARRIDO GONÇALVES 
Controlador Geral do Município 

DECRETO DE 28 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo Nº 
01535.11.02.408.2017
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) PAULO MARCELO PAES 
COELHO DANTAS, cadastro nº. 61938, lotado(a) na 
SEGOV - Secretaria de Governo, de Técnico em 

Informática Nível I, para Técnico em Informática Nível II, 
com data retroativa a 10 de Maio de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

          
REGINALDO PAIVA DE BARROS                                

Secretário da Administração    

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário de Governo

                                                                         

      

DECRETO DE 29 DE JUNHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
02646.11.02.408.2016,  
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) IOLANDA CARDOSO DE 
JESUS, cadastro nº. 62989, lotado(a) na Secretaria de 
Serviços Públicos - SESP, de Coveiro Nível I, para 
Coveiro Nível II, com data retroativa a 16 de novembro de 
2016.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

    
REGINALDO PAIVA DE BARROS

Secretário da Administração                                                

ARMANDO MANSUR                                       
Secretário de Serviços Públicos

                  

  DECRETO DE 29 DE JUNHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e,
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- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01370.11.02.408.2017,  
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) JOAQUIM NUNES DE 
OLIVEIRA NETO, cadastro nº. 63266, lotado(a) na 
Secretaria de Serviços Públicos - SESP, de Fiscal de 
Serviços Públicos Nível I, para Fiscal de Serviços 
Públicos Nível II, com data retroativa a 02 de Maio de 
2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                                
Secretário da Administração

ARMANDO MANSUR
Secretário de Serviços Públicos

                                       

DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01413.11.02.408.2017
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) EDSON LEOTTA DOS 
SANTOS JÚNIOR, cadastro nº. 63321, lotado(a) na, 
SEJUV - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, de 
Motorista Nível I , para Motorista NÍVEL II , com data 
retroativa a 03 de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE JUNHO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                                

RUI MAGNO DE CARVALHO 
 Secretário de Esporte, Lazer e Juventude                                      

       

DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01375.11.02.408.2017                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) IZABELLE CARNEIRO PAZ, 
cadastro nº. 63202, lotado (a) na SEDEC – Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, de Técnico em Turismo 
Nível I, para Técnico em Turismo Nível II, a partir de 02 
de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE JUNHO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito                                    

REGINALDO PAIVA DE BARROS                              
Secretário da Administração

SERGIO OLIVIERA VILALVA RIBEIRO
Secretário de Desenvolvimento Econômico

                                                  
       

DECRETO DE 30  DE JUNHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01349.11.02.408.2017,
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) EDNALDSON LUIS DA 
SILVA COSTA, cadastro nº. 61264, lotado (a) na 
Secretaria de Infraestrutura e Habitação - SEINFRA, de 
Assistente Administrativo Nível I, para Assistente 
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Administrativo Nível II, com data retroativa a 02 de maio 
de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE JUNHO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
Secretária de Infraestrutura e Habitação 

       

DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01412.11.02.408.2017
                                        RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) ADEMIR SANTOS ROCHA 
FILHO, cadastro nº. 63390, lotado(a) na, SEJUV - 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, de Bacharel 
em Educação Física Nível I , para Bacharel em 
Educação Física NÍVEL II , com data retroativa a 03 de 
maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE JUNHO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                
Secretário da Administração

RUI MAGNO DE CARVALHO 
Secretário de Esporte, Lazer e Juventude

                                                                        
       

DECRETO DE 03 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 

públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
2395.11.02.408.2016
                                         RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) CARLOS AUGUSTO 
BARBOSA DE OLIVEIRA, cadastro nº. 63117, lotado na 
SESAU - Secretaria da Saúde, de ODONTOLOGO  -  
Nível I, para Odontologo  -  Nível II, com data retroativa a 
01 de Novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JULHO DE 2017.

