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DECRETO DE 03 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, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e 
informações constantes no processo administrativo 
nº.00085/2017. 

RESOLVE

 
 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) CESAR APARECIDO DOS SANTOS, 
cadastro: 61986, na função de Engenheiro de Segurança 
do Trabalho, da Estrutura da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, de 
30 para 40 horas semanais, a partir da data da publicação 
deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE AGOSTO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JULIANA FRANÇA PAES
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

DECRETO DE 16 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, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº.00208/2017. 

RESOLVE

 
 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) ELMA XAVIER SODRÉ, cadastro: 63680, na 
função de Auditor Interno, da Estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, de 30 para 40 horas semanais, a partir 
da data da publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE AGOSTO DE 2017

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

     REGINALDO PAIVA DE BARROS
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
  SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 16  DE OUTUBRO DE 2017

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

Considerando o resultado do Concurso Público do edital 
n°  001/2013

Considerando a Decisão Judicial nos Processos n. 
0504613-15.2016.8.05.0039 e 0504091-85.2016.8. 
05.0039  resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, os(as) candidatos(as) 
aprovados(as) em concurso público, abaixo relacionado, 
e que atenderam ao chamamento na forma do edital 
acima mencionado:

ADMINISTRADOR 

Nº.         Nome                    Insc.              Clas.
01 ELIZANA MOTA AVELINO LIMA    81226861               17ª

ENFERMEIRO

Nº.         Nome                            Insc.      Clas.
01 ROGERIO RAMOS CERQUEIRA DA CRUZ  82241321      51º

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  16  DE  OUTUBRO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS



REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EDITAL DE VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E 
DE RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
002/2017

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO, no uso das suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO a VALIDAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES e o RESULTADO DA ANÁLISE 
C U R R I C U L A R  d o  P R O C E S S O  S E L E T I V O  
SIMPLIFICADO Nº  002/2017,  nos seguintes termos:

Art. 1º Ficam INVALIDADAS as inscrições relacionadas 
no ANEXO I, referindo-se aos candidatos que não 
cumpriram os requisitos previstos no item 3.1.5 do Edital 
de Abertura nº 002/2017.

Art. 2º Não caberá recurso quanto ao indeferimento da 
inscrição.

Art. 3º Ficam VALIDADAS as inscrições relacionadas nos 
ANEXOS II deste Edital.

Art. 4º Quanto ao resultado da Análise Curricular divulgado, 

caberá interposição de recurso quanto à pontuação obtida, 
nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes a sua 
publicação no mural da SECAD e no endereço eletrônico 
of ic ia l  da Prefe i tura Munic ipal  de Camaçar i ,  
www.camacari.ba.gov.br, conforme item 8 do Edital de 
Abertura nº. 002/2017.

I- O recurso deverá ser apresentado pelo próprio 
candidato à Comissão de Processo Seletivo Simplificado - 
CPSS:

a – Na Sede da Secretaria Municipal da Administração de 
Camaçari, situada Rua Francisco Drumond, s/n, Centro 
Administrativo, Camaçari-BA, dirigido ao Presidente da 
CPSS, na Assessoria Técnica, 1º. Andar, sala 03, das 09:00 
às 11:30 horas e das 14:00 às 16:30 horas (observado o 
horário oficial do Estado da Bahia), estando devidamente 
fundamentado, constando o nome do candidato, número de 
inscrição, o endereço para correspondência e telefone;

b – Datilografado ou digitado, em formulário próprio, em 
modelo livre; c – Sem formalização de processo;

II -  Somente serão apreciados os recursos interpostos 
dentro do prazo estabelecido e que possuírem 
fundamentação e argumentação lógica e consistente que 
permita sua adequada avaliação.

III -  Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telex, 
internet, telegrama ou outro meio que não seja o 
especificado neste Edital.

Camaçari, 11 de Outubro de 2017.

