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Atos do Poder Executivo

DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2013
    

 Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem  Vencimentos a Servidor Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o 
constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº.22794/2012.

R E S O L V E

Prorrogar, a licença sem vencimentos concedida através do 
decreto de 27 de Junho de 2012 a servidora VIVIANE 
SANTIAGO DE OLIVEIRA DOREA, matrícula n.° 60028-8, 
Médica,   lotada na Secretaria da Saúde/SESAU, pelo 
período de 01 ano, a partir de 09 de janeiro de 2013.
   
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 09 DE JANEIRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETARIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº. 017/2013 
DE 29 DE JANEIRO DE 2013 

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições 

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR os servidores SELMA CARDOSO 
SANTOS DE JESUS, cad. 60645-2, ÉRIKA EDUARDA 

OLIVEIRA, cad. 61586-7 e FRANCISCO CASTRO DE 
AGUIAR, cad. 38797-7, para sob a presidência do primeiro, 
compor a Comissão de recebimento de materiais referente 
ao Contrato Nº. 0241/2010 da Empresa RAIMUNDO E 
SÉRGIO GONÇALVES CEDRAZ – ME.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE JANEIRO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.º 011/2013
DE 14  DE  FEVEREIRO DE 2013

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

R E S O L V E

Constituir Comissão composta pelos servidores abaixo 
relacionados e para sob a presidência do primeiro, 
d e s e n v o l v e r  a t i v i d a d e s  c o r r e s p o n d e n t e s  à  
operacionalização das ações de captação de recursos, 
execução e prestação de contas de convênios e 
instrumentos congêneres. O prazo de mandato dos 
membros designados é de um ano, permitida a recondução 
por período indeterminado:

Captação de Recursos: José Hélio Santos, matrícula 38696-
1;
Execução de Convênios: Cléia Santos Lima, matrícula 
39262-3; 
Prestação de Contas: Kelly Shirley Caceres Guimarães, 
matrícula 060690-7. 

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE 
FEVEREIRO DE 2013.
                                          

JOSÉ HÉLIO SANTOS
Secretário de Desenvolvimento Social

PORTARIA N.º 012/2013
DE 14  DE  FEVEREIRO DE 2013

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais e considerando o artigo 73 da 
Lei Federal nº. 8666/93:

R E S O L V E

Artigo 1º - Instituir Comissão especifica para avaliação do 
serviço de Criação e Implantação do Observatório Municipal 
da Segurança Pública, com criação de mapas dinâmicos da 
violência urbana, desenvolvimento e acompanhamento 
técnico dos programas do eixo estratégico de prevenção da 
violência no município de Camaçari, disposto no contrato 
nº0503/2011. O prazo de mandato dos membros 
designados é de um ano.

Artigo 2º - Ficam designados os servidores, descritos 
abaixo, para atuarem como membros da Comissão de 
avaliação do contrato 0503/2011 para criação e Implantação 
do Observatório Municipal da Segurança Pública,  no 
Município de Camaçari, citado no ART nº 1º desta portaria. 

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE 
FEVEREIRO DE 2013.
                                          

JOSÉ HÉLIO SANTOS
Secretário de Desenvolvimento Social

JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através do Órgão de 
Julgamento DE Processos Fiscais da Secretaria da 
Fazenda, após frustrada a comunicação pessoal ou pelo 
correio, INTIMA os contribuintes abaixo relacionados, e seus 
responsáveis legais, do teor das decisões havidas nos 

processos administrativos fiscais especificados. Fica o 
sujeito passivo ciente que a não quitação do crédito 
tributário, ou a interposição do recurso dirigido ao Conselho 
de Contribuintes, no prazo de trinta dias, implica na sua 
inscrição na Dívida Ativa, na forma do art. 281, parágrafo 
único, Lei 1039/09 - Código Tributário do Município.

A(s) guia(s) para quitação do(s) tributo(s) especificado(s) 
poderá(ão) ser obtida(s) junto às seguintes unidades 
administrativas: 1) Central de Atendimento Municipal - CAM 
Camaçari, sito a Av. Concêntrica, s/n –  Centro 
Administrativo Municipal – Camaçari - Ba. 2) CAM Salvador, 
Shopping Capemi, Rua das Alfazemas, 752, Caminho das 
Árvores (ao lado do Shopping Iguatemi), 3) CAM Orla, 
Estrada do Côco Km 13 – Abrantes – Camaçari - Ba.  O 
eventual recurso será entregue, mediante protocolo, no 
Conselho Municipal de Contribuintes, sito a Av. Concêntrica, 
s/n – Centro Administrativo Municipal – Prédio da SEFAZ - 
Camaçari - Ba.

Andréia Neves Cerqueira
Presidente da Junta de Julgamento

Márcia Lúcia Neves da Silva
Secretária da Junta de Julgamento

PORTARIA N.º 124/2012
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012

O Secretario de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada pela Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 
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3.925/2009, de 30/01/2009, e Resolução CEPRAM nº 
4.046/2010, de 29/01/2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo nº 21245/2011, de 05/10/2011, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 2 (dois) anos, à Hober Bahia Industria Plástica 
Ltda, inscrito (a) no CNPJ/CPF 07.952.968/0001-67, no 
endereço: Rua Sucupira, s/nº, Poloplast, Camaçari-BA, 
para implantação de um empreendimento do tipo galpão, 
composto de 01 unidade com 01 pavimento de pé dreito 
d u p l o  ( t é r r e o + m e z a n i n o )  e  11  v a g a s  d e  
estacionamento.Área total construída de 2.641,19m², área 
total ocupada de 2.427,62m², área permeável de 
2.389,88m² área verde de uso comum de 1.907,35m², taxa 
de ocupação de 50,2%, índice de utilização de 0,55 e taxa de 
permeabilidade de 49,78%, recuo frontal (recuo da 
construção em relação ao alinhamento do lote = 10,00m; 
recuo lateral esquerdo = 2,41; recuo lateral direito = 5,19m e 
recuo de fundo = 29,67m, na Zona de Transformação, 
Comércio e Serviços – ZTCS da Macrozona Urbana da 
Sede, CA- ZU 1, Camaçari/BA, conforme Lei Municipal 
nº866, de 11/01/2008, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. operar 
o empreendimento de acordo com o projeto apresentado a 
este órgão, devendo a empresa atuar de forma preventiva 
em relação aos riscos referentes ao homem e ao meio 
ambiente, buscando, sempre que possível, soluções 
baseadas em tecnologias mais limpas e de redução de ruído 
na fonte; II. adotar os critérios e procedimentos necessários 
para a gestão adequada da obra, disciplinando as seguintes 
ações de forma a minimizar os impactos durante a fase de 
construção civil: a) armazenar adequadamente os resíduos 
sólidos de origem doméstica do canteiro de obra, para 
serem coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - 
LIMPEC; b) coletar e promover a separação sistemática do 
entulho gerado no canteiro de obras e destiná-lo a unidade 
de reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela LIMPEC e SEDUR, sendo vedado o seu lançamento 
nos corpos d'água e/ou em qualquer outro local não 
licenciado, devendo ter como objetivo prioritário nessa ação 
a não geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem dos mesmos, conforme 
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 
05/07/2002; c) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistemas de tratamento 
de efluente doméstico e promover a limpeza dos mesmos 
somente com empresas certificadas, bem como destinar o 
efluente coletado somente para unidades de tratamento 
licenciada; d) adquirir substância mineral para construção 
do empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas; e) armazenar adequadamente os efluentes 
originados nos processos de abastecimento e de 
manutenção de máquinas e veículos utilizados na obra, 
evitando o derramamento no solo e recursos hídricos, e 
destiná-los somente para unidade de tratamento licenciada; 
f) remover na conclusão do empreendimento,  todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; h) apresentar a ART do 
profissional habilitado. Prazo 30 dias; III. implantar 
Programa de Educação Ambiental para os funcionários da 
empresa, com detalhamento das atividades, cronograma de 
execução e indicadores de resultados, contemplando: a) 
regras básicas de segurança a serem implantadas nas 
atividades desenvolvidas; b) importância da utilização 
correta de EPI, como medida de proteção à saúde, c) 
minimização de resíduos, considerando reuso e reciclagem; 
d) treinamento para situação de emergência. Prazo: 60 dias; 