ANTONIO ELINADO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

ELIAS NATAN MOARES DIAS
Secretário da Saúde

DECRETO DE 03 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo Nº 
01342.11.02.408.2017
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) ROBSON COSTA DE 
OLIVEIRA, cadastro nº. 63465, lotado(a) na SEGOV - 
Secretaria de Governo, de Técnico em Informática Nível 
I, para Técnico em Informática Nível II, com data 
retroativa a 02 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito          

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                                 
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HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                        
Secretário de Governo                                    

      

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01336.11.02.408.2017, 
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) LUIS ROBERTO FERRAZ, 
cadastro nº. 063389, lotado (a) na SESAU - Secretaria da 
Saúde, de Sanitarista Nível I, para Sanitarista NIVEL II, 
com data retroativa a 02 de maio de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração 

ELIAS NATAN MORAES DIAS       
Secretário da Saúde

     

DECRETO DE 19 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo Nº 
01514.11.02.408.2017 
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) ELIZANE PEREIRA DE 
OLIVEIRA,  cadastro nº. 63317, lotado(a) na Secretaria 

da Saúde - SESAU, de Técnico em Enfermagem Nível I, 
para Técnico em Enfermagem Nível II, com data 
retroativa a 09 de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                               
Secretária da Administração

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário da Saúde                                

DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01536.11.02.408.2017, 

                                      RESOLVE

Promover o(a) servidor (a) LILIANE DA SILVA 
FERREIRA, cadastro nº. 63332, lotado(a) na Secretária 
da Fazenda - SEFAZ, de Assistente de Atividade 
Fazendário Nível I, para Assistente de Atividade Nível II, 
com data retroativa a 10 de maio de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                   
 Secretário da Administração

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
Secretário da Fazenda 

DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
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administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01578.11.02.408.2017, 

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) CLAUDIA DE SOUZA 
ESTRELA, cadastro nº. 63352, lotado(a) na 
Controladoria Geral do Município - CGM, de 
Arquivologista Nível I, para Arquivologista Nível II, com 
data retroativa a 12 de Maio de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                    
Secretário da Administração

BRUNO GARRIDO GONÇALVES 
Controlador Geral do Município 

DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01676.11.02.408.2017, 
                                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) RODOLFO CARDOSO 
PEREIRA, cadastro nº. 63616, lotado(a) na 
Controladoria Geral do Município - CGM, de Auditor 
Interno Nível I, para Auditor Interno Nível II, com data 
retroativa a 23 de Maio de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                    
Secretário da Administração

BRUNO GARRIDO GONÇALVES 
Controlador Geral do Município 

DECRETO DE 01 DE AGOSTO DE 2017

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

NOMEAR MANOEL ALVES CARNEIRO, para o cargo 
de Assistente de Secretário, símbolo GES I-B, da 
estrutura da Secretaria da Administração - SECAD, em 
01 de agosto de 2017.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca 
os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) 
no concurso público nº 001/2013, para o cargo de 
MÉDICO CLÍNICO para comparecer na Rua Francisco 
Drummond s/n Centro Administrativo – Centro  (1º 
andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de 
21/08 a 25/08/2017 das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00, para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos 
nível superior), Certificado de Especialização (quando o 
cargo exigir conforme Edital de abertura), Residência 
Médica (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou 
no órgão que regulamenta o exercício da profissão, 
histórico e certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 012/2017
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certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira de identidade (RG), 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 
recente. 
Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.
ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 28/08 a 20/09/2017
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 28/08/2017 
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.
Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:
I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);
Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina.

CONVOCADOS: 

MÉDICO CLÍNICO

Nº.             Nome                 Insc.   Clas.
01 IARA  GONÇALVES DA CONCEIÇÃO  82944690     8º
02 EDUARDO NONATO FAHEL            82945889     9º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 
– www.camacari.ba.gov.br a partir de 14/08/2017
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 14  DE AGOSTO  DE 
2017.

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DE CONVOCAÇÃO Nº.013/2017
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca 
o(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) no 
concurso público nº 001/2013, para o cargo de MÉDICO 
SOCORRISTA para comparecer na Rua Francisco 
Drummond s/n Centro Administrativo – Centro  (1º 
andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de 
21/08 a 25/08/2017das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00, para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos 
nível superior), Certificado de Especialização (quando o 
cargo exigir conforme Edital de abertura), Residência 
Médica (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou 
no órgão que regulamenta o exercício da profissão, 
histórico e certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira de identidade (RG), 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 
recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas expensas 
apresentar os exames médicos admissionais conforme 
Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2013 no 
período estabelecido, sob pena de eliminação do 
certame caso o prazo não seja atendido, conforme item 
20.4 do edital de Abertura.