HELENA MARIA PAIXÃO COSTA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO 

SELETIVO
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PORTARIA Nº. 164 / 2017
DE 26  DE SETEMBRO DE 2017

Transferência de Licença Ambiental da 
Portaria de nº. 107/2017, de 24 de junho de 
2017, referente ao Processo Administrativo 
Nº 1247.22.09.461/2016 de 13 de maio de 
2016, na forma que indica. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2007, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta no Processo 

oAdministrativo n . 02354.22.09.151.2017 de 19 de 
setembro de 2017, assim como as demais disposições 
de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Transferência de Licença Ambiental da Portaria 
de nº. 107/2017 de 24 de junho de 2017, referente ao 

oProcesso Administrativo n . 1247.22.09.461/2016.

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...] à PEREZ 
CORREA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.962.232/0001-44, 
com endereço na Rodovia BA - 099, Estrada do Coco, km 
30, Barra de Jacuípe, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, 
para o funcionamento da atividade de Comércio Varejista 
de combustíveis para veículos automotores, 
abastecimento de combustíveis líquidos (gasolina, 
etanol e diesel). Com capacidade de armazenamento de 
até 75m³ de combustíveis, inserido na poligonal da Zona 
de Proteção e Interesse Paisagístico - ZPIP, Macrozona 
ABZU.7.[...]”

Leia-se: “ “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, [...] ao  POSTO JACUÍPE COMÉRCIO 
DE COMBUSTÍVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
27.008.934/0001-26, com endereço na Rodovia BA - 
099, Estrada do Coco, km 30, Barra de Jacuípe, Distrito 
de Abrantes, Camaçari/BA, para o funcionamento da 
atividade de Comércio Varejista de combustíveis para 
veículos automotores, abastecimento de combustíveis 
líquidos (gasolina, etanol e diesel). Com capacidade de 
armazenamento de até 75m³ de combustíveis, inserido 
na poligonal da Zona de Proteção e Interesse 

.

Paisagístico - ZPIP, Macrozona ABZU.7.[...]”

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

GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 26 
DE SETEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMNETO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 165/2017
DE 26 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 
01835.22.09.461.2017, de 26 de julho de 2017, 

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
COSTA DO ATLÂNTICO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
DERIVADOS DO PETRÓLEO E TRANSPORTES LTDA 
- ME, inscrito no CNPJ sob nº 07.743.612/0001-13, com 
sede na Rodovia BA-099, Estrada do Coco, km 8,5, 
Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, nas coordenadas 
UTM 577.300 E / 8.578.109 S, inserido na poligonal da 
Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 2, Macrozona 
AB-ZU.2, conforme Lei Municipal n° 866 de 11 de janeiro 
de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 
2008, e na poligonal da APA Joanes-Ipitanga, na Zona de 
Ocupação Controlada – ZOC V, conforme Resolução 
CEPRAM n° 2974 de 24 de maio de 2002, para o 
funcionamento da atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, com comércio 
de óleo lubrificante e serviços de troca de óleo, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 
no volume de 60 m³, numa área total de 6.950,00 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), dentre outros: a) - garantir a 
qualidade do combustível comercializado e adquirir 
combustíveis automotivos de distribuidoras autorizadas, 
manter no posto o livro de movimentação de 
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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; c) os níveis de ruído emitidos pelo 
empreendimento deverão atender à NBR 10151:2000 da 
ABNT versão corrigida de 2003, conforme Resolução 