IV. direcionar os efluentes domésticos para fossa séptica 
com sumidouro, de acordo com a Norma Técnica NBR-7229 
da ABNT. Manter em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; V. adotar normas de 
segurança, higiene industrial e saúde ocupacional nas áreas 
da produção, de armazenamento e expedição; VI. implantar 
e manter em condições adequadas de funcionamento o 
Sistema de Proteção Contra Incêndio, conforme 
estabelecido na Norma Regulamentadora NR-23 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; VII. realizar treinamento 
com os funcionários para situação de emergência; VIII. 
armazenar temporariamente os resíduos sólidos em área 
reservada dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizado com a classe do resíduo, atendo 
aos critérios de armazenamento estabelecidos na NBR 
11174, para armazenamento dos resíduos de classe II 
(inertes e não inertes) e os da NBR 12235, para 
armazenamento classe I. encaminhá-los posteriormente 
para a destinação final em instalações com licença 
ambiental para tal fim. Priorizar, sempre que possível, o 
reuso e a reciclagem. No caso de resíduo classe I, requerer 
ao IMA a competente Autorização de Transporte de 
Resíduos Perigosos-ATRP; IX. elaborar, implantar e manter 
atualizado o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-
PPRA, buscando sempre que preciso a redução do grau dos 
riscos ambientais. Prazo: 60 dias; X. fornecer 
obrigatoriamente ao funcionários  EPI (equipamento de 
proteção individual) adequado e compatível com exercício 
de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecido na NR-6 do Ministério do trabalho e Emprego; 
XI. realizar melhorias na área de armazenagem dos 
produtos, contemplando a instalação de baias. A fim de 
promover a separação seletiva adequada. Prazo 180 dias; 
XII. é vedado a manipulação, armazenamento e reciclagem 
de material perigoso, conforme NBR Nº 10004:2004; XIII. 
apresentar o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro – 
AVCB do Estado da Bahia; XIV. comunicar de imediato  ao 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente e ação 
resultantes das atividades desenvolvidas , que afete direta 
ou indiretamente o meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas cabíveis. 
XV. requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

 GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO

COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 135/2012
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que lhe confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 22747/2012, de 28/11/2012, RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à 
MAGALHÃES COMERCIAL DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA (POSTO RIO CAMAÇARI), inscrito(a) 
no CNPJ/CPF 04.741.011/0001-83, com endereço na 
Avenida Rio Camaçari, s/n, Camaçari de Dentro, Distrito 
Sede, Camaçari/BA, para a atividade de abastecimento de 
combustíveis(gasolina, álcool e diesel), capacidade de 
armazenamento de 90m³, comércio de derivados de 
petróleo, bem como serviços de troca de óleo e lavagem de 
veículos, lanchonete e delicatessen na MACROZONA: 
CA.ZU 1 – Camaçari, ZONA: Zona de Ocupação 
Consolidada – ZOCON 8, Distrito Sede, Camaçari/BA, 
conforme Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, neste mesmo 
município, mediante o cumprimento da legislação vigente e 
dos seguintes condicionantes: I. operar adequadamente o 
empreendimento conforme o disposto nas Normas Técnicas 
da ABNT; II. realizar a caracterização dos efluentes 
destinados às caixas separadoras água-óleo em dois 
pontos (cada uma): antes  e depois do tratamento. Os 
parâmetros a serem monitorados são: pH ,DQO, óleos e 
graxas e sólidos em suspensão. Apresentar a SEDUR os 
resultados das análises realizadas, contemplando cálculos 
de eficiência de remoção de poluentes da caixa separadora, 
além de conclusões e recomendações referentes aos 
mesmos. Frequência: semestral. III. encaminhar as águas 
da lavagem de veículos para caixa separadora água e óleo; 
IV. encaminhar o esgoto domestico para fossa séptica com 
sumidouro, de acordo com a NBR 7229 ABNT. Manter em 
seus arquivos a documentação comprobatória do serviço de 
manutenção da fossa; V. armazenar o óleo queimado em 
tanque subterrâneo estanque ou em recipiente disposto em 
área coberta, pavimentada e provida de contenção. 
Encaminhá-lo posteriormente, para empresa de refino com 
licença ambiental, conforme estabelecido na Resolução 
Conama n° 362/05. Manter em seus arquivos a 
documentação comprobatória; VI. armazenar os resíduos 
sólidos  em recipientes fechados e em área coberta, 
encaminhando-os para coleta pelo serviço de limpeza 
pública municipal, desde que não estejam contaminados por 
óleo ou produtos químicos, ficando proibido a queima ou 
disposição aleatória; VII. promover previamente ao descarte 
ou reutilização das embalagens de lubrificantes, o completo 
escoamento dos resíduos, impossibilitando a sua 
reutilização inadequada através de perfuração e 
amassamento; VIII. apresentar, implantar e manter 
atualizado o PPRA, buscando sempre que possível a 
redução do grau de riscos ambientais. Prazo: 90 dias; IX. 
promover, previamente  a reciclagem ou descarte no lixo 
das latas metálicas ou embalagens plásticas de lubrificantes 