ATENÇÃO: O candidato abaixo relacionado está 
sendo reconvocado em respeito ao Parecer da 
Procuradoria Geral do Município no Processos 
Administrativo Nº 21310/2015
ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 28/08 a 20/09/2017
TENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 28/08/2017 
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.
Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 



001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: b) com validade de 
até 6 meses: acuidade visual com tonometria e 
fundoscopia; eletrocardiograma (para os candidatos e 
candidatas acima de 40 anos); preventivo com 
colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal (para 
as candidatas); mamografia (para as mulheres acima de 
40 anos); PSA Total e PSA livre (para os candidatos 
acima de 40 anos);
Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina.

CONVOCADOS:
 
MÉDICO SOCORRISTA

Nº.          Nome  Insc. Clas.
01 ALEX FARIAS SOARES 85352579           6º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 
– 

 quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 14 DE  AGOSTO DE 
2017.

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 138/ 2017
DE 09 DE AGOSTO 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 

www.camacari.ba.gov.br a partir de 14/08/2017.
Qualquer erro de digitação,

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 01377.22.09.461.2017, de 31 de maio 
de 2017,
 

RESOLVE 

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
POSTO AVENIDA DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE 
PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
13.201.223/0001-69, com sede na Avenida Vinte e Oito de 
Setembro, n° 999, Camaçari de Dentro, Camaçari/BA, nas 
coordenadas UTM 572.167 E / 8.596.315 S, inserido na 
poligonal da Zona Central - ZCEN e 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, para o funcionamento da 
atividade de comércio varejista de combustíveis e 
lubrificantes para veículos automotores, com comércio de 
óleo lubrificante e serviços de troca de óleo, com capacidade 
de armazenamento de combustíveis líquidos no volume de 
90,00 m³, numa área total de 2.530,42 m², nesse mesmo 
local e município, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a unidade 
conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT para 
postos de combustíveis e resoluções da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), bem 
como: a) - garantir a qualidade do combustível 
comercializado e adquirir combustíveis automotivos de 
distribuidoras autorizadas, manter no posto o livro de 
movimentação de combustíveis para fins de fiscalização; b) 
na falta de estanqueidade das bombas de abastecimento, é 
obrigatória a utilização de câmara de contenção 
impermeável que impede o contato direto do produto vazado 
com o solo; II - apresentar anualmente à CLA/SEDUR, 
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); b) os resultados da caracterização dos 
efluentes destinados às caixas separadora água/óleo em 
dois pontos, antes e depois do tratamento, utilizando os 
parâmetros pH, DQO, óleos, graxas e sólidos em 
suspensão; III - apresentar quando da renovação desta 
licença: o Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na norma regulamentadora NR 7, com o 
objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto 
dos seus trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais executado; 
IV - apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias: a) 
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 atividade; 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 
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redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; 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, 
armazenados em área coberta com piso impermeabilizado, 
provido de contenção para eventuais vazamentos, e 
encaminhar para empresa de rerrefino, devidamente 
autorizada pelo órgão regulador da indústria do petróleo 
para a atividade de rerrefino e licenciada pelo órgão 
ambiental competente; VI - manter em condições 
adequadas de funcionamento: a) os equipamentos e 
sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, 
derramamentos, transbordamentos, corrosão em tanques 
subterrâneos e tubulações de acordo com as Normas 
Técnicas da ABNT; b) o sistema de proteção contra 
i ncênd io ,  con fo rme  es tabe lec ido  em no rma  
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; VII - 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 ut i l izados no 
estabelecimento, mantendo-os em local visível e de fácil 
acesso; VIII - direcionar adequadamente: a) os efluentes 
domésticos para fossa séptica, de acordo com a Norma 
Técnica da ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 1997, 
mantendo em seus arquivos documentação comprobatória 
do serviço de limpeza; b) é vedado quaisquer interligações 
com outras instalações prediais do sistema de esgotamento 
de águas pluviais, a instalação predial de águas pluviais se 
destina exclusivamente ao recolhimento e condução das 
águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; IX - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes adequados e 
em área coberta, encaminhando-os para reciclagem através 
de empresas licenciadas ou recolhimento pelo serviço de 
limpeza pública municipal, acondicionando e enviando para 
tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos gerados 
em decorrência das operações de armazenamento e 
manipulação de produtos combustíveis, em instalação 
devidamente licenciada; X - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, 
obedecendo os prazos estabelecidos, o relatório de 
cumprimento das condicionantes, junto aos documentos 
comprobatórios; XI - é considerada infração ambiental 
passível de multa descumprir prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 

 Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; XII - em 
caso de impacto negativo ao meio ambiente decorrente da 
implantação e/ou operação da atividade, a empresa estará 
sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XIII - comunicar, de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou 
ação resultante das atividades desenvolvidas que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XIV - quando da renovação da licença 
ambiental, apresentar à SEDUR o Relatório de Auto-
Avaliação para o Licenciamento Ambiental – ALA; XV - 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 09 DE AGOSTO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 139/2017
DE 09 DE AGOSTO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no exercício da competência que lhe foi delegada e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31/10/2013, alterada pela 
Resolução CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, no 
que couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01303.22.09.828.2017, de 24 de maio de 
2017,

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de 3 (três) anos à empresa KORDSA BRASIL 
S.A. (KORDSA BRASIL CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO), 
inscrita no CNPJ sob Nº 13.573.332/0011-89, para o comércio 
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atacadista de fios e fibras beneficiadas, no Centro de 
Distribuição, com área de 6.338,55m², localizado na Rua Eteno, 
3832, coordenadas UTM: 575701, 8600146, Polo Industrial de 
Camaçari, Camaçari-BA. Esta Licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I – manter as diretrizes de proteção ambiental e 
de segurança de acordo com os padrões estabelecidos em lei; II 
– realizar a melhoria contínua dos procedimentos, processos e 
práticas organizacionais; III - manter o treinamento periódico 
dos funcionários quanto aos programas de educação ambiental 
e aplicação dos seguintes Planos e Programas: a) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS; b) Programa de 
Gerenciamento de Risco – PGR; c) Plano de Emergência 
Ambiental – PEA; d) Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais - PPRA, buscando sempre a redução do grau de 
riscos; IV – efetuar, no domínio da empresa, a manutenção 
periódica do sistema de drenagem de águas pluviais; V – 
apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o comprovante de 
recepção dos efluentes gerados, emitido por empresa 
credenciada; VI - apresentar laudo de avaliação técnica do 
ambiente de trabalho, enfatizando as questões de 
insalubridade, periculosidade e substâncias nocivas à saúde e 
à segurança dos funcionários, assinado por técnico 
credenciado. Prazo: 60 (sessenta) dias; VII - cumprir as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, 
pertinentes à atividade da empresa; VIII - obedecer aos 
condicionantes previstos na outorga (Portaria nº11.603/2016) 
emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
INEMA, quanto ao uso e proteção da água subterrânea; IX – 
fazer a gestão adequada dos resíduos gerados, priorizando a 
não geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem dos mesmos; X - armazenar 
adequadamente os resíduos gerados, para serem coletados 
por empresa credenciada (com Alvará de Funcionamento, 
Licença Ambiental, se couber, e outros documentos inerentes a 
funcionalidade da mesma); XI - manter os dispositivos de 
sinalização  em perfeito estado de conservação; XII - aplicar as 
medidas educativas, quanto ao manuseio de produtos, tráfego 
de máquinas e veículos e acesso de pedestre, a fim de proteger 
o meio ambiente e evitar riscos à saúde e à segurança das 
pessoas; XIII - atualizar periodicamente e implantar junto aos 
funcionários o Programa de Controle Médico em Saúde 
Ocupacional – PCMSO; XIV - dar continuidade ao Programa de 
Saúde e Segurança no Trabalho e Plano de Emergência 
Ambiental, compartilhado com a unidade industrial adjacente, 
priorizando: a) eliminação das fontes de risco: b) controle dos 
riscos na fonte: c) controle dos riscos no meio ambiente do 
trabalho; d) adoção de medidas de proteção individual, 
incluindo diminuição do tempo de exposição; e) utilização de 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI; XV - apresentar à 
SEDUR, quando do requerimento de  renovação desta licença, 
a documentação comprobatória dos resultados obtidos e 
atualização dos planos e programas da empresa; XVI  - 
apresentar à SEDUR, o Atestado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiro Militar/BA aprovando o projeto de segurança e 
combate a incêndio da empresa. Prazo: 30 (trinta) dias; XVII - 
somente adquirir artefato de madeira, embalagem de papelão 
e/ou produto  natural, junto a fornecedor credenciado; XVIII - 
manter nos arquivos da empresa, o  comprovante de 
credenciamento e nota fiscal do fornecedor; XIX - 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; XX - comunicar de imediato à SEDUR, a ocorrência 
de qualquer acidente ou ação resultante das atividades  
desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente; XXI - requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de 
setembro de 2008.