oCONAMA n  01/1990; d) fica proibida a emissão de 
substâncias odoríferas na atmosfera que possam causar 
incômodos à vizinhança; II – apresentar, no prazo de 60 
(sessenta) dias: a) projeto básico do sistema de coleta e 
tratamento de efluentes líquidos das instalações da área 
de lavagem de veículos; b) Programa de Gerenciamento 
de Risco (PGR), conforme norma técnica aprovada pela 
Resolução CEPRAM nº 3.965/2009, com o objetivo de 
proteger os funcionários, o público em geral, o meio 
ambiente e as instalações, evitando a interrupção do 
processo; c) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na 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; III - apresentar semestralmente à 
CLA/SEDUR,  Re la tó r i o  de  Mon i to ramen to  
acompanhado das conclusões e recomendações dos 
parâmetros analisados: a) os resultados das análises 
químicas do solo e da água subterrânea, com análises de 
BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos), TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), além de COV 
(Compostos Orgânicos Voláteis) e, quando couber, 
análises de PAH (Hidrocarbonetos Policíclicos 
Aromáticos); b) os resultados das análises químicas dos 
efluentes destinados às caixas separadora água/óleo em 
dois pontos, antes e depois do tratamento, utilizando os 
parâmetros pH, DQO, óleos e graxas e sólidos em 
suspensão; IV - 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: a) 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; b) 
acondicionar o óleo lubrificante usado ou contaminado 
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 e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; V - 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; b) as 
caixas separadoras de água/óleo e conjunto de 
canaletas, devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado; c) o sistema de segurança 
contra incêndio e pânico, devendo ser periodicamente 
atualizado; 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; 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 - direcionar adequadamente: 
a) os efluentes sanitários do estabelecimento, devendo 
ser segregados dos demais efluentes e lançados em 
rede pública coletora ou receber tratamento no próprio 
local, de acordo com a Norma Técnica da ABNT n° 
7229:1993 versão corrigida 1997 e ABNT n° 13969:97; 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; VIII - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados e em área coberta, encaminhando os 
resíduos domésticos para reciclagem através de 
empresas licenciadas ou recolhimento pelo serviço de 
limpeza pública municipal, e enviando para tratamento 
e/ou disposição em instalações devidamente 
licenciadas, os resíduos perigosos gerados; IX – 
apresentar, quando da renovação desta licença, 
Programa de Educação Ambiental, visando evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, e priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; 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 
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 das 
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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 26 DE SETEMBRO DE 
2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 170/2017
DE 05 DE OUTUBRO DE 2017

A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
exercício da competência que lhe foi 
delegada e pelo que confere a Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro 
de 2008, Decreto de 02 de janeiro de 
2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31 de outubro de 2013, alterada pela 
Resolução CEPRAM nº 4.420, de 27 de 
novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo Nº 
02244.22.09.46. 2017, de 13 de setembro 
de 2017, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, á  
OTTOMAR MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 
sob n° 14.671.903/ 0001 - 09, com sede na Rua do 
Gravatá, 142 - Alto da Cruz, Camaçari/BA, para lavrar 
areia (produção anual estimada de 140.000 t/ano), 
numa área de 40,00 hectares internalizada junto à 
Fazenda Prasci/ Trapiche, inseridas na  Macrozona  
CA - ZI.1 - Zona Industrial, Camaçari - BA, com a 
poligonal da área de exploração delimitada pelas 
coordenadas: V . -12°38'41''999/ -38°11'40''979; V .-1 2

12°39'01''600/ -38°11'40''979; V . -12°39'01''600/ -3

38°12'05''579; V .-12°38'41''999/ -38°12'05''579; V . -4 5

12°38'41''999/ -38°11'40''979, constante do processo  

DNPM Nº 872.648/2009. Esta licença está sendo 
concedida mediante o cumprimento  da   legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. armazenar 
o solo retirado,  e que será utilizado na recomposição, 