e aditivos, o completo escoamento e sua inutilização, 
através de perfuração e amassamento, de forma a evitar a 
sua reutilização inadequada, conforme normas ABNT NBR 
12235 e NBR 11174; X. manter atualizado e em local visível 
de fácil acesso, os relatórios de manutenção preventiva nos 
equipamentos, inspeção da integridade física e 
estanqueidade dos tanques e o plano de contingência para 
situações de perigo e emergências; XI. manter em 
condições adequadas de funcionamento 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; XII. operar adequadamente caixas 
separadoras água e óleo, nas áreas de abastecimentos e 
lavagens de veículos e troca de óleo, devendo ser coletado 
periodicamente o óleo retido , enviando-o para  re-refino em 
instalação credenciada pela ANP e com Licença Ambiental. 
Manter em seus arquivos documentação comprobatória; 
XIII. informar imediatamente a SEDUR, quando da 
ocorrência de vazamentos, promovendo a remediação de 
toda a área contaminada; XIV. realizar apenas descarga 
selada nas operações de transferência de combustíveis dos 
caminhões para os tanques subterrâneos, mantendo as 
câmaras de contenção permanentemente limpas e secas, 
bombeando imediatamente para os tanques, os 
combustíveis que eventualmente derramarem quando do 
descarregamento; XV. manter em condições adequadas de 
funcionamento 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; 
XVI. elaborar e implementar  programas coletivos 
relacionados á saúde e segurança dos trabalhadores, 
priorizando sempre a eliminação e controle da fonte de risco, 
e quando necessária, adoção de medidas de proteção 
individual, incluindo, diminuição do tempo de exposição e 
utilização de equipamentos de proteção individual (EPI); 
XVII. realizar treinamento especifico com os funcionários, 
para procedimentos em caso de situações emergenciais 
conhecer o Plano de Emergência e disposto uma cópia em 
local visível e de fácil acesso para o caso de situação de 
risco e para fins de fiscalização; XVIII. requerer previamente 
ao SEDUR a competente licença, no caso de alteração do 
projeto apresentado. 

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

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 26 DE DEZEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
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FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 136/2012
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

O Secretario de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada pela Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008, Resolução CONAMA nº 412, de 
13 de maio de 2009, e Resolução CEPRAM nº 3.999/2009, 
de 06/11/2009, no que couber e, tendo em vista o que consta 
do Processo nº 20074/2012, de 19/10/2012, RESOLVE: 

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos à 
METALGEAR FERRAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
02.512.030/0007-06 com sede no (a) Rua A, n°486, Lot. 
Portal N Center Quadra 04, Lote 10 a 12, Galpão 05, Bairro 
Buraquinho, Lauro de Freitas para implantação de um 
empreendimento do tipo indústria e comércio atacadista de 
equipamentos e aparelhos elétricos, máquinas, materiais 
elétricos, peças e acessórios elétricos, composto de 03 
galpões, com 01 pavimento. Área total construída de 
14.503,00m²; área total ocupada de 13.772,00m²; área 
permeável de 15.933,22m²; 8.196,42m² de área verde, 
correspondente a 26,00% da área do terreno; 74 vagas de 
estacionamento com área de 1.387,50m² e 3.963,85m² área 
de carga e descarga, correspondente a 17,28% da área do 
terreno; índice de utilização de 0,46; taxa de ocupação de 
0,44 e índice de permeabilidade de 0,51, localizado no 
endereço BA 535 Via Parafuso, Km 13 e 14, Distrito Sede, 
Bairro Parafuso Camaçari/BA Macrozona CA – ZU. 1 – 
Macrozona Urbana da Sede, na Zona de Expansão 
Comércio e Serviço – ZECS 2, Camaçari/BA, nesse mesmo 
local e município, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. operar o 
empreendimento de acordo com o projeto apresentado a 
este órgão, devendo a empresa atuar de forma preventiva 
em relação aos riscos referentes ao homem e ao meio 
ambiente, buscando, sempre que possível, soluções 
baseadas em tecnologias mais limpas e de redução de ruído 
na fonte; II. adotar os critérios e procedimentos necessários 
para a gestão adequada da obra, disciplinando as seguintes 
ações de forma a minimizar os impactos durante a fase de 
construção civil: a) armazenar adequadamente os resíduos 
sólidos de origem doméstica do canteiro de obra, para 
serem coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - 
LIMPEC; b) coletar e promover a separação sistemática do 
entulho gerado no canteiro de obras e destiná-lo a unidade 
de reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela LIMPEC e SEDUR, sendo vedado o seu lançamento 
nos corpos d'água e/ou em qualquer outro local não 
licenciado, devendo ter como objetivo prioritário nessa ação 
a não geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem dos mesmos, conforme 
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 
05/07/2002; c) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistemas de tratamento 
de efluente doméstico e promover a limpeza dos mesmos 
somente com empresas certificadas, bem como destinar o 
efluente coletado somente para unidades de tratamento 
licenciada; d) adquirir substância mineral para construção 
do empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas; e) armazenar adequadamente os efluentes 
originados nos processos de abastecimento e de 

manutenção de máquinas e veículos utilizados na obra, 
evitando o derramamento no solo e recursos hídricos, e 
destiná-los somente para unidade de tratamento licenciada; 
f) remover na conclusão do empreendimento,  todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; h) apresentar a ART do 
profissional habilitado. Prazo 30 dias; III. implantar 
Programa de Educação Ambiental para os funcionários da 
empresa, com detalhamento das atividades, cronograma de 
execução e indicadores de resultados, contemplando: a) 
regras básicas de segurança a serem implantadas nas 
atividades desenvolvidas; b) importância da utilização 
correta de EPI, como medida de proteção à saúde, c) 
minimização de resíduos, considerando reuso e reciclagem; 
d) treinamento para situação de emergência. Prazo: 90 dias; 
IV. direcionar os efluentes domésticos para fossa séptica 
com sumidouro, de acordo com a Norma Técnica NBR-7229 
da ABNT. Manter em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; V. adotar normas de 
segurança, higiene industrial e saúde ocupacional nas áreas 
da produção, de armazenamento e expedição; VI. 
apresentar o Projeto de Combate a Incêndio aprovado pelo 
Corpo de Bombeiro ou Defesa Civil do Município;  VII. 
capacitar os funcionários para situação de emergência; VIII. 
armazenar temporariamente os resíduos sólidos em área 
reservada dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizado com a classe do resíduo, atendo 
aos critérios de armazenamento estabelecidos na NBR 
11174, para armazenamento dos resíduos de classe II 
(inertes e não inertes) e os da NBR 12235, para 
armazenamento classe I. encaminhá-los posteriormente 
para a destinação final em instalações com licença 
ambiental para tal fim. Priorizar, sempre que possível, o 
reuso e a reciclagem. No caso de resíduo classe I, requerer 
ao IMA a competente Autorização de Transporte de 
Resíduos Perigosos-ATRP; IX. fornecer obrigatoriamente 
aos funcionários  EPI (equipamento de proteção individual) 
adequado e compatível com exercício de suas funções e 
fiscalizar o seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-
6 do Ministério do trabalho e Emprego; X. realizar melhorias 
na área de armazenagem dos produtos, contemplando a 
instalação de baias. A fim de promover a separação seletiva 
adequada. Prazo 180 dias; XI. é vedado a manipulação, 
armazenamento e reciclagem de material perigoso, 
conforme NBR Nº 10004:2004; XII. comunicar de imediato  à 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente e ação 
resultantes das atividades desenvolvidas , que afete direta 
ou indiretamente o meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas cabíveis. 
XIII. requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº913/2008, de 03/09/2008.