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 09 DE AGOSTO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 

AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 005/2017

Nomeia Comissão responsável pela organização e 
realização do Processo de escolha de representantes da 
Área Não Governamental, para comporem o Conselho 
Municipal de Esportes e Lazer do Município de Camaçari.
Rui Magno de Carvalho, Secretário Municipal de 
Esportes, Lazer e Juventude, no uso das suas atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE

Art. 1°- Constituir Comissão responsável pela organização 
e realização do Processo de escolha de representantes da 
Área Não Governamental, para comporem o Conselho 
Municipal de Esportes e Lazer do Município de Camaçari.

Art. 2° - A Comissão será instituída exclusivamente para 
este fim e terá plena soberania e autonomia em suas 
decisões.

Art. 3° – Caso exista necessidade o Presidente da 
Comissão poderá, após anuência do Secretário de Esporte, 
Lazer e Juventude convocar outros servidores efetivos para 
auxiliarem os trabalhos.

Art. 4º- A Comissão será composta pelos servidores 
abaixo discriminados.
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LAZER E JUVENTUDE



 I – Adailton de Brito lima
II – Alex Sandro Conceição Ferreira
III – Laurencio Daiello

Art. 5°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 02 DE 
AGOSTO DE 2017

Rui Magno de Carvalho
Secretário

PORTARIA N° 130/2017
DE 03 DE AGOSTO DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 00056.17.1814-11/2017, fundamentado no 
art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do servidor ANTONIO 
CARLOS CARDOSO DE CASTRO, matrícula 668, no cargo 
de Técnico em Administração, nível I, referência G, lotado na 
SECAD – Secretaria de Administração, no valor de R$ 
5.342,43 (cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e 
quarenta e três centavos), com base no salário de 
contribuição do mês de julho de 2017, constituído das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 1.641,26 (hum mil, 
seiscentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos), 
Adicional por Tempo de Serviço 40% (quarenta por cento) do 
salário base, R$ 656,50 (seiscentos e cinquenta e seis reais e 

cinquenta centavos), Estabilidade Econômica R$ 2.804,04 
(dois mil, oitocentos e quatro reais e quatro centavos) e Vant. 
Ant. PCCV R$ 240,63 (duzentos e quarenta reais e sessenta 
e três centavos), de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 03 DE AGOSTO DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

NOTIFICAÇÃO –COPEC

À MASTERSEG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

LTDA – EPP

Processo nº 00247.11.007.689.2017

Notificamos novamente a contratada, MASTERSEG 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA – EPP, a 

comparecer junto à Comissão Central Permanente de 

Cadastro e Avaliação de Fornecedores - COPEC, no 

prazo máximo de 05 (dias) úteis a partir da presente data, 

para fazer vistas ao Processo de Penalização 

nº00247.11.007.689.2017 e, posteriormente, apresentar 

defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de vistas ao processo. 

Camaçari, 14 de agosto de 2017. Marcelo Cerqueira - 

Presidente da COPEC
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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