em leiras que possuam no máximo 1,5 m de altura 
promovendo sua proteção contra erosão; II. executar e 
cumprir todas as ações propostas para a proteção 
ambiental ,  recuperação, monitoramento e 
manutenção contemplados no PRAD, encaminhando 
à SEDUR relatório com registro fotográfico das ações 
implementadas e os resultados obtidos. Frequência: 
anual;  III. implementar sistema de drenagem que 
complete toda a área de extração de areia através de 
canaletas de contorno assegurando o escoamento 
superficial das águas pluviais. Prazo: 60(sessenta) 
dias; IV. manter os processos naturais de recarga dos 
aquíferos e demais corpos hídricos; V. colocar placa 
fixada na entrada do empreendimento com nome do 
e mp re e n d i me n to ,  n o me  d o  r e sp o n sá ve l  
técnico,número do processo DNPM, nome e número 
do Título Autorizativo da Licença Ambiental. Prazo: 
60(sessenta) dias; VI. restaurar a área utilizada 
independentemente do uso a ser dado à mesma; VII. 
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias Programa de 
Educação Ambiental para os funcionários e usuários 
da lavra; VIII. comunicar de imediato à SEDUR, 
qualquer acidente ou ação que degrade ou polua, 
diretamente ou indiretamente o meio ambiente na área 
de influência do empreendimento, resultante das 
atividades exploratórias; IX. utilizar modelo ecológico 
de plantas pioneira, secundária e clímax, em toda área 
de lavra a ser restaurada; X. em hipótese alguma 
deverá fazer uso de queimadas para remoção da 
cobertura vegetal; XI. replantar sempre que possível, 
em áreas adjacentes, as espécies arbóreas nativas da 
região; XII. priorizar a contratação da mão de obra 
l oca l ,  a  f im  de  m in im iza r  os  impac tos  
socioeconômicos, além do conhecimento das 
particularidades da região pelos mesmos; XIII. 
implantar, imediatamente, faixa de segurança para 
exploração mineral, com sistema de segurança e 
monitoramento de pessoas e animais na área de 
influência direta e indireta do empreendimento; XIV. 
aplicar nas diversas etapas da mineração a Norma 
Regulamentadora NR - 22, com redação dada pela 
Portaria n.° 2.037 de 15/12/99; XV. apresentar a 
SEDUR plano de manejo, recolhimento e destinação 
adequados para os resíduos sólidos (domésticos e 
inertes) das faixas marginais e internas da jazida, de 
acordo com o Art. 75 do Regulamento da Lei Estadual 
n° 10.431, de 20 de dezembro de 2006, aprovado pelo 
Decreto Estadual nº 11.235, de 10 de outubro de 2008; 
XVI. fica terminantemente proibida: a) modificar e/ou 
lavrar substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 
mineral nas áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos Municipais, 
Estaduais ou Federais e/ou nos usos existentes, a 
exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, áreas 
verdes e áreas destinadas a equipamentos 
comunitários etc; c) a deposição e/ou lançamento de 
quaisquer materiais, resíduos e/ou produtos 
resultantes do processo de lavra, em locais que possa 
direta ou indiretamente vir a comprometer a qualidade 
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das águas superficiais e/ou subterrâneas, bem como 
causar impactos paisagísticos ou danos ao meio 
biótico; XVII. limitar a lavra de areia às áreas definidas 
na poligonal que consta do Memorial Descritivo da 
Área, aprovado no DNPM, ressalvadas as condições 
estabelecidas nesta licença e na legislação vigente; 
XVIII. respeitar as normas, manifestações e 
regulamentos estabelecidos pela Superintendência 
de Desenvolvimento Industrial e Comercial - 
SUDIC/BA; XIX. otimizar os acessos, já existentes, 
com melhoramentos, sinalização e ampliação da rede 
de drenagem, porém, sem utilização da exploração de 
jazidas; XX. não constituir ameaça ao equilíbrio 
ecológico nem as áreas de atração turística, de valor 
ambiental e de beleza paisagística; XXI. não constituir 
ameaça a segurança da população nem comprometer 
o desenvolvimento urbano da região; XXII. não 
prejudicar o funcionamento regular de escolas, 
hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso ou 
similares; XXIII. 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; XXIV. 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008. 

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

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

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

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 05 DE OUTUBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

E MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

 
TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0147/2016

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, re-ratifica o 
Termo Aditivo ao Contrato nº 0147/2016 firmado entre o 
Município de Camaçari/BA e a empresa AJS da Silva ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.179.732/0001-41.

Onde se lê:
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0147/2016 (...)

Leia-se:
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0147/2016 (...)

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Termo Aditivo ao Contrato nº 0147/2016.