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

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA. 
Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.                                                                                                                                                                                                                                          

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
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URBANO DE CAMAÇARI, EM 26 DE DEZEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 137/2012
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 24648/2012, de 21/12/2012, RESOLVE: 

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à 
SANTANA S/A DROGARIAS FARMACIAS LTDA, inscrita 
no CNPJ sob nº 15.103.047/0001-58, com endereço na Via 
de Ligação, s/n, Pólo Petroquímico, Camaçari/BA, com 
atividade de central de distribuição de medicamentos em um 
galpão com área total de 9.000,00 m², na MACROZONA: 
CA.ZU 1 – Camaçari Sede, na Zona Industrial - ZI, Distrito 
Sede , Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº866, de 
11/01/2008, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I. operar o empreendimento 
de acordo com o projeto apresentado a este órgão, devendo 
a empresa atuar sempre de forma preventiva em relação 
aos riscos referentes ao homem e ao meio ambiente, 
buscando sempre que possível soluções baseadas em 
tecnologias mais limpas; II. implantar Programa de 
Educação Ambiental para os funcionários da empresa, com 
detalhamento das atividades, cronograma de execução e 
indicadores de resultados, contemplando: a) regras básicas 
de segurança a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas; b) importância da utilização correta de EPI, 
como medida de proteção à saúde; c) minimização de 
resíduos considerando reuso e reciclagem; d) treinamento 
para situação de emergência. Prazo: 60 dias; III. direcionar 
os efluentes domésticos para fossa séptica com sumidouro, 
de acordo com a norma técnica NBR – 7229 da ABNT. 
Manter em seus arquivos documentação comprobatória do 
serviço de limpeza; IV. adotar normas de segurança, higiene 
industrial e saúde ocupacional nas áreas em construção, da 
produção, de armazenamento e expedição; V. implantar e 
manter em condições adequadas de funcionamento o 
sistema de proteção contra incêndio, conforme estabelecido 
na Norma Regulamentadora NR- 23 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; VI. realizar treinamento com os 
funcionários para situações de emergência; VII. implantar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
conforme plano apresentado. Contemplar todos os resíduos 
(equipamentos eletrônicos defeituosos, estopas, lâmpadas 
fluorescentes, papel de escritório, resíduos oleosos 
passíveis de serem gerados na manutenção/lubrificação de 
equipamentos, dentre outros), informando a quantidade a 
classe, o local de geração, o acondicionamento/ 
armazenamento e a destinação final. Prazo: 60 dias; VIII. 
armazenar temporariamente os resíduos sólidos em área 
reservada dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do resíduo, 

atendendo os critérios de armazenamento estabelecidos na 
NBR 11174, para o armazenamento dos resíduos de classe 
II (inertes e não inertes) e os da NBR 12235 , para 
armazenamento de resíduos classe I. Encaminhá-los 
posteriormente para destinação final em instalações com 
licença ambiental para tal fim. Priorizar, sempre que 
possível, o reuso e a reciclagem. No caso de resíduos classe 
I requerer a INEMA a competente Autorização de Transporte 
de Resíduos Perigosos- ATRP; IX. implantar e manter 
atualizado o PPRA, buscando sempre que possível a 
redução do grau de riscos ambientais; X. fornecer 
obrigatoriamente aos funcionários EPI (equipamentos de 
proteção individual) adequado e compatível com o exercício 
de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecido na NR-6 do Ministério do Trabalho e Emprego. 
XI. apresentar o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro 
– AVCB. Prazo: 60 dias; XII. comunicar de imediato a 
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. requerer previamente a SEDUR a competente Licença, 
no caso de alteração do projeto apresentado, conforme Art. 
45 °, inciso IV da Lei n° 10.431 de 20/12/06.
 
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de competênc ia  da 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 Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.                                                                                                                                                                                                                                    

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 27 DE DEZEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 138/2012
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 23696/2012, de 11/12/2012, RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder a LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO. Válida pelo prazo de 3 (três) anos, à POSTO 
DE COMBUSTÍVEIS CEGONHA LTDA (POSTO 
CEGONHA), inscrita no CNPJ sob nº15.023.822/0001-65, 
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com endereço na Rua dos Polímeros, s/n, Pólo 
Petroquímico, Distrito Sede, para operação de um posto 
para comércio varejista de combustíveis (Etanol, Gasolina, 
Diesel, lubrificantes) e Gás Natural Veicular - GNV, com 
capacidade de armazenamento de até 105 m³ para os 
combustíveis líquidos, contemplando o abastecimento de 
veículos automotivos, troca de óleo e loja de conveniência, 
nesse mesmo município, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. operar 
adequadamente o empreendimento conforme o disposto 
nas Normas Técnicas da ABNT; II. realizar a caracterização 
dos efluentes destinados às caixas separadoras água-óleo 
em dois pontos (cada uma): antes  e depois do tratamento. 
Os parâmetros a serem monitorados são: pH ,DQO, óleos e 
graxas e sólidos em suspensão. Apresentar a SEDUR os 
resultados das análises realizadas, contemplando cálculos 
de eficiência de remoção de poluentes da caixa separadora, 
além de conclusões e recomendações referentes aos 
mesmos. Frequência: semestral. III. encaminhar as águas 
da lavagem de veículos para caixa separadora água e óleo; 
IV. encaminhar o esgoto domestico para fossa séptica com 
sumidouro, de acordo com a NBR 7229 ABNT. Manter em 
seus arquivos a documentação comprobatória do serviço de 
manutenção da fossa; V. armazenar o óleo queimado em 
tanque subterrâneo estanque ou em recipiente disposto em 
área coberta, pavimentada e provida de contenção. 
Encaminhá-lo posteriormente, para empresa de refino com 
licença ambiental, conforme estabelecido na Resolução 
Conama n° 362/05. Manter em seus arquivos a 
documentação comprobatória; VI. armazenar os resíduos 
sólidos  em recipientes fechados e em área coberta, 
encaminhando-os para coleta pelo serviço de limpeza 
pública municipal, desde que não estejam contaminados por 
óleo ou produtos químicos, ficando proibido a queima ou 
disposição aleatória; VII. promover previamente ao descarte 
ou reutilização das embalagens de lubrificantes, o completo 
escoamento dos resíduos, impossibilitando a sua 
reutilização inadequada através de perfuração e 
amassamento; VIII.  implantar e manter atualizado o PPRA, 
buscando sempre que possível a redução do grau de riscos 
ambientais; IX. apresentar e instalar projeto de sistema 
separador água/óleo, a fim de evitar o escoamento de óleo 
proveniente de vazamento de motores para o sistema de 
drenagem de águas pluviais e contaminação do solo e de 
mananciais hídricos, devendo destinar o óleo coletado 
nesse sistema para unidade de re-refino credenciada. 
Prazo: 90 dias; X. elaborar e implementar  programas 
coletivos relacionados á saúde e segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e controle 
da fonte de risco, e quando necessária, adoção de medidas 
de proteção individual, incluindo, diminuição do tempo de 
exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual (EPI); XI. apresentar a SEDUR, diagnóstico da 
análise de VOC's. Prazo: anual; XII. manter atualizado e em 
local visível de fácil acesso, os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos, inspeção da integridade 
física e estanqueidade dos tanques e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergências; XIII. 
manter em condições adequadas de funcionamento 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; XIV. apresentar o Atestado de 
Vistoria do Corpo de Bombeiro – AVCB. Prazo: 60 dias; 
XV. operar adequadamente caixas separadoras água e 
óleo, nas áreas de abastecimentos e lavagens de veículos e 
troca de óleo, devendo ser coletado periodicamente o óleo 
retido , enviando-o para  re-refino em instalação 

credenciada pela ANP e com Licença Ambiental. Manter em 
seus arquivos documentação comprobatória; XVI. informar 
imediatamente a SEDUR, quando da ocorrência de 
vazamentos, promovendo a remediação de toda a área 
contaminada; XVII. realizar apenas descarga selada nas 
operações de transferência de combustíveis dos caminhões 
para os tanques subterrâneos, mantendo as câmaras de 
contenção permanentemente limpas e secas, bombeando 
imediatamente para os tanques, os combustíveis que 
eventualmente derramarem quando do descarregamento; 
XVIII. promover, previamente  a reciclagem ou descarte no 
lixo das latas metálicas ou embalagens plásticas de 
lubrificantes e aditivos, o completo escoamento e sua 
inutilização, através de perfuração e amassamento, de 
forma a evitar a sua reutilização inadequada, conforme 
normas ABNT NBR 12235 e NBR 11174; XIX. realizar 
treinamento especifico com os funcionários, para 
procedimentos em caso de situações emergenciais 
conhecer o Plano de Emergência e disposto uma cópia em 
local visível e de fácil acesso para o caso de situação de 
risco e para fins de fiscalização; XX. requerer previamente 
ao SEDUR a competente licença, no caso de alteração do 
projeto apresentado.

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

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 27 DE DEZEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 139/2012
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 24400/2012, de 19/12/2012, RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder a LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO. Válida pelo prazo de 3 (três) anos, à TVL 
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (POSTO TVL 
3), inscrita no CNPJ sob nº13.582.804/0002-79, com sede 
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na Avenida Radial A, nº 279, Camaçari de Dentro, Distrito 
Sede, para operação de um posto para comércio varejista de 
combustíveis (Etanol, Gasolina, Diesel, lubrificantes) e Gás 
Natural Veicular - GNV, com capacidade de armazenamento 
de até 60 m³ para os combustíveis líquidos, contemplando o 
abastecimento de veículos automotivos, troca de óleo e loja 
de conveniência, nesse mesmo município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
cond ic ionan tes :  I .  opera r  adequadamente  o  
empreendimento conforme o disposto nas Normas Técnicas 
da ABNT; II. realizar a caracterização dos efluentes 
destinados às caixas separadoras água-óleo em dois pontos 
(cada uma): antes  e depois do tratamento. Os parâmetros a 
serem monitorados são: pH ,DQO, óleos e graxas e sólidos 
em suspensão. Apresentar a SEDUR os resultados das 
análises realizadas, contemplando cálculos de eficiência de 
remoção de poluentes da caixa separadora, além de 
conclusões e recomendações referentes aos mesmos. 
Frequência: semestral. III. encaminhar as águas da lavagem 
de veículos para caixa separadora água e óleo; IV. 
encaminhar o esgoto domestico para fossa séptica com 
sumidouro, de acordo com a NBR 7229 ABNT. Manter em 
seus arquivos a documentação comprobatória do serviço de 
manutenção da fossa; V. armazenar o óleo queimado em 
tanque subterrâneo estanque ou em recipiente disposto em 
área coberta, pavimentada e provida de contenção. 
Encaminhá-lo posteriormente, para empresa de refino com 
licença ambiental, conforme estabelecido na Resolução 
Conama n° 362/05. Manter em seus arquivos a 
documentação comprobatória; VI. armazenar os resíduos 
sólidos  em recipientes fechados e em área coberta, 
encaminhando-os para coleta pelo serviço de limpeza 
pública municipal, desde que não estejam contaminados por 
óleo ou produtos químicos, ficando proibido a queima ou 
disposição aleatória; VII. promover previamente ao descarte 
ou reutilização das embalagens de lubrificantes, o completo 
escoamento dos resíduos, impossibilitando a sua 
reutilização inadequada através de perfuração e 
amassamento; VIII.  implantar e manter atualizado o PPRA, 
buscando sempre que possível a redução do grau de riscos 
ambientais; IX. apresentar laudo de estanqueidade do 
tanque de óleo queimado, bem como de suas instalações 
subterrâneas, de acordo com a NBR 13784. Substituir 
imediatamente por tanque ecológico (jaquetado), caso 
acuse vazamento após o teste de estanqueidade. Prazo: 
120 dias. X. elaborar e implementar  programas coletivos 
relacionados á saúde e segurança dos trabalhadores, 
priorizando sempre a eliminação e controle da fonte de risco, 
e quando necessária, adoção de medidas de proteção 
individual, incluindo, diminuição do tempo de exposição e 
utilização de equipamentos de proteção individual (EPI); XI. 
apresentar a SEDUR, diagnóstico da análise de VOC's. 
Prazo: anual; XII. manter atualizado e em local visível de fácil 
acesso, os relatórios de manutenção preventiva nos 
equipamentos, inspeção da integridade física e 
estanqueidade dos tanques e o plano de contingência para 
situações de perigo e emergências; XIII. manter em 
condições adequadas de funcionamento 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; XIV. apresentar o Atestado de Vistoria 
do Corpo de Bombeiro – AVCB. Prazo: 60 dias; XV. operar 
adequadamente caixas separadoras água e óleo, nas áreas 
de abastecimentos e lavagens de veículos e troca de óleo, 
devendo ser coletado periodicamente o óleo retido , 
enviando-o para  re-refino em instalação credenciada pela 
ANP e com Licença Ambiental. Manter em seus arquivos 
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documentação comprobatória; XVI. informar imediatamente 
a SEDUR, quando da ocorrência de vazamentos, 
promovendo a remediação de toda a área contaminada; 
XVII. realizar apenas descarga selada nas operações de 
transferência de combustíveis dos caminhões para os 
tanques subterrâneos, mantendo as câmaras de contenção 
permanentemente l impas e secas, bombeando 
imediatamente para os tanques, os combustíveis que 
eventualmente derramarem quando do descarregamento; 
XVIII. promover, previamente  a reciclagem ou descarte no 
lixo das latas metálicas ou embalagens plásticas de 
lubrificantes e aditivos, o completo escoamento e sua 
inutilização, através de perfuração e amassamento, de 
forma a evitar a sua reutilização inadequada, conforme 
normas ABNT NBR 12235 e NBR 11174; XIX. realizar 
treinamento especifico com os funcionários, para 
procedimentos em caso de situações emergenciais 
conhecer o Plano de Emergência e disposto uma cópia em 
local visível e de fácil acesso para o caso de situação de 
risco e para fins de fiscalização; XX. requerer previamente 
ao SEDUR a competente licença, no caso de alteração do 
projeto apresentado.

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

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 27 DE DEZEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERMO DE 

ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE AO 

EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO 

MOENDA DE JAUÁ, NA FORMA ABAIXO:

O Termo de Retri-ratificação ao Termo de Acordo e 

Compromisso que aprovou o Projeto Urbanistico 

denominado LOTEAMENTO MOENDA DE JAUÁ, que ente 

si fazem, de um lado, o MUNICIPIO DE CAMAÇARI, pessoa 

jurídica de Direito Público interno, com sede na Rua 

Francisco Drumnond, Centro Administrativo, Camaçari, 

Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica sob 

nº 14.109.763/0001-80, neste ato representado pelo Sr. 

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO, Secretario de 



Desenvolvimento Urbano, doravante denominado 

MUNICIPIO, conforme competência delegada pelo Decreto 

Municipal 4.365 de 22 de fevereiro de 2017, e,do outro lado, 

o Sr. ANTONIO ROQUE DOS SANTOS CARVALHO, 

brasileiro, comerciante, casado, portador da cédula de 

identidade sob nº 01.142.383-48,SSP/BA,  inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoa física  sob nº 112.600.255-00, 

residente e domiciliado na Rua da Engomadeira, 448E, 

Engomadeira, Salvador/BA Camaçari-Bahia, mediante as 

seguintes Clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O termo de Reti-Ratificação tem como objetivo, alterar o 

Termo de Acordo e Compromisso original que estabeleceu 

normas para a implantação do Projeto Urbanistico 

denominado o Loteamento Moenda de Jauá, assinadio em 

28 de janeiro de 1980, tendo em vista o constante no 

Processo Administrativo nº 12206/2012, de 26 de junho de 

2012.

CLÁUSULA SEGUNDA

Mediante o presente termo de Reti-Ratificação o 

MUNICIPIO, altera o inciso IV, da Clausula Segunda do 

Termo de Acordo e Compromisso que passa a ter  a seguinte 

redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – Por ser condição essencial de 

aprovação do loteamento pelo MUNICIPIO,o Loteante 

obriga-se :

[...]

“IV – Fazer constar em cada uma das Escrituras de Compra 

e Venda, ou Contrato de Promessa de Compra e Venda que 

venha celebrar, sua obrigatoriedade, bem como de terceiros 

adquirentes ou contratantes, de não edificar nem permitir 

edificar nos lotes,  quaisquer que sejam as formas, 

dimensões ou situações, mais de uma unidade domiciliar, 

consignado também nos instrumentos retromencionados 

que a taxa de ocupação do lote não poderá ultrapassar 30% 

(trinta por cento) da área toral; que o coeficiente de 

utrilização é 0,5 (zero virgula cinco); que a edificação deverá 

ter recuo de no mínimo 10,00m (dez metros) com relação as 

ruas a partir do alinhamento do gradil e o gabarito Maximo de 

altura é 02 (dois).

a) Excepcionalmente no Lote 15 A, situado na Quadra 

A, integrante Loteamento Moenda de Jauá que terá a 

possibilidade de alterar o seu uso, para instalação de 

torre de estação de rádio base – ERB, visto que este 

equipamento é considerado de utilidade pública, 

conforme Lei Federal 11934 de 05.05.2009.

[....]

CLÁUSULA TERCEIRA

A inobservância de quaisquer das estipulações, 

consignadas no presente instrumento, sujeitará o 

PROPRIETARIO, sem prejuízo de outras cominações, às 

multas previstas na legislação.

CLÁUSULA QUARTA  

Com exclusão de qualquer outro, por mais especial que 

seja, as partes elegem o foro da Comarca de Camaçari para 

dirimir as questões resultantes deste instrumento, que  

deverá ser lavrado e registrado no Cartório de Titulos e 

Documentos competente, no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias. 

Ficam ratificadas as demais Clausulas do TAC – Termo de 

Acordo e Compromisso, não alteradas pelo presente 

instrumento.

E por estarem acordados e compromissados, assinaram 

este instrumento em (04) vias com as testemunhas abaixo, 

a fim de que se produzam os seus efeitos legais.

Camaçari-Ba, 04 de outubro de 2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ANTONIO ROQUE DOS SANTOS CARVALHO

PROPRIETARIO

TESTEMUNHAS: 

1. ___________________    2.___________________

       NOME:                              NOME:

      CPF/ME:                             CPF/ME:

PORTARIA Nº. 09/2013
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013

“Revoga a Portaria nº. 052/2011, na forma que 
indica”.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no 
uso da sua competência que lhe foram atribuídas pelos 
Decretos nº. 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e 
ainda no Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 
2013, e tendo em vista o que consta no Processo 

oAdministrativo n . 07068/2010, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Revogar a Portaria de nº 052/2011, datada de 15 de 
agosto de 2011, que anulou a eficácia do Alvará de 
Construção nº. 483/2010, expedido em 04 de agosto de 
2010 em nome da CONSTRUNORTE – CONSTRUÇÃO 
DO LITORAL NORTE LTDA, referente à implantação do 
projeto urbanístico denominado Bosque de Guarajuba 
Residencial, na forma de urbanização integrada, a ser 

2implantado numa área de 14.893,69m , situada no 
Loteamento Bom Jesus, Distrito de Monte Gordo, neste 
Município.
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Parágrafo único – O ato administrativo mencionado no 
caput deste artigo fundamenta-se na aprovação e posterior 
publicação da Lei nº. 1.199 de 18 de novembro de 2011, que 
Desafetou e Autorizou a Permuta de Área Pública Municipal.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 14 DE FEVEREIRO DE 
2013.

_____________________________________
ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERMO DE ACORDO 
E COMPROMISSO REFERENTE AO EMPREENDIMENTO 
DENOMINADO LOTEAMENTO PRAIA DE ITACIMIRIM, NA 
FORMA ABAIXO:

Reti-ratificação do Termo de Acordo e Compromisso 
referente a alteração dos lotes 53/54 e 119/120 das Quadras 
III e VII, respectivamente, do Loteamento denominado Praia 
de Itacimirim, situado no Distrito de Monte Gordo no  
Município de Camaçari - Bahia, que entre si fazem, de um 
lado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 
Direito Público interno, inscrito no CNPJ/MF sob 
nº14.109.763/0001-80, com sede na Avenida Francisco 
Drumond, Centro, Camaçari-BA, neste ato, representado 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. JOSÉ 
CUPERTINO DE SANTANA FILHO, doravante denominado 
MUNICÍPIO, conforme competência delegada pelo Decreto 
Municipal n° 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, e, do outro 
l ado ,  ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E  
MORADORES DO LOTEAMENTO PRAIA DE ITACIMIRIM, 
Sociedade Civil de personalidade jurídica e sem fins 
lucrativos, fundada em 31 de janeiro de 1993, CNPJ nº 
00.584.553/0001-39, com sede na Rua “B”, Lote 03, do 
Loteamento Praia de Itacimirim, Distrito de Barra de Pojuca, 
Camaçari/BA, neste ato representada pelo seu presidente, 
GABRIEL FELIPE NAVES FERREIRA, brasileiro, inscrito no 
Registro Geral M-430.451, SSP/MG, Cadastro de Pessoa 
Física nº 160.132.556-87, residente e domiciliado no Village 
Praia de Itacimirim, 102, casa 11, Condomínio Lagoa da 
Praia, Centro de Itacimirim Camaçari/BA, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Pelo presente Termo de Reti–ratificação ao Termo de  Acordo 
e Compromisso, o MUNICÍPIO altera os Incisos I e VII, 
Cláusula Primeira do TAC que deu origem ao Projeto 
Urbanístico, denominado Loteamento Praia de Itacimirim, 
tendo em vista o constante no Processo Administrativo nº 
23652/2010.

CLÁUSULA SEGUNDA
A alteração refere-se ao uso dos Lotes 53, 54 da Quadra III e 
119 e 120 da Quadra VII, do Loteamento Praia de Itacimirim, 
onde só é permitida a construção de unidades 
uniresidenciais, passando então a ser acordada a 
possibilidade de construções de unidades de uso comercial e 
de serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA 
Mediante o presente instrumento, ficam alterados os 
incisos I e VII, Cláusula Primeira, do Termo de Acordo e 

 

Compromisso original, que passa ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – Os proprietários loteantes 
obrigam-se”:
“I - A cumprir e a fazer exatamente, no que lhes competir, o 
plano de loteamento constante do processo de nº 632/73, 
aprovado pela Prefeitura Municipal de Camaçari, em 28 de 
Junho de 1974, não podendo, sem prévia autorização, ser 
alterado o arruamento, o loteamento e os recuos constantes 
do citado Plano, trazendo escrito, ao conhecimento desta 
Prefeitura, qualquer irregularidade verificada. Fica 
esclarecido que toda a gleba compreendida do loteamento 
em apreço mede 174.240,00m² (Cento e setenta e quatro mil, 
duzentos e quarenta metros quadrados), constando esta de 
09 de( nove) quadras, numeradas em algarismo romano, 
compreendendo a área loteada em 123 (cento e vinte três) 
lotes residenciais, no valor de Cr$ 3.153.455,50 (três milhões, 
cento e cinqüenta e três mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco 
cruzeiro e cinqüenta centavos), e mais 3 (três) áreas que 
terão a utilização de área  de áreas verdes, medindo 
16.262,50m² (dezesseis mil, duzentos e sessenta e dois e 
cinqüenta metros quadrados). Os lotes serão todos 
residenciais, exceto os lotes 53 e 54 da Quadra III e 119 e 120 
da Quadra VII, para os quais se permite  construções de uso 
comercial e de serviços.

VII – Para o caso de uso uni-residencial, a área ocupada não 
deverá ultrapassar 30% da área total do lote, devendo o recuo 
frontal mínimo ser de 6,00m (seis metros). Para os demais 
usos permitidos, deverão ser obedecidos os parâmetros 
urbanísticos da Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Anexo II – Parâmetros de Uso e Ocupação, conforme 
indicados para a Zona de Ocupação Consolidada - ZOCON 3. 
Tais obrigações deverão constar das respectivas escrituras, 
quando da alienação dos lotes”. 
 
CLÁUSULA QUARTA
A inobservância de quaisquer das estipulações, consignadas 
no presente instrumento, sujeitará aos PROPRIETÁRIOS, 
sem prejuízo de outras cominações, às multas previstas na 
legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA
Com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja, 
as partes elegem o foro da Comarca de Camaçari para dirimir 
as questões resultantes deste instrumento, que deverá ser 
lavrado e registrado no Cartório de Títulos de Documentos, 
no prazo de 180 (trinta) dias.
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do TAC - TERMO DE 
ACORDO E COMPROMISSO, não alterados pelo presente 
instrumento. 
E por estarem assim acordados e compromissados, assinam 
este instrumento com as testemunhas abaixo, a fim de que se 
produzam os seus efeitos legais.

Camaçari, 19 de dezembro de 2012

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

GABRIEL FELIPE NAVES FERREIRA
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO 

PRAIA DE ITACIMIRIM

TESTEMUNHAS:
1. ___________________2.________________________
     Nome:      Nome:
    CPF/MF:     CPF/MF:
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HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
 
PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL Nº. 0014/2013
O Município de Camaçari torna público, para conhecimento dos 
interessados, que na sala de reuniões da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, situada na Avenida 
Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro 
Administrativo, Camaçari-BA, realizará o PREGÃO PRESENCIAL 
– COMPEL Nº. 0014/2013. Objeto: Aquisição de Material 
Elétrico, para atender os eventos festivos do Município de 
Camaçari no ano de 2013. Abertura: 28/02/2013 às 09:00 horas. 
Cópia do edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
i n t e r e s s a d o s  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo telefone 
(71)3621- 6880. Ailda Maria Sampaio Topázio – Presidente da 
COMPEL. Camaçari – 15/02/2013.

NOTIFICAÇÃO COPEC

À TOTAL CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA
Proc. nº 0098/2013

Pela presente, fica esta empresa, notificada a apresentar defesa, 
por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativa ao não 
fornecimento do item contratado pelo Pregão Presencial nº 
0016/2012 (COSEL/EDUCAÇÃO), conforme relatado nos autos 
processuais (Cópia do Processo nº 0098/2013 na CMP). 
Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação das 
penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada perante a 
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores.

Atenciosamente,

Ana Paula Souza Silva
Presidente da COPEC

À TOTAL CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA
Proc. nº 0099/2013

Pela presente, fica esta empresa, notificada a apresentar defesa, 
por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativa ao não 
fornecimento do item contratado pelo Pregão Presencial nº 
0102/2012 (COSEL/EDUCAÇÃO), conforme relatado nos autos 
processuais (Cópia do Processo nº 0099/2013 na CMP). 
Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação das 
penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada perante a 
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores.

Atenciosamente,

Ana Paula Souza Silva
Presidente da COPEC

À TOTAL CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA
Proc. nº 0100/2013

Pela presente, fica esta empresa, notificada a apresentar defesa, 
por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativa ao não 
fornecimento do item contratado pelo Pregão Presencial nº 
0060/2012 (COSEL/EDUCAÇÃO), conforme relatado nos autos 
processuais (Cópia do Processo nº 0100/2013 na CMP). 
Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação das 
penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada perante a 

Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores.

Atenciosamente,

Ana Paula Souza Silva
Presidente da COPEC

À TOTAL CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA
Proc. n.º 1095/2012

Pela presente, fica a esta empresa, notificada a apresentar razões 
finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativa ao não 
cumprimento do Contrato nº 0415/2012 referente ao Pregão 
Presencial – SECAD nº 0119/2012, conforme relatado nos autos 
processuais (cópia do Processo CMP n.º 1095/2012 na CMP). 
Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação das 
penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada perante a 
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores.

Atenciosamente,
Ana Paula Souza Silva
PRESIDENTE DA COPEC

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS AO 
CONTRATO E CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 0044/2012; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Grupo Multi Eventos Ltda.; Do Objeto: Alterar o 
Caput da Cláusula Terceira, do Instrumento original; Do Preço: 
Em razão do acréscimo de quantitativos, fica acrescido, através 
do presente Termo Aditivo, o valor de R$ 48.340,00 (quarenta e 
oito mil, trezentos e quarenta reais), correspondendo a 24,81%, 
aproximadamente, do total previsto no Contrato original nº 
0044/2012. Fica anexa nova Planilha, tendo em vista o acréscimo 
de valor constante no presente Termo Aditivo, conforme 
informações da SEGOV. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Quarta do Contrato original; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 21/12/2012; Luiz 
Carlos Caetano – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 013/2012; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa MAF Projetos e Obras Ltda.; Do Objeto: 
Alterar o Caput da Cláusula Terceira, do Contrato de origem nº 
013/2012; Da Revisão: Em virtude da revisão dos preços 
unitários previstos nos parágrafos supramencionados, fica 
anexa, ao Contrato original, nova planilha orçamentária. Por se 
tratar de revisão de preço unitário, em virtude de fato 
superveniente, o reequilíbrio econômico-financeiro previsto no 
presente Termo Aditivo não fica adstrito ao limite de 25%; Do 
Decréscimo de Valor: Em virtude do decréscimo de 
quantitativos, fica decrescido, através do presente Termo Aditivo, 
o valor de R$ 23.631,28 ( vinte e três mil, seiscentos e trinta e um 
reais e vinte e oito centavos), correspondendo a -1,21%, 
aproximadamente, do valor global previsto no Contrato original nº 
013/2012; Do Valor Global: Por força da revisão, prevista na 
Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo e do decréscimo 
previsto na Cláusula Terceira, o valor global do Contrato original, 
passará a ser de R$ 1.926.868,17 (um milhão, novecentos e vinte 
e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezessete 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Terceira, do Contrato original; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas 
e disposições do Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 29/01/2013; Ademar Delgado das 
Chagas – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
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Serviços N° 0211/2012; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa Centro de Integração Empresa Escola-
CIEE.; Do Objeto: prorrogação do contrato de origem ; Do 
Prazo: o prazo de prorrogação será de 08 (oito) meses, contados 
a partir da data de assinatura deste Termo aditivo.; Do Preço : 
Por se tratar o presente termo aditivo de prorrogação de prazo e 
existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o 
valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, 
constante no item 2.1, da clausula Segunda do Preço e 
Condições de Pagamento, do Contrato de origem que é de R$ 
27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais) ,permanece sem 
sofrer qualquer alteração. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no item 2.2 da Cláusula Segunda, do Contrato original; 
Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 06/02/2013; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano N° 007/2011; Contratante: Município de Camaçari - 
SESAU; Contratada: Severina Farias da Silva; Do Objeto: 
Alterar a Cláusula Segunda, do Contrato original; Do Prazo: Por 
força do presente Termo Aditivo, a data prevista para 
encerramento do Contrato original, que é de 18 de janeiro de 
2013, passará a ser a ser de 18 de janeiro de 2014; Do Preço: 
Considerando a prorrogação de prazo contida na Cláusula 
Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido instrumento é de R$ 20.400,00 (vinte 
mil e quatrocentos reais). O valor mensal para a locação do 
imóvel, constante na Cláusula Terceira – Do Preço, do Contrato 
original, que é de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), 
permanece sem sofrer qualquer alteração. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista na Cláusula Terceira, do Contrato original; 
Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 18/01/2013; Vital 
Sampaio Neto – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Convênio N° 010/2012; 
Concedente: Município de Camaçari, com a Interveniência da 
SEDUC; Conveniente: Associação Cultural Bamuca; Do 
Objeto: Alterar as Cláusulas Terceira e  Sétima, do Convênio de 
origem nº 010/2012; Do Prazo: O prazo de prorrogação do 
Instrumento original será de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data de assinatura deste Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude do 
Convênio original, ser de natureza de execução de ações de 
caráter continuado, considerando a prorrogação de prazo 
contida na Cláusula Segunda, e considerando a existência de 
saldo financeiro, o valor constante do Primeiro Termo Aditivo, que 
é de R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais), permanece sem 
sofrer qualquer alteração; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 28/01/2013; Luiz Valter de Lima  – Secretario de 
Educação; Ademar Delgado das Chagas – Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano N° 003/2006; Contratante: Município de Camaçari - 
SESAU; Contratada: Maria Aleluia dos Santos Pereira; Do 
Objeto: Alterar a Cláusula Segunda, do Contrato original; Do 
Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a data prevista para 
encerramento do Contrato original, que é de 04 de janeiro de 
2013, passará a ser a ser de 04 de janeiro de 2014; Do Preço: 
Considerando a prorrogação de prazo contida na Cláusula 
Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido instrumento é de R$ 59.373,00 
(cinqüenta e nove mil e trezentos e setenta e três reais). O valor 
mensal ajustado para a locação do imóvel, constante na Cláusula 
Terceira – Do Preço, do Contrato original, que é de R$ 4.947,75 
(quatro mil e novecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco 
centavos), permanece sem sofrer qualquer alteração. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula Terceira, do 
Contrato original; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
04/01/2013; Vital Sampaio Neto – Município.

REPUBLICADO POR CORREÇÃO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 

N° 240/2010; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 

Empresa CM Construtora Ltda.; Do Objeto: Alterar o Caput das 

Cláusulas Terceira e Sexta, do Instrumento original; Do Prazo: Por 

força do presente Termo Aditivo, a data prevista para encerramento 

do Contrato original que é de 01 de julho de 2012, passará a ser de 

01 de julho de 2013.  Do Preço: Em virtude do contrato original ser 

de natureza de prestação de serviços de caráter continuado, e 

considerando a prorrogação de prazo contida na Cláusula 

Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, proporcional, 

estipulado para o referido Instrumento é de R$ 1.701.446,81 (um 

milhão, setecentos e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e 

oitenta e um centavos). Fica mantida a forma de pagamento 

prevista na Clausula Terceira do contrato original. Da ratificação: 

permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais clausulas e 

disposições do contrato originário e de seu Termo Aditivo posterior, 

não modificadas por este instrumento.;Assinatura: 29/06/2012; 

Luiz Carlos Caetano - Município.

EXTRATO DO STT

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 006/2012
A Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 
Camaçari – STT, no uso das suas atribuições e com base legal nº 
art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 e, resolve expedir a presente 
Apostila ao Contrato nº 006/2012, firmado com a 3TECNOS 
TECNOLOGIA LTDA., referente à prestação de serviços de 
implantação, treinamento dos usuários, manutenção preventiva e 
corretiva, e atualização de novas versões do QUIRON (Gestão de 
Folha de Pagamento), SMART (Gestão Patrimonial) e GMAX 
(Gestão de Almoxarifado), para acrescentar que os recursos 
financeiros do Contrato correrão por conta da Dotação 
Orçamentária: 0627; Projeto/Atividade: 2050; Elemento de 
Despesa: 339039; Fonte: 0100. Camaçari, 02 de Janeiro de 2013. 
CLAUDÉCIO TAROBA- Diretor Superintendente.
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Ademar Delgado das Chagas

Teobaldo Ribeiro da Silva Neto