Camaçari, 11 de outubro de 2017

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário da Saúde

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 206/2013. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: CARLA CAVALCANTE SANTOS - 
ME. Alterar a cláusula  décima quinta do Instrumento 
original. DO PRAZO: Fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, de modo que. a partir de 03 de 
setembro de 2017, passará a viger até 03 de setembro 
de 2018. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, o qual fica estimado no 
valor em R$ 120.652,80 (cento e vinte mil, seiscentos 
e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), sendo o 
valor mensal de R$ 10.054,40 (dez mil, cinquenta e 
quatro reais e quarenta centavos). Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo co contrato 
original. Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta do projeto Atividade 4119, 
Elemento de Despesa 3390.39, Fonte 9114025 e 
6102020.  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos, não modificadas por este Instrumento; DA 
ASSINATURA: 25/08/2017. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS. MUNICÍPIO.
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
089/2014. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA SMP 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - BA. DO 
OBJETO: Alterar a Cláusula Sexta do Contrato nº 
089/2014; DO PRAZO: Fica prorrogado por mais 06 
(seis) meses, de modo que, a partir de 27 de Setembro 
de 2017, passará a viger até 27 de Março de 2018;  DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o preço, no valor global de R$175.816,31 (Cento 
e setenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e 
trinta e um  centavos), proporcional ao período ora 
aditado, o qual permanece inalterado, não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da Ação 2018; Elemento 33.90.39 e 
Fonte 0100.000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas 
por este Instrumento. DA ASSINATURA: 13/09/ 2017. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO. 

EXTRATOS DE AVISO DE LICITAÇÃO DA LIMPEC

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
009/2017. LIMPEC - LIMPEZA PUBLICA DE 
CAMAÇARI. OBJETO: Contratação de operadora ou 
seguradora de plano de saúde, sob o regime coletivo 
empresarial para prestação de assistência médica 
ambulatorial. DATA: 27-10-2017, às 09h30min. O 
Edital e seus anexos, encontram-se à disposição no 
site www.camacari.ba.gov.br no Portal de Compras 
Camaçari – BA. Informações pelo fone: (71) 3622-
8314. Sérgio Moura – Pregoeiro.

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO DA 
LIMPEC

RESULTADO FINAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
008/2017. A LIMPEC torna público aos interessados 
que a empresa TÁRCIO COMERECIO DE 
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, sagrou-se 
vencedora do certame, por ter cumprido integralmente 
as exigências do Edital PP nº. 008/2017. Sérgio Moura 
– Pregoeiro. 

RESULTADO FINAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
007/2017. A LIMPEC torna público aos interessados 
que a empresa ANIVALDO VIANA CAMPOS -ME 
sagrou-se vencedora do certame, por ter cumprido 
integralmente as exigências do Edital PP nº. 007/2017. 
Sérgio Moura – Pregoeiro. 

T E R M O  D E  D I S P E N S A  N º .  0 1 4 / 2 0 1 7 ;  
CONTRATADA: GRÁFICA LURIPRESS LTDA - EPP. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
confecção de 20.000 (vinte mil) folhas de papel 
timbrado. VALOR GLOBAL: R$ 2.740,00 (dois mil, 
setecentos e quarenta reais). Fundamentada no Artigo 
24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da 
RATIFICAÇÃO: 04/10/2017. JANETE APARECIDA 
ARAÚJO E SILVA- DIRETORA PRESIDENTE

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 022/2015 DE 
P R E S T A Ç Ã O  D E  S E R V I Ç O S  D E  
GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO 
DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO 
UTILIZADO NA COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS 
NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA 
L I M P E C ;  C O N T R A T A D A :  T R I V A L E  
ADMINISTRAÇÃO LTDA. OBJETO: Prorrogação do 
prazo contratual por mais 12 (doze) meses, contados a 
partir de 05 de outubro de 2017, nos termos da 
Cláusula Terceira do Contrato Base, consoante Artigo 
57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. VALOR GLOBAL: R$ 
748.800,00 (setecentos e quarenta e oito mil e 
oitocentos reais). Assinatura: 03/10/2017. JANETE 
APARECIDA ARAÚJO E SILVA- DIRETORA 
PRESIDENTE.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